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Úvodník

Istý dedinčan 
v Arse trávil v 
chráme celé 
hodiny bez pohybu 
s pohľadom 
upretým na 
svätostánok. Raz 
sa ho svätý farár 
z Arsu opýtal, že 
čo tu tak dlho robí 
a on odpovedal: 
„Nič, ja len hľadím 

na Neho a On na mňa.“ Keby sme toto 
dokázali v našom kostole: 
- nabrali by sme istotu, že sme 
milovaní, 
- srdce by nám zaplavila veľká radosť, 
- náš život by sa uzdravil  
- a dodalo by nám to odvahu svedčiť o 
Jeho láske medzi ľuďmi.

Čo je krajšie, ako keď sa stretnú dva 
pohľady plné čistej lásky? Pán Ježiš 
hľadí na mňa a ja hľadím na Neho. On 
na mňa hľadí sústredene a neustále, 
akoby som bol jediný na celom svete 
a ja občas  svoj zrak sklopím, čím sa 
dostaví roztržitosť, začnem si všímať 
ľudí naokolo a tým zabudnem na 
Pánovu prítomnosť. Ak sa mi to stane, 
znova sa pokúsim obnoviť svoje 
spojenie s Pánom a tak postupne sa 
naučím väčšej sústredenosti.
Slávenie veľkonočnej liturgie nám 
sprítomní nášho Pána a On bude na 
nás hľadieť z každej udalosti. Dokážme 
mu svoju lásku a opätujme mu svoj 
pohľad.
To vám prajú a vyprosujú bratia 
saleziáni.

Max Lucado - Zvládneš to

Zvládnete to, nech je „TO“ čokoľvek!
Všetci sa občas nazdávame, že sa to 
nedá. Obávame sa, že nás, už nikdy 
neopustí depresia, neustane krik, 
neodíde bolesť. Zjasnie ešte niekedy 
nebo? Stane sa bremeno ľahším?
Áno! Biblické posolstvo je trúfalé, 
bez ostychu a je všade. Zamyslite sa 
nad starozákonným príbehom Jozefa 
– vlastný bratia ho hodili do jamy, 
predali do otroctva, neprávom sa 
dostal do väzenia. No Boh pretkal to, 
čo malo byť zlé, na dobro. 
Boh napráva to, čo sa pokazilo. Spravil 
to vtedy a robí to aj dnes. Túžime 
po troche nádeje v týchto ťažkých 
časoch? Nuž potrebujeme posolstvo.

Zvládnete to. Nezaobíde sa to
bez bolesti a chvíľu to potrvá.

No Boh vďaka týmto problémom
napokon privodí niečo dobré.

Nepodliehajte pochabosti či naivite.
No ani zúfalstvu.

S Božou pomocou to zvládnete!
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KAMA 2015

Hoci bez účasti domácich, predsa aj 
tohtoročná KAMA ukázala všetko, čo 
mala – napätie, atmosféru, sklamanie 
z neúspechu, ale i radosť z výhry. 
Turnaj však predovšetkým priniesol 
to podstatné, a to nové priateľstvá, 
atmosféru prijatia, ducha saleziánskej 
rodiny a neposlednom rade množstvo 
zážitkov, ktoré sa len tak nezopakujú. 
Všetko to začalo, ako zvyčajne 
piatkovou mládežníckou svätou 
omšou a následnými zápasmi 
v skupinách. Tie pokračovali aj 
v sobotňajších doobedňajších  
hodinách. V prestávkach bola 
možnosť na občerstvenie, rozhovory, 
hranie rôznych hier, či „už domáca 

Ďuriho pizza“.
Náš bývalý salezián Peter Veslo 
Veselský sa tak veľmi chcel prísť pozrieť 
späť do Banskej Bystrice, že mu jeho 
chlapci dopriali zostať tu najdlhšie ako 
sa len dalo, tým, že všetko vyhrali, keď 
vo finále mladších porazili súperov z 
Trnavy a Bardejov v staršej  kategórii. 
Organizácia turnaja bola skutočne do 
bodky domyslená a nám nezostáva 
nič iné, len sa tešiť na ďalší ročník. 
Slovami malých futbalistov z Trnavy: 
„Všetko tu bolo super, len keby boli 
nabudúce slabší súperi“, môžeme 
poďakovať, že aj takýmto spôsobom 
môžeme budovať naše spoločenstvo. 

Vtipy

Stretne staršia pani na ulici plačúceho 
chlapčeka. 
- Čo sa ti stalo? Pýta sa. 
- Ja som sa stratííííl! 
- No to nič, chlácholí ho. A svoju 
adresu poznáš? 
- Poznám - mirecek novák zavináč 
pobox bodka es ká. 

Večer pred spaním číta mamička 
dcérke, aby zaspala, na dobrú noc 

rozprávku. Po polhodine jej dcérka 
hovorí: 
- Mamička, nemohla by si si ísť čítať 
niekde inde? Ja chcem už spať!

Matka sa pýta dcéry: 
- Denisa, prečo sa nad tou krížovkou 
tak chichoceš?
- Ale, je tu hlava rodiny na štyri a mne 
tu vyšlo otec.
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Symbolika Veľkej noci

(Pripravené podľa KBS a Slovo medzi 
nami)

Končí sa 
štyridsaťdňový 
pôst, v ktorom 
sme sa stíšili a 
zamýšľali nad 
svojím životným 
smerovaním. 
Teraz môžeme 
pripravení 
prežiť sviatky 
Veľkej noci, 
najvýznamnejšie 
dni cirkevného 
roka. 

Každoročne sa Veľká noc slávi prvú 
jarnú nedeľu po splne mesiaca. 
Pripomíname si ňou umučenie, smrť 
a vzkriesenie Ježiša Krista. Pôvod 
má v židovskom sviatku oslobodenia 
z egyptského zajatia, nazývanom 
Pascha. Veľký týždeň sa začína Kvetnou 
nedeľou, teda Nedeľou utrpenia Pána. 
Spája sa v nej predzvesť víťazstva Ježiša 
Krista so zvesťou o jeho umučení. 
Pripomína triumfálny vstup Ježiša 
do Jeruzalema, preto sa v tento deň 
svätia palmové alebo olivové ratolesti, 
u nás typicky bahniatka. Zelený štvrtok 
je pamiatkou na poslednú večeru, 
ktorú Ježiš slávil so svojimi učeníkmi a 
pri ktorej ustanovil sviatosť kňazstva a 
sviatosť Eucharistie. 
Posledné tri dni Veľkého týždňa sa 
nazývajú triduum. Veľký piatok je 
pripomienkou Kristovho ukrižovania. 
V tento jediný deň kresťania neslávia 
svätú omšu, ale obradmi a pôstom 
si pripomínajú utrpenie Pána. Biela 
sobota je dňom uloženia Ježiša v 

hrobe. Po západe slnka sa koná 
slávnostná veľkonočná vigília – 
podľa tradície je to noc bdenia, noc 
očakávania Pána. Veľkonočná nedeľa 
je slávnosťou zázraku Kristovho 
zmŕtvychvstania, viera v neho je 
základnou pravdou kresťanskej viery. 
Je to víťazné zavŕšenie vykupiteľského 
diela, lebo Kristova duša sa opäť 
spojila s osláveným telom. Veľkonočný 
pondelok sa nazýva aj Pondelok 
Baránka a pripomína udalosť, kedy 
anjel upokojuje ženy, ktoré našli na 
svitaní prázdny Kristov hrob. 
Liturgia Kvetnej nedele zahŕňa prvé 
pašie, ktoré pripomenú Ježišove 
zajatie a utrpenie. Čítania prvých troch 
dní Veľkého týždňa sú zamerané na 
rozhodnutie: stáť pri Ježišovi alebo 
byť na strane tých, ktorí ho zrádzajú. 

Na Zelený štvrtok Ježiš dáva učeníkom 
nové prikázanie, prikázanie lásky, 
ktoré sám uvádza do života úkonom 
umývania nôh učeníkov. Na Veľký 
piatok sa opäť spievajú pašie, v žalme 
Ježiš odovzdáva svojho ducha do rúk 
Otca. 
Čítania Bielej soboty zdôrazňujú 
obetný význam Ježišovho utrpenia a 
smrti a dokazujú, že On je ten pravý 
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veľkonočný Baránok. Pozdvihujú nás 
od náreku nad jeho utrpením k sláveniu 
obety a víťazstva. Katechumenom sa v 
tento deň udeľoval krst – preto čítania 
obsahovali základné pravdy viery a 
morálne poučenia. Čítania zo Starého 
zákona hovoria o najdôležitejších 
Božích dielach v dejinách Izraela. Keď 
sa na oltári zapália sviece, predstavuje 
to symbolický prechod zo Starého 

do Nového zákona, nasleduje čítanie 
obsahujúce teológiu krstu. Napokon 
na Veľkonočnú nedeľu žalm hovorí: 
„Toto je deň Krista Pána, radujme sa, 
aleluja.“ 
Zotrvajme teda v tejto radosti nielen 
do Turíc, ktorými končí veľkonočné 
obdobie, ale aj po celý zvyšok 
liturgického roka. 

Prečo toľko čítaní na vigíliu Bielej 
soboty?
Bohoslužba slova je ozaj veľmi 
dôležitou, bohatou a nádhernou časťou 
veľkonočnej vigílie. Za normálnych 
okolností ju tvorí sedem čítaní Starého 
zákona a dve Novozákonné čítania. 
Kvôli celkovej dĺžke slávenia je možné 
niekedy tieto čítania zredukovať na tri 
starozákonné.
Prečo toľko? Číslo „sedem“ biblicky 
naznačuje plnosť. A aj cez túto 
liturgiu si takto máme pripomenúť 
hodnotu tohto obrovského sviatku.  
Prvých sedem čítaní vybraných zo 
Zákona a Prorokov a prevzatých 
z najstaršej tradície východnej i 
západnej cirkvi nám  hovoria o Bohu, 
ktorý tvorí svet a človeka a  vstupuje 

do života ľudí svojou starostlivosťou 
a milosrdenstvom. Môžeme v nich 
vnímať Božiu pedagogiku, dejiny 
spásy. Spôsob, ako si Boh pripravuje 
človeka na vrcholný bod dejín, ktorým 
je Kristus.
Ide sa postupne od počiatku sveta. 
Začína správou o stvorení človeka a 
chce odzrkadliť dokonalosť Božieho 
diela, pričom človek je výrazne 
vyzdvihnutý nad každé iné stvorenie. 
ktoré je opisované. To sa číta z knihy 
Genezis.
Prechádzame potom k správe o 
povolaní Abraháma z tej iste knihy. 
V nej vnímame začiatok poriadku 
spásy, ktorý najprv platil pre neho 
a jeho potomkov, ale potom aj pre 
všetky národy. Abrahámova viera bola 

Opis čítaní na Veľkonočnej vigílii



informačník Sfidi6

_téma: Veľká noc

téma: Veľká noc

podrobená tvrdej skúške. 
Treťou dôležitou správou je významný 
východ z Egypta z knihy Exodus. Vo 
vedomí Izraela základná udalosť, 
ktorou sa začína ich spása. Egypt 
znamenal otroctvo.  Izrael bol 
vyvedený z Egypta na slobodu. 
Nepomáha im ich sila, ale Boží zásah: 
more, ktoré sa rozdelí, a poslušné 
vody, ktoré ich nechajú prejsť, sa 
potom stávajú aj znakom trestu. Boh 
riadi dejiny a Boh súdi.
V babylonskom zajatí, tak ako aj v 
Egypte, bola existencia Božieho ľudu 
ohrozená. Ale po súde Boh zjavil 
svoju milosrdnú lásku. Izrael mu je 
„ženou jeho mladosti“, pretože už na 
Sinaji uzavrel s ľudom zmluvu. Len na 
okamih zavrhol „manželku“, ktorá sa 
mu stala nevernou. Ale teraz, keď sa 
ľud v zajatí obrátil, priviedol ho domov 
a uzavrel s ním novú zmluvu. A to je 
odkazom hneď štvrtého čítania z knihy 
proroka Izaiáša.

Slová útechy adresované zbúranému 
Jeruzalemu, smerujú však aj do 
budúcnosti, k novému Jeruzalemu, 
obnovenému Božiemu ľudu. A v tomto 
duchu nadväzuje piate čítanie znova 
z proroka Izaiáša. „Poďte k vodám 
všetci, čo ste smädní.“ Voda prisľúbená 
prorokom je Duch Svätý, prúdiaci z 
Pánovej smrti a zmŕtvychvstania. 

Šieste čítanie z knihy proroka Barucha 
opisuje vyhnanstvo Izraela. Ono je 
znakom toho, že opustil Boha, zanechal 
„prameň múdrosti“, že vieru nahradil 

neverou, 
nedôverou. 
Človek sám 
nemôže nájsť 
pravú múdrosť. 
Iba Boh pozná 
svoje tajomstvá 
a pravdu 
o všetkých 
veciach. 
Siedme čítanie 
z knihy proroka 
Ezechiela je 

rozšírením tejto tematiky a upriamuje 
pohľad na Izrael dostávajúci sa do 
ďalšieho vyhnanstva pre svoj hriech, 
preto, že zneuctil Božiu svätosť. 
Záchrana Izraela je dielom Božej 
milosrdnej lásky. Táto záchrana však 
nespočíva len v tom, že Izrael sa 
vrátil do svojej vlasti. Potrebné je aj 
obrátenie a obnova, a tá nespočíva v 
moci človeka. Sám Boh mu dá nové 
srdce a nového ducha, aby mohol byť 
Božím ľudom. 
Po poslednom čítaní zo Starého 
zákona nastane chvíľa, keď chrám 
zaplesá veľkonočnou radosťou. 
Kňaz zaspieva slávnostné Glória a 
opäť zaznejú radostné tóny organu 
i mohutný hlahol zvonov, ktoré od 
Zeleného štvrtka mlčali. Celý svet 
zaplaví radostná zvesť, že Kristus 
slávne vstal z mŕtvych. Na znak toho 
sa od veľkonočnej sviece zapália aj v 
kostole všetky ostatné sviece na oltári 
a prinesie sa socha Zmŕtvychvstalého. 
Potom budeme o tejto zvesti počúvať  
i z novozákonného čítania a z evanjelia.
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Tehlička pre Stredoafrickú republiku

priamo eurami. Môžete využiť aj 
poslednú možnosť podpory cez Veľkú 
Noc. Snažme sa byť vždy všímaví na 
tých, ktorí dostali menej ako my.

„Bez vzdelania sú bezbranné“ znie 
motto zbierky Tehličky pre Afriku. 
Tehlička slávi jubileum – koná sa už 
10. ročník. Túto zbierku organizuje 
občianske združenie Savio (viac 
na www.savio.sk, www.tehlicka.sk 
). Tento rok výťažok poputuje do 
Stredoafrickej republiky, kde sa naše 
saleziánske centrá podporia obnovou 
tried, lavicami alebo školskými 
pomôckami. Každoročne sa zapájame 
aktívne aj my z nášho bystrického 
strediska nejakým tvorivým nápadom. 
Ani tento rok tomu nebolo inak. 
Tento ročník bol u nás bohatý hlavne 
týmito sprievodnými podujatiami: 
pingpongový, biliardový i kalčetový 
turnaj a banánové lievance po 
bystricky. Dokonca sa nám podarilo 
jedenkrát vyjsť aj do ulíc mesta a tam 
zbierať peniažky na Tehličku. 
Chceli by sme poďakovať všetkým, 
ktorí sa akýmkoľvek spôsobom 
zapojili do pomoci pre tieto centrá 
či už modlitbou, obetami alebo aj 

Animátorská vízia

plánovania bolo predstavenie akcií, 
ktoré nás čakajú v najbližšom období. 
Animátori dokonca našli aj zabudnutú 
motiváciu a zodpovedne sa prihlásili k 
organizovaniu akcii.

„Idem do vecí s novým nasadením!” to 
je motto na školský rok 2014/2015. Ako 
sa odzrkadľuje v činnosti animátorov?
Na prelome februára a marca sa 
animátori od saleziánov z Banskej 
Bystrice vybrali na chatu v Banskej 
Belej. Od plánovania školského 
roku 2014/2015 ubehlo už pol roka, 
a tak nastal čas na obzretie sa a 
zhodnotenie akcií. Okrem hodnotenia 
predstavila stredisková rada plán – 4 
body, ktoré chceme dosiahnuť počas 
najbližších troch rokov. Posledným 
bodom v rámci hodnotenia a 



Naše akcie

informačník Sfidi8 téma: Veľká noc

Saleziáni Don Bosca, Tatranská 38/A, 97411 Banská Bystrica, sfidi@sbb.sk, www.sbb.sk, redakčná rada:
Dominika Bajnoková, Ivo Bernát, Majka Nagyová, Betka Ondrejková, Peter Phanvan, Pavol Pillár, Alic Vosková

10.-11.4. Plánovanie pobytového tábora 
17.-19.4. Birmovanci - chata Banská Belá
24.-26.4.  Hokejbal - Žilina
30.4. -3.5. KubCup - Dolný Kubín
1.5. Máj zelený
9.5. Púť miništrantov - Šaštín
10.5.  Divadlo Kolotoč - turné
10.5. Deň matiek
15.-16.5. Kama západ - Trnava
16.5. Prvé sv.prijímanie
22.-23.5. Duchovná obnova mladí - Banská Belá
24.5. Deň farnosti, Turíce
25.5.  Slávnosť Panny Márie Pomocnice
31.5. Deň detí - pod oporným múrom
5.-6.6. Lumen - Trnava

Prvý deň po sobote 
za úsvitu išli tri 
ženy k Ježišovmu 
hrobu, aby jeho telo 
pomazali voňavými 
masťami a olejmi. Pri 
hrobe sa však stalo 
niečo nečakané! So 
strachom, ale s veľkou 
radosťou to bežali 
oznámit apoštolom. Z 
písmen na ceste zložíš 
tajničku. Akú správu 
chceli ženy oznámiť 
apoštolom?


