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Úvodník

Don Boscovi veľmi 
záležalo, aby mladí 
dobre prežili 
letné prázdniny. 
Mal totiž veľa 
zlých skúseností, 
že sa mu jeho 
chlapci vrátili 
po prázdninách 
zmenení na 
nepoznanie. Veľa 
voľného času 

zapríčinilo mnoho príležitostí pre 
nepriateľov ich duší, zamotať sa do 
hrozných hriechov. To spôsobilo takú 
radikálnu zmenu v ich správaní, že 

každému behal mráz po chrbte, keď 
ich stretol po prázdninách. Preto Don 
Bosco nechcel, aby chlapci odchádzali 
domov na prázdniny, ale aby zostali s 
ním. Vytvoril im program na každý deň, 
kde okrem povinností a modlitbového 
života, bolo aj dostatok priestoru na 
súťaže, zábavu i primeraný oddych. Aj 
v našom stredisku sú pripravené akcie 
pre mladých, kde budú mať dostatok 
príležitostí naučiť sa žiť pre druhých, 
pomáhať mladším a naplniť čas tak, 
aby urobili radosť Pánu Bohu i blížnym. 
Veľa milostí na hodnotné prežitie 
letných prázdnin, vám vyprosujú 
bratia saleziáni.

Deň detí

Už po siedmy-krát sa konala akcia 
Deň detí – Svet detí na ihriskách pod 
oporným múrom na Rudohorskej. 
Na tejto akcií sa spoločne podieľali 
Mesto Banská Bystrica, saleziáni 
son Bosca, Domka, Laura, Nezávislá 
občianska iniciatíva – Náš domov 
Sásová, Občianska rada Rudlová 
Sásová a spoločenstvo Rudlová-
Sásová. Najväčší kus roboty odviedli 
dobrovoľníci – animátori, ktorí mali na 
starosti stanoviská a atrakcie, na ktoré 
sa deti tešili, a ktoré si do sýtosti užili. 
Príjemné slnečné počasie, tradícia 
tejto akcie, zvedavosť alebo túžba po 
rodinnej atmosfére v Sásovej, to sú 
dôvody, vďaka ktorým bola na tejto 
akcií opäť dobrá účasť.
Tento ročník akcie sa niesol v znamení 
spoločného oslavovania sviatku MDD 
medzi všetkými obyvateľmi Sásovej. 
Rodičia na stanoviskách pomáhali 
svojim deťom. Na začiatku mali diváci 

možnosť vidieť tanečné vystúpenie 
detí zo zakladnej školy. Po oficiálnom 
otvorení akcie o štvrtej hodine sa 
spustilo 15 stanovísk, kde deti mohli 
nazbierať pečiatky potrebné pre 
návštevu zaujímavých atrakcií. Deti 
mohli využiť maľovanie na tvár, mohli ísť 
na skákajúci hrad, štvorkolku, skákacie 

chodúle, vyskúšali tiež cukrovú vatu, 
občerstvenie sladkosťami či kofolou.
Animátor, ktorý mal na starosti jedno 
zo stanovísk, sa vyjadril k tomu, 
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Deň farnosti

V predposlednú májovú nedeľu 
v salezku nebola o sviatky a akcie 
núdza. Turíce, Sviatok Panny Márie 

Pomocnice, Deň farnosti a Savio Cup, 
to všetko v jeden deň. 
Napriek mierne daždivému počasiu sa 
futbalisti nedali odradiť a podali slušné 
futbalové výkony pre oči divákov. Už 
od rána v areáli salezka rozvoniaval 
pripravovaný guláš. Maminky doniesli 
koláče a dievčatá pripravovali sladké 
palacinky. Otcovia si načapovali pivko, 
takže každý si prišiel na svoje. Všetci, 
ktorí prišli, si okrem spomínaného 
futbalu, či pohostenia užili aj peknú 
rodinnú atmosféru.

prečo svoju energiu a čas venuje 
ako animátor deťom týmito slovami: 
“Robím to pre mladých, takisto ako 
to niekedy robili animátori pre mňa. 
To ma motivuje k tomu, aby som 
odovzdával ďalej to, čo som dostal od 
mojich animátorov.”

Mestký poslanec za Sásovú, Tomáš 
Štrba, zhodnotil prínos tejto akcie 
takto: “Robíme to sami pre seba, 
mladí pre mladých, Sásovčania pre 
Sásovčanov. V tom je tá najväčšia 
pridaná hodnota všetkého toho, čo 
sme tu dnes mohli vidieť.”

Divadlo skončilo svoje turné

Tak a je to tu. Po roku a niekoľkých 
úspešných predvedeniach tohto 
divadla na rôznych miestach Slovenska 
sa jeho púť skončila tam, kde sa 
narodilo. V našom banskobystrickom 
salezku. Pred tým sme však absolvovali 
posledný výjazd a to do Dubnice 
nad Váhom. Bola to akoby posledná 
generálka pred derniérou, aby sme 
ju mohli všetci prežiť vo výbornej 
atmosfére a bez zbytočného stresu. 
Tým sme sa rozlúčili s projektom, 
ktorý každému z nás čosi dal. 
My dúfame, že nielen nám, ale aj 
našim divákom. Že sme im našimi 
amatérskymi, ale srdečnými výkonmi 
verne zreprodukovali autorský zámer, 

a že si každý chvíľu zaspomínal na 
svoje detské sny. Napokon, mnohé 
túžby do srdca človeka dáva sám 
Boh a chce nám ich splniť, ak chceme 
spolupracovať. Tak verme a budú sa 
diať naozaj veľké veci.
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V čom Ťa stredisko a farnosť BB 
obohatili?
Prirodzenosť a otvorenosť povedať, čo 
si práve myslím a ako. Aj keď zo svojej 
prirodzenej povahy je najjednoduchšie 
rýchlo vzplanúť, treba mať stále s 
nimi trpezlivosť a voliť si cestu lásky. 
Naučila som sa mať ich rada takých 
akí sú, snažila sa o to, aby to vedeli a 
cítili ... a potom ukázať aj inú cestu a 
iné spôsoby riešení, ako boli zvyknutí. 
A samozrejme viac budovať na dobre, 
ktoré je v každom z nás ukryté.
    (sr.Mária,fma)

Obohatili ma najmä ľudia, ktorých 
som tu spoznala, „saleziánskosť“ 
prostredia, deti, ktorým som sa mohla 
venovať v detskom zbore.  Môžem 
povedať, že si spomienky na Bystricu 
- stredisko, mladých, bratov, deti i 
rodiny odnášam vo svojom srdci.
           (sr.Martina, fma)

Božie Meno je sväté a Pán Boh je 
skutočne prítomný vo svojom Mene 
aj vtedy, keď ho Jeho stvorenia 
vyslovia. BB stredisko i farosť ma 
obohatili nielen svojimi srdciami, ale 
i katolíckymi pozdravmi, keď chválili 
Meno Ježiš (Pochválený buď Ježiš 

Kristus).  (Robo, sdb)
Našla som tu mnoho mladých s veľkým 
potenciálom kreativity a húževnatosti. 
Vo farnosti vidím, že veriaci postupne 
vytvárajú rodinu. Páči sa mi to, lebo 
je to znak prijatia saleziánskeho štýlu. 
A mám veľkú radosť z mladých rodín, 
ktorých deti od mala vyrastajú pri 
stredisku.         (sr.Miroslava, fma)

Aké posolstvo by si zanechala mladým 
z BB?
Nikdy sa nehanbite za Meno Ježiš. 
Vyslovujte ho vždy s úctou, lebo iba v 
tomto Mene sme spasení. (Robo, sdb)

Ísť na hlbku vo viere aj v osobnom 
živote. Svet je plný zázrakov – len 
treba vedieť ich vidieť okolo seba :-) 
a samozrejme sa nevzdávať svojich 
túžob a všetko opierať o dôveru v 
Neho.      (sr.Mária,fma)

Nech popri všetkých činnostiach, 
štúdiu, zháňaní brigád, nezabúdajú, že 
je tu Boh, ktorý o všetkom vie. 
              (sr.Martina, fma)
Držte všetci spolu, a pomáhajte 
svojimi skúsenosťami mladším od 
vás. Atmosféra prijatia padne dobre 
každému.                    (sr.Miroslava, fma)

Lúčenie



informačník Sfidi 5

_téma: Leto

téma: Leto

Saleziánska hokejbalová liga zažíva 
vo svojej obnovenej histórii nový 
rozkvet. V tejto sezóne hralo 10 tímov 
(z toho jeden predčasne ukončil a 
jeden bol nasadený kvôli trénovaniu 
– U19). V čase písania tohto článku 
prebieha semifinále, ktoré je veľmi 
vyrovnané. U obidvoch semifinálových 

dvojíc sa hra posunula až do tretieho 
rozhodujúceho zápasu. Sú to stretnutia 
kvalitných striel, rýchlych presunov, 
súbojov o každú loptičku, taktiky i 
nervov. Každý chce zodvihnúť nad 
hlavu trofej majstra. 
Doteraz sa odohralo 78 stretnutí, 
hralo vyše 100 hráčov, len v základnej 
časti sa nastrielalo 2640 striel, 763 
gólov... Do boja o prvé štyri priečky 
sa prebojovali Krtkovci, Chicago 
B.H., Springfield a Železní hobiti. 
Posledné 4 roky kraľuje na 1. mieste 
tím Krtkovcov. Zmení sa to tento rok? 
Viac o tímoch, hre a naj strelcoch i 
brankároch nájdete na facebooku: 
SHL – Saleziánska hokejbalová liga.

SHL vrcholí

V sobotu, 25. marca sa 7 mladých ľudí 
vybralo na krásnu túru do Malej Fatry. 
Počasie už niekoľko dní predtým 
sľubovalo pekný zážitok, a ozaj to bolo 
vydarené. Nešetrili sme sa a rozhodli 
sme sa prejsť si pekný 7-hodinový 
okruh. 
Štart - od auta pri hoteli Diery v 
Terchovej. Pokračovali sme Dolnými 
Dierami k Podžiaru, kde sme sa 
rozhodli ísť na Štefanovú. Odtiaľ dlhší 
výstup až do Sedla Medziholie. A odtiaľ 
ešte strmšie až na Veľký Rozsutec. 
Prekonali sme tak rozdiel vyše 1000 
výškových metrov. Z Rosutca, ktorý 
nám poskytol nádherný výhľad na celý 
hrebeň Malej Fatry sme sa spustili do 
Sedla Medzirozsutce. Bol to doslova 
„zjazd“ po tvrdej snehovej pokrývke. 
Ďalej cesta pokračovala Hornými 
Dierami, Dolnými Dierami, až k hotelu, 

ku ktorému sme poslednú časť cesty 
už aj trochu pobehli, aby sme si mohli 
pred odchodom ešte dopriať teplé 
Terchovské bryndzové halušky.

Expedícia Malá Fatra
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Manželský pár Leeovcov určite u 
mnohých opodstatnene vytvára 
asociáciu s kurzom Manželské večery. 
Nicky a Sila Lee však okrem toho 
vytvorili aj ďalší zaujímavý koncept 
tentokrát pre cieľovú skupinu rodičov 
detí do 10 rokov. 
Ako mladí rodičia, povzbudení a 
obohatení kurzom Manželské večery, 
sme sa rozhodli stretávať v menšej 
skupinke a prejsť spolu Kurzom 
pre rodičov detí. Samozrejme bez 
akýchkoľvek nereálnych očakávaní, 
že z nás budú dokonalí rodičia, no s 
vedomým, že investovať do výchovy a 
vzťahu s deťmi má zmysel. 

Počas desiatich stretnutí v príjemnej 
komornej atmosféresa s nami manželia 
Leeovci prostredníctvom DVD-
nahrávky podelili o svoje dlhoročné 
skúsenosti s rodičovstvom a výchovou. 
Predostreli nám pohľad na jednotlivé 
situácie očami dospelých i detí.  
Hlbšie sme sa venovali nám aktuálnym 
témam, uvažovali, diskutovali, vracali 
sa naspäť v myšlienkach do vlastného 
detstva, hľadali i dostávali odpovede 
na mnohé výchovné otázky.
Rozprávali sme sa o tom, prečo je 
dôležité budovať pevné základy 
v rodine, rodine ako o mieste 
poskytujúcom podporu, zábavu, 

určujúcom správne smerovanie detí, 
ako aj o mieste, kde sa deti učia 
vzťahom. 
Venovali sme sa napĺňaniu potrieb 
našich detí vychádzajúc z konceptu 
Piatich jazykov lásky podľa Garyho 
Chapmana.
Dôležitou súčasťou bola aj téma o 
stanovovaní hraníc pre správanie 
sa našich detí, ktoré v nich majú 
rozvíjať sebadisciplínu, rešpekt voči 
autorite, ako aj pocit bezpečia a istoty. 
Netreba však zabúdať, že základom pri 
stanovovaní hraníc musí byť láska bez 
podmienok.
Veľký dôraz bol kladený aj na potrebu 
budovania dobrých vzťahov našich 
detí v rámci rodiny i s okolím.Zaujímavé 
boli rady, ako zvládať prípadný hnev 
či už náš alebo našich detí.  Na záver 
sme sa zamerali na dlhodobý cieľ, 
ktorým by malo byť povzbudzovanie k 
zodpovednosti a odovzdávanie našich 
hodnôt a presvedčenia deťom.  
Aj vďaka skvelej starostlivosti 
animátorov, ktorí sa počas stretnutia 
venovali našim ratolestiam, sme 
sa mohli na chvíľu zastaviť v zhone 
rodičovských povinností a správne 
nasmerovať naše výchovné kroky. 
Radi by sme poďakovali Dominike 
Hajkovskej a o.z. ZAOSTRI NA RODINU 
(www.zaostri.sk), za inšpiráciu k 
zorganizovaniu kurzu, pomoc s 
materiálmi...
Ak aj Vás kurz zaujal, viac info nájdete 
na stránke http://maranathapo.sk/
aktivity/rodicovsky-kurz/,kde sa dajú 
objednať všetky materiály ku kurzu.
„Rodičovstvo je vyššia výzva než 
honba za vlastným šťastím. Vyžaduje 

Kurz pre rodičov detí do 10 rokov
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veľké obety, ale prináša aj najvyššie 
odmeny: hĺbku lásky, akú cítia rodičiak 
deťom, a privilégium poznania, že 

pomáhajú pri formovaní života.“ Nicky 
a Sila Lee.

Bezdomovec

ho všimol a začal sa na uja s časopismi 
vypytovať. Dohodli sme sa, že mu 
namiesto darovania peňazí vyberieme 
v obchode niečo na jedenie, aby si 
ušetril peniažky na bývanie a na iné 
potrebné veci (časopis, ktorý ponúkal, 
sme už doma mali). To som ešte netušil, 
čo to s mojím  štrbáňom spraví. Prvých 
pár minút nahlas premýšľal, čo by mu 
asi tak chutilo. Po chvíli sme došli ku 

Stál pred supermarketom, ako takmer 
každý deň. Väčšinou sa na neho 
ľudia ani nepozreli, len sem - tam si 
niekto kúpil z jeho rúk časopis. Nebol 
opitý, ale vyzeral… no, tak ošumelo, 
zanedbane, špinavo. Stará kabela a 
potrhaná igelitka na kartónovej škatuli 
dávali tušiť, že svoj majetok má stále 
pri sebe… Ja som práve dnes zobral 
na veľký nákup nášho prváka. Hneď si 

Dostihy a sázky

Hneď ako som vošla do kuchyne,bolo 
mi jasné, že niečo nie je v poriadku. Za 
veľkým stolom hrali obľúbené Dostihy 
a sázky naši najstarší spolu s ockom. 
Atmosféra na bode mrazu, ticho sem 
tam prerušené posmrkávaním nášho 
najstaršieho. Nedarí sa mu… Vychytal 
všetky negatívne ťahy hádam za 
posledných desať kôl. Nepomáha ani 
“pomoc” zo strany spoluhráčov: “Ja sa 
nevzdávam, proste končím, takto to 
nemá zmysel!” Bojuje sám so sebou, 
s pokorením i hrdosťou ale napriek 
tomu hádže kockou ďalej. Prerušujem 
trápenie a nariaďujem pripraviť stôl na 

večeru. Po nej môžu pokračovať…
Nedarí sa mi uspať našu najmladšiu. 
Z kuchyne počuť rehot, radostné 
pokriky a iné zvuky pralesa a mám 
pocit že aj nejaký ten víťazný tanček 
(či skôr odzemok podľa buchotu) tam 
niekto predvádza. Mierne naštvaná 
nachádzam chlapskú partiu v úplnom 
ošiali hry, kupujú, predávajú, rehocú 
sa, poštuchujú, komentujú… majú 
sa super, komplet všetci… Tak málo 
stačilo a bolo by po hre. Vydržať 
znamenalo objaviť zmysel aj v ceste, 
nielen v cieli, a nielen pre toho, kto 
prehrával :)

Čo tak dnes nájsť 
priestor pre nejakú 
spoločnú rodinnú hru? 
Ktoré patria k našim 
najobľúbenejším? 
Ako sa mení naše 
správanie v zápale hry? 
Čo sa môžeme o sebe 
navzájom v rámci hry 
dozvedieť a čo naučiť?
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obdarovaného, ale aj darcu. A na 
riadne dlho…
Deti sú veľmi citlivé na dobro, lásku, 
chudobu… až časom, ako keby tú 
citlivosť strácali, najmä keď ju ničím 
neživia.
Ako je to v našej rodine? Ako sa 
staviame k ľuďom, ktorí sú od nás v 
niečom odlišní? Chudobní, postihnutí, 
čierni, neveriaci… Odvraciame hlavy, 
či hľadáme konkrétny spôsob, ako 
aspoň málo pomôcť? Čo cítia naše 
deti, keď na ulici prechádzame okolo 
ležiaceho opilca - hnus, škodoradosť, 
či súcit? Ako sa môžeme ako rodina 
konkrétne stávať citlivejšou na dobro 
a lásku?

konsenzu, že najsýtejšia asi bude 
obložená bageta. Cez pol obchodu 
sme len tak prebehli, lebo Miško ju 
chcel rýchlo vybrať. Keď už bola vo 
vozíku, celý nepokojný premýšľal, či 
tam ujo ešte bude, že nám to dlho trvá, 
či mu nie je zima, či má kde spať, či má 
rodinu a deti… priznávam, tak rýchlo 
sme nákup ešte asi neurobili… Hnaný 
Miškovou túžbou “nasýtiť hladného” 
sme uja ešte našli pri vchode. Miško 
sa hanbil, tak som mu bagetu podal ja. 
Ujo bol šťastný, veľmi ďakoval a ja som 
spoza mojich nohavíc videl vykukovať 
veľké, hnedé, spokojnosťou rozžiarené 
oči…  a ešte niečím iným - poznaním, 
že spraviť druhého šťastným nestojí 
veľa a rozospieva to celú dušu, nielen 

Drakobijec

Keď otcovia snívajú, ako pomôcť svojim 
synom, môžu objaviť funkčný recept.
A keď synovia prezradia svoje sny 
otcom, čosi dobré sa odohráva v ich duši.
Chcú sa meniť, chcú sa oprieť 
o tých, ktorí majú viac nažité…
V tejto knihe otcovia dokonca vošli do 
snov svojich synov a pripomenuli im 
jeden odveký príbeh. Súboj človeka s 
drakom. S tým, ktorý je v jeho vnútri. 
Každý totiž nesie v sebe zranenia od 
zlého, ale aj balzam od Pútnika. Drak 
viac reve, Pútnik šepoce. A predsa 
tento šepot dokáže premôcť rev. Ako? 
To je tajomstvo tejto knihy, v ktorej 
cítiť, že autori – otcovia nezabudli 
na svoje detstvo, že im dobro 
synov leží na srdci a že tých svojich 
najdrahších nenechajú napospas 
divokým trendom dnešnej doby.
Autori previedli chlapcov nezvyčajným 
dobrodružstvom, pričom hlavným 

miestom, kde sa to odohráva je 
ich srdce. Keďže tvorcovia knihy 
dobre poznajú vnútro chlapcov, text 
ušili na ich mieru. Publikácia je aj 
takým malým návodom pre rodičov, 
najmä otcov, ako zaujať postoj, aby 
sa z ich chlapčekov stali chlapi. 
Gratulujem a vrele odporúčam.
A hádam si to ešte opäť 
prečítam. Pre istotu zo pár-krát.
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Radosť sa stane prejavom lásky, ak ju ____________.
1. Ako sa volá najväčšia krajina Európy?
2. Ako sa volá jediná slovenská jaskyňa svojho druhu v Európe zaradená    
 do UNESCO?
3. Kto je autorom medzivojnovej novely Veľký Gatsby?
4. Aké zviera je národným symbolom Číny?
5. Ako sa volá tibetský náboženský vodca?
6. V akej krajine sa nachádza mesto Ho Chi Minh?
7. Ako sa volá hlavné mesto Austrálie?
8. Ako sa volá najvyšší vrch Afriky?
9. Ako sa volá najhorúcejšia planéta Slnečnej sústavy?

-Hej počuj, zrušili daňový úrad.
-A ty to odkiaľ vieš?
-Ále, prišiel mi domov taký 
papierik a tam bolo napísané, 
že posledná  upomienka.

-Programátor Mišo sedí za počítačom, 
zrazu sa otvoria dvere a vojde Smrť s 
kosou. Je však taká maličká – tri a pol 
palcová. Mišo vstane celý vystrašený:
-Ja chcem ešte žiť!
-Pokoj mladý! – odvedí Smrť – Nejdem 
za tebou. Idem za tvojím harddiskom.

-Ak nebudeš jesť hrachovú 
kašu, zavolám ježibabu!
-Mama, a ty si azda myslíš, že 
ježibaba bude jesť túto kašu?

-Zomrie gambler a dostane sa do 
pekla. Po týždni Lucifer volá Bohu:
-Čo za blázna si mi sem poslal? Zničil 
mi všetky kotly, poškrtil všetkých 
čertov a už tri dni bezhlavo behá 
po všetkých chodbách pekla a reve 
„Kde je prechod do druhého levelu?“

Vtipy
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Čakajú nás dva mesiace, počas ktorých 
chceme dobehnúť všetko, na čo počas 
roka nemáme čas. Prečo teda nevyužiť 
tento čas aj duchovne? Prinášame 
niekoľko tipov – aby prázdniny 
napokon neboli len prázdne dni. 
Vyberte sa na pútnické miesto 
(Pripravené podľa www.
putnickemiesta.sk) 

V banskobystrickej diecéze sa 
nachádza niekoľko pútnických miest, 
ktoré určite stojí za to vidieť. Priamo nad 
naším mestom sa nachádza Kalvárska 
hora – Urpín, ktorá pripomína Kristovu 
krížovú cestu. Jej história siaha až do 
prvej polovice 17. storočia a v minulom 
desaťročí prešla rozsiahlou obnovou. 
Na vrchole stojí v obklopení bystrickej 
scenérie Kaplnka Božieho hrobu.  
Ďalšia pôsobivá a dobre známa 
Kalvária je dominantou Banskej 
Štiavnice. Baroková stavba pochádza 
z polovice 18. storočia. Okrem 
vizuálne pôsobivej výzdoby ponúka 
svojím zasadením do reálnej krajiny 
výnimočne dramatické stvárnenie 
cesty na Golgotu. Pôsobivý sakrálny 
celok sa zaraďuje medzi najkrajšie 

objekty tohto typu v Európe. 
Mariánské pútnické miesto Nová 
Baňa – Kohútovo leží v horskej dolinke 
vzdialenej asi 20 minút od centra 
mesta. Pôvabný kostolík bol postavený 
v 19. storočí na mieste, kde v čase 
veľkého sucha podľa domácich vyrazil 
prameň. Voda mala podľa mnohých 
uzdravujúce účinky, ktoré pripisovali 
príhovoru k Panne Márii a tieto potvrdil 
aj vtedajší biskup, Štefan Moyses. 
Snáď najznámejším pútnickým 
miestom v okolí Banskej Bystrice sú 
Staré Hory. Pútnici sem prichádzajú 
už od 15. storočia. Kostol Navštívenia 
Panny  Márie na  Starých  Horách bol roku 
1990 vyznamenaný titulom Bazilika 
minor, čo znamená, že je pod priamou 
patronáciou pápeža. Prvé soboty v 
mesiaci sú tzv. Fatimské a pripomínajú 
posolstvá Panny Márie, ktoré zjavila vo 
Fatime začiatkom minulého storočia. 
Pre tých, ktorí majú záujem 
nahliadnuť za hranice kraja,  môže 
byť zaujímavá púť do Levoče v 
dňoch 4.-5. júla. Tamojšia Mariánska 
hora patrí k najstarším pútnickým 
miestam na Slovensku a pútnici 
ju navštevujú už od 14. storočia. 
Ponuku bohatého duchovného 
programu je možné nájsť na webovej 
stránke http://rkc.levoca.sk/. 
Letné duchovné tipy
Počas prázdnin a dovoleniek 
budeme mať viac času nielen na 
seba, ale aj pre svoje rodiny. Možno 
po dlhšom čase sa stretne celá 
rodina pri jednom obednom stole. 
Spoločná modlitba a poďakovanie 
by mohli byť pekným doplnkom, 
vďaka ktorému si uvedomíme všetky 

Letné duchovné ponuky
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dary, ktoré dostávame a často ani 
nevnímame, že to vôbec nie je 
samozrejmosť. Nezabúdajme, že 
rodina má za úlohu byť domácou 
cirkvou. Zverujme sa preto Bohu 
spoločne a vyzývajme ho tak, aby 
požehnával naše rodinné vzťahy. 

Ak vám práve nevyjde letné počasie, 
nezúfajte. Oddych spojený s 
duchovným programom je možné 
nájsť aj priamo v obývačke. Od 19. 
júna je možné sledovať bez poplatkov 
Televíziu LUX cez anténu. Dostupnosť 
tejto služby je možné si overiť na stránke 
www.volnatelka.sk/dostupnost. 
Voľný čas ponúka aj priestor pre čítanie. 
V duchovne zameranej literatúre vyšlo 
niekoľko noviniek. Biografia Svätá 

Rita – príbeh odpustenia približuje 
obdivuhodný život a spiritualitu tejto 
svätice.  Malá kniha o vzťahoch nabáda 
k pochopeniu toho, ako to s našimi 
vzťahmi myslí Boh. K dispozícii je tiež 
encyklika Svätého Otca Františka 
Evangelii Gaudium (Radosť evanjelia), 
v ktorej vyzýva predovšetkým k tomu, 
aby veriaci uchopili do rúk radosť zo 
života s Kristom a rozdávali ju ďalej. 
S krízou môžu pomôcť publikácie 
Vyhorenie v duchovnom živote a 
Kristoterapia – riešime problémy života 
s Kristom. Kniha Youcat – modlitby 
pre mladých, dizajnová a užitočná 
zároveň, pomôže mladým, ktorí túžia 
narastať vo viere. Pre najmenších je 
tu Modlitebník pre deti, ktorý spája 
modlitby, katechizmus i najznámejšie 
liturgické piesne. Po slovenských 
pútnických miestach vás prevedie 
sprievodca Najkrajšie pútnické trasy. 
Kvalitnú literatúru je možné si požičať 
aj v saleziánskej knižnici, ktorá je 
prístupná vždy v nedeľu od 9:30 do 
12:30. Potrebné je vybaviť si preukaz 
a zaplatiť dve eurá za rok. Zoznam 
kníh je prístupný na www.sbb.sk. 

Poďte ku mne všetci, ktorí sa 
namáhate a ste preťažení, a ja vás 
posilním. Aj touto myšlienkou, ktorú 
nám Ježiš zanechal v evanjeliu, 
sa môžeme nechať inšpirovať v 
nadchádzajúcom období. Blíži sa leto 
a s ním prázdniny, dovolenky, oddych. 
Pripravili sme si pre vás niekoľko 
možností, ako stráviť voľný čas:
Festival Verím Pane – 25. ročník 
sa bude konať v čase od 21. – 26. 
Júla v Námestove.  Pozostáva z 

duchovného programu, koncertov, 
divadelných či filmových predstavení 

Letné tipy
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30.6.-1.7. Duchovná obnova mladí - stredisko
3.-6.7. Cyklovýlet
9.-10.7. Chalanský tábor na Ranči
13.-17.7.  Prímestský tábor
19.-22.7. Hrebeňovka
23.-26.7. Animátorský výlet
31.7.-7.8. Pobytový tábor - Jasenie
21.8.-23.8. Plánovanie mladí
26.-28.8. Hecni sa
31.8. Bodka - Levoča

a tvorivých dielní z rôznych oblastí. 
Viac informácií na www.verimpane.sk.
Festival Campfest – Prvý augustový 
víkend bude na Ranči Kráľova Lehota 
rušno. Jednoducho v Ňom, tak 
znie tohtoročná téma, ktorej hlavná 
myšlienka sa odrazí aj v témach 
programu a niektorých seminárov. 
Čakajú na vás koncerty, chvály, 
svedectvá, netradičné športy, ale 
hlavne spoločenstvo niekoľko tisíc ľudí. 
V prípade záujmu sa všetko potrebné 
dozviete na www.campfest.sk.

Levočská púť – Každoročná púť na 
Mariánsku horu sa uskutoční v dňoch 
04. – 05. Júla 2015. Ponúka zaujímavý 

program,  ktorý vyvrcholí slávnostnou 
svätou omšou za účasti krakovského 
arcibiskupa, J.Em. Kardinála Stanislawa 
Dziwisza. Viac na http://www.
vyveska.sk/levocska-put-2015.html .
22. KCHK – Posledný augustový víkend 
patrí Trnave, kde sa v športovej hale 
Slávia uskutoční  už 22. krát katolícka 
charizmatická konferencia. Program 
a všetky potrebné informácie sa 
nachádzajú na http://www.vyveska.
sk/21-katolicka-charizmaticka-
konferencia-28-30-8-tt.html .
Kurzy manželských stretnutí – Letný 
kurz, organizovaný Občianskym 
združením Manželské stretnutia, je 
zameraný na prehĺbenie, posilnenie 
vzťahov medzi manželmi. Účastníci 
absolvujú cyklus prednášok v rozmedzí 
jedného týždňa. Stretnutia prebiehajú 
v banskobystrickom študentskom 
domove UMB a je možnosť vybrať si 
z dvoch možných termínov. Viac sa 
dozviete na http://www.vyveska.sk/
kurzy-manzelskych-stretnuti.html.  


