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Úvodník

Mesiac máj ma mnoho krásnych
prívlastkov. Azda najkrajších z nich je
ten, že je to mesiac našej Matky - Panny
Márie. Pre nás je obzvlášť dôležitý,
keďže aj náš farský kostol je zasvätený
Panne Márii Pomocnici kresťanov.
Ako si uctiť našu nebeskú Matku
správnym spôsobom? Náš bývalý
hlavný predstavený Pascual Chávez
uvádza štyri hlavné črty, ktoré má mať

pravá mariánska úcta: Pannu Máriu
treba poznať, milovať, nasledovať a
šíriť jej úctu. Zastavme sa na chvíľočku
pri prvej požiadavke. Odkiaľ môžeme
Pannu Máriu poznať? Svätý Lukáš
vraj namaľoval obraz Panny Márie.
Márne by sme ho však hľadali medzi
klasickými obrazmi. Lukáš načrtol jej
duchovný portrét vo svojom evanjeliu,
zvýraznil niektoré črty, ktoré vyjadrujú
jej osobnosť. Spoznávať Pannu Máriu
teda znamená otvoriť evanjeliá, najmä
Lukášovo a Jánovo. To je prvý krok,
lebo nemôžeme milovať a nasledovať
to, čo nepoznáme. Využime príležitosť
a zoznámme sa bližšie s našou Matkou.
Častejšie otvorme Sväté Písmo a
zahľaďme sa na portrét Panny Márie,
aby sme v nej spoznali matku, učiteľku
a hlavne vzor k nasledovaniu.

Skončil sa Kurz Objav Krista - semienko je zasiate a môže rásť
Dva mesiace počas februára a marca
sa takmer 60 animátorov každý
týždeň schádzalo na formačnom
evanjelizačnom kurze Objav Krista. Na
štvrtkových večerných stretnutiach
a jednodennej duchovnej obnove
si vypočuli deväť prenášok v
podaní saleziánov, saleziánok, ale aj
oslovených ľudí z farnosti. V menších
skupinách potom diskutovali a zdieľali
svoje myšlienky, skúsenosti, otázky.
Na poslednom stretnutí prišiel čas
pozrieť sa na to, aké ovocie kurz
priniesol.
Všetci účastníci sa jednoznačne
zhodli v tom, že na stretnutiach vládla
príjemná a otvorená atmosféra.
téma: Deň farnosti

Prepojili sa vďaka nej jednotlivé
generácie našej farnosti - nielen
animátori, ale aj vedúci skupín z radov
rodičov, saleziánov a saleziánok - a
mohli tak prehĺbiť vzájomné vzťahy.
“Na začiatku som mala menšie obavy,
ale mladí boli úžasní, otvorení,
hľadajúci, dokázali diskutovať bez
predsudkov a s veľkou dávkou
tolerancie. Za tých pár stretnutí mi
prirástli k srdcu, hoci som na začiatku
mnohých ani nepoznala,” popísala
svoje dojmy Dominika Hajkovská,
ktorá viedla jednu zo skupín. “Po
každom stretnutí som odchádzala s
radosťou a o kúsok bohatšia aj ja.”
Prednášajúci sa nebáli otvorene
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hovoriť o svojom prežívaní a
skúsenostiach a účastníci oceňovali
najmä osobné svedectvá, z ktorých
mohli čerpať inšpiráciu pre vlastný
(nielen) duchovný život.
Jednej z prednášok sa zhostil
Ján Gyulai, ktorý vnímal kurz ako
požehnanú skúsenosť. “Mal som
možnosť objavovať Krista, ktorý
premieňa moju trému pri speve,
otvára ma načúvaniu druhých pri
stole, a Krista, ktorý mi pri prednášaní
ukazuje, akým nástrojom môžem byť
v jeho rukách, ak si nezakladám na
ničom inom než na radosti z toho, že
mu môžem slúžiť.”
Diskusie priniesli priestor pre hlbšie
uvažovanie nad Bohom a vierou
a naladenie na “duchovnú vlnu”
často pretrvávalo po celý týždeň,
až do ďalšieho stretnutia. Po celý
čas bola citeľná sila modlitby, ktorú
za animátorov týždeň čo týždeň
obetovala nielen modlitbová skupina
v kaplnke, ale doma aj mnohí ľudia
z našej a ďalších farností. Mnohí
účastníci
využili
príležitosť
na
duchovnej obnove a s dôverou prijali
od kňazov i modlitbu príhovoru,
ktorej bol venovaný
špeciálny priestor. Práve
táto
modlitba
bola
pre viacerých mladých
vrcholom celého kurzu.
Do
organizácie
sa
zapájalo približne 50
ľudí, ktorí prednášali,
viedli skupiny, modlili
sa, varili či obsluhovali
techniku. Každý týždeň
obetovali svoj voľný čas
a všetko pripravovali.
Vďační animátori pre

nich po ukončení kurzu pripravili
prekvapenie v podobe trojchodovej
večere so štýlovou obsluhou.
“Okrem toho, že samotná večera
naozaj veľmi chutila, milo ma
prekvapili aj detaily, na ktorých si
naozaj dali záležať - prestreté stoly,
obsluha nahodená v elegantných
“uniformách”, prezentácia fotiek,
všetci milé úsmevy a ochota poslúžiť,”
zhodnotila Dominika.
“Organizátori skutočne ocenili, že sa o
nich animátori takto postarali. Vôbec
sa im nechcelo zdvihnúť a večerali
niečo cez dve hodiny. Bolo cítiť, že
aj medzi nimi sa prehĺbili vzťahy a
radi boli spolu,” dodal salezián Juraj
Kovaľ.
Kurz Objav Krista zasial do sŕdc
semienko, ktoré je možno nebadané,
ale pomaly a bez ustania rastie.
Tematicky ďalej nadväzujú kurzy
Nasleduj Krista a Odovzdaj Krista,
ktoré by sa mohli stať súčasťou ďalšej
formácie animátorov už v budúcom
roku.

Alica Vosková
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Hokejbalisti si na turnaji U15 oproti vlaňajšku polepšili

Štvrtý aprílový víkend sa niesol v
znamení hokejbalu. V Novej Dubnici
sa stretli tímy z ôsmich miest od
Humenného až po domáci tím na
turnaji U15. Začal sa v piatok večer
svätou omšou a pokračoval večerným
zábavno-športovým
programom,
ktorý pripravili miestne animátorky.
Naši chlapci počas neho navyše
netrpezlivo
očakávali
výsledok
hokejového finále.
V sobotu sa odohrali zápasy v
skupinovej fáze, zápas o 7. miesto a
semifinále. V prvom stretnutí celého
turnaja v skorých ranných hodinách
bystrický tím prehral 0:2 s víťazom
skupiny, chlapcami z Humenného
(zverencami
don
Veselského).
V ďalšom stretnutí proti tímu z
Námestova naši chlapci dokázali po
jednogólovom náskoku vyrovnať,
ale po ďalšom inkasovanom góle
už stav neobrátili a zápas skončil
téma: Deň farnosti

stavom 1:2. Posledný súboj v skupine
odohrali proti Prešovčanom, kde
si trochu napravili chuť do hry. Po
góloch Belányiho, Konzelmana a
hetriku Lopejského, a taktiež zásluhou
brankára Legíňa, dokázali zvíťaziť
5:0. Bystričania tak obsadili v skupine
tretie miesto, čím sa však pripravili o
postup do semifinále. Večer prišiel
čas stíšiť sa na krátkej adorácii a
tiež poďakovať Bohu aj za zdravie a
možnosť športovať.
Nedeľa bola vyvrcholením celého
turnaja. Posledný zápas našich proti
zverencom z Partizánskeho skončil
stavom 2:1, o góly sa postarali
Konzelman a Lopejský. Bystričania sa
tak mohli tešiť z piateho miesta.
„Som veľmi spokojný, ja aj ostatní
chalani sme sa snažili a góly tam padli.
Je to lepšie ako minulý rok, takže sa
nemáme za čo hanbiť. Odohrali sme
turnaj dobre,“ zhodnotil autor štyroch
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gólov Jakub Lopejský.
Oproti minulému roku, keď naši
skončili na šiestom mieste, si tak
polepšili o jednu priečku. Dúfame, že

to bude takto pokračovať aj naďalej a
tešíme sa na ďalší rok.

Štefan Masič

KubCup 2016: Viac než len volejbal
Cez prelomový víkend apríla a mája
sa siedmi volejbaloví nadšenci vybrali
reprezentovať Salezko do Dolného
Kubína. V tomto oravskom meste sa
hral „Viac než len volejbal“. A to už 13.
ročník. Je to azda najväčší amatérsky
volejbalový turnaj miešaných tímov na Slovensku. Organizuje ho
združenie Laura. Každoročne sa na
ňom stretne 36 družstiev. Tento rok
vybojoval tím Salezko BB milé 23.
miesto. „Mám zážitok z príjemnej
atmosféry, z návštevy u rodiny sestry
Pauli, z toho, že tam išlo o viac než
len o volejbal, ako to naznačovalo
aj motto turnaja, z vymysleného
sprievodného programu nášho tímu

a z finále,“ vyjadril sa jeden účastník
salezkovského tímu. Ján Jamriška
odkazuje na facebooku: „Bystricko Šaštinske derby bolo zaujimavé“ a na
budúcoročnom KubCupe navrhuje
exhibičný zápas Bystrica – Zvolen.
Vo finále mohli diváci vidieť, akú
neuveriteľnú kvalitu dosahujú niektorí
amatérski volejbalisti. Novinkou tohto
ročníka bola Kubkaviareň a nechýbali
ani masáže. Vďačnosť patrí celej 80tke dobrovoľníkov, ktorí obetovali viac
ako štyri mesiace svojho času, aby
zabezpečili toto podujatie.
Pavol Pillár

téma: Deň farnosti
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Máj zelený už piatykrát priniesol tradíciu na sídlisko
„Máj, máj zelený, pod oblôčkom
sadený,” spieva sa v ľudovej piesni,
ktorá pripomína tradičný slovenský
zvyk. Ozdobené vysoké stromy
očistené od kôry stavali chlapci na
dedinách dievčatám ako vyznanie
lásky. V prvý májový deň sa vyzdobená
mladá briezka objavila aj pod oblokmi
Sásovčanov – a patrila všetkým
milovníkom folklóru. Už po piatykrát
dostala na lúke uprostred sídliska
priestor prezentácia ľudových spevov,
tancov a zvyklostí.

venska. Mnohí Sásovčania pochádzajú
z Horehronia, preto sme k nim chceli
priniesť ľudovú kultúru práve z týchto
oblastí,” vysvetlil autor programu,
folklorista Michal Fiľo.
Po úvodnom symbolickom zasadení
mája za sprievodu piesne sa predstavila
Mužská spevácka skupina z Heľpy. FS
Priechoďan predstavil tance, spevy
i scénky tradičných zvykov. Dámska
tanečná skupina Arizona predviedla
tance amerických Slovákov. Banskú
Bystricu reprezentovali FS Matičiarik,

„Podnetom pre vytvorenie tohtoročného programu bol okrem pripomenutia tradície stavania májov aj
zápis horehronského spevu do
Reprezentatívneho zoznamu nehmotného kultúrneho dedičstva Slo-

Matúš Fiľo hrou na píšťalke a deti
z FS Sitnianček, ktoré na podujatí
zdarne absolvovali svoju premiéru.
Hovoreným
slovom
prítomných
sprevádzal Ján Jankov - Šefránik. So
spevákmi si zaspomínal i na to, ako

téma: Deň farnosti
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stavali máje za svojich mládeneckých
čias.
Láska k tradíciám však pretrváva aj
u dnešných mladých a svedčí o tom
nielen lúka plná tancujúcich detí.
„Milujem nielen ľudovú hudbu, ale aj
tanec, pretože tancujem vo folklórnom súbore. Je pekné, že aj keď dnes
bývame v panelákoch, neprestávame
šíriť to, čo vzniklo na dedinách,” myslí
si animátor Jakub Masič. „V poslednej
dobe sa mi zdá, že ľudia opäť inklinujú
k tradičným veciam. Stavanie májov si
viem predstaviť aj dnes a myslím si, že
by nemalo byť zabudnuté.”
Po záverečnom poďakovaní všetci
účinkujúci zaspievali spolu pieseň

Kopala studienku. Tohtoročný Máj
zelený si prišli pozrieť asi dve stovky
Sásovčanov. „Sme veľmi spokojní a
šťastní. Myslím si, že takáto účasť nás
zaväzuje k tomu, aby sme v našej práci
pokračovali,” dodal Michal Fiľo.
Podujatie Máj zelený pripravili Mesto
Banská Bystrica, Nezávislá občianska
iniciatíva Náš domov Sásová, Saleziáni
don Bosca, združenia Domka a
Laura a Spoločenstvo a občianska
rada Rudlová – Sásová v spolupráci
s poslancami volebného obvodu
Rudlová a Sásová.

Alica Vosková

Atmosféra radosti a prijatia. Keď deťom ide o svätosť
Deti so svojimi rodičmi mali
posledné spoločné stretnutie IMOS.
Saleziáni, saleziánky a niekoľko
mladých animátorov si nachystali
plnohodnotný program, pomocou
ktorého pripravovali deti na jeden z ich
veľkých medzníkov života – stretnutie
sa s Ježišom v Eucharistii.
IMOS – Ide Mi O Svätosť, sú stretnutia
pre prvoprijímajúcich, založené na

pravidelnej báze. Pomocou rôznych
hier a aktivít postupne odhaľovali
krásu krstu, prikázaní a sviatostí. Celý
priebeh nám približuje sestra Monika
FMA: „Tento rok sa pripravujeme
stretnutiami každý utorok. Mesačne
sme mávali spoločné stretnutia detí a
dospelých.“
V sobotu, 16. apríla, prebehlo
posledné, ktorého sa zúčastnilo
približne 60 detí. Rodičia boli
počas programu v miestnosti
nad kostolom, kde im salezián
Juraj Kovaľ priblížil sviatosť
zmierenia.
„Vďaka
patrí
aj
našim
animátorom,
ktorým
sa
podarilo vytvoriť krásnu
atmosféru radosti. Vtiahli
všetkých do deja a ukázali
im, že kresťanstvo je náboženstvom radosti,“ doplnila
sestra Monika.
téma: Deň farnosti
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Túto poslednú sobotu si animátori
pripravili celkovo päť stanovísk, ktoré
dotvorili príbeh celej pokladovky.
Deti museli splniť niekoľko úloh, cez
hádanie pantomímy až po hranie
scénok, aby nakoniec našli poklad –
obrazy svätých a niečo sladké.
Prvé sväté prijímanie sa uskutoční v

našom kostole 28. mája. Deň pred
tým prebehnú prvé spovede detí.
Vytvorí sa aj spoločné tablo všetkých
prvoprijímajúcich,
ktoré
bude
vystavené v predsieni kostola.

Ivan Bernát

Začiatok Modlitieb matiek na Slovensku
Na začiatku Modlitieb matiek (MM)
na Slovensku, pred dvadsiatimi
rokmi, boli dve mladé mamy, Anna a
Jana, ktoré prežívali utrpenie svojich
malých detí spôsobené chorobou.
Anna cítila potrebu zakotviť v dôvere
v Pánovi, že sa o ich deti postará,
Jana sa cítila sama a opustená. Obe
nosili v srdci rovnakú túžbu - vstávať
ráno skôr ako ich maličké deti, aby sa

mohli v tichu pomodliť. Ale nemali na
to silu.
Keď prišlo pozvanie do MM - prvý
Newsletter od Veronicy z Anglicka,
rozhodli sa to skúsiť. Veď sa stačilo
modliť len raz za týždeň, vždy v ten
istý deň a v tú istú hodinu. Chceli
sa modliť večer, keď deti zaspia, ale
Pán videl ich skrytú túžbu a naplnil ju
svojou milosťou. Vôbec netušili, čo
bude nasledovať.
Začali sa modliť ráno o piatej.
Pozvanie modliť sa „zavčas rána
za svitania“ prišlo cez Božie slovo,
osobitné pre ich skupinku MM. Slovo,
ktoré sprevádzala milosť ranného
vstávania. Pán im pomaly posielal
ďalšie mamy. Bolo to ako keď vyviera
malý pramienok niekde vysoko v lese
a steká do údolia, pripájajú sa k nemu
ďalšie, vytvoria potok a potom rieku.
Ďakujem ti, Pane, za rieku života, ktorá
vyviera z Tvojho Srdca plného lásky
a milosti, a preteká životmi mám cez
MM. Čistí, uzdravuje a ovlažuje nielen
ich, ale aj ich deti, rodiny, farnosti a
všetko, k čomu sa dostane. Ďakujeme
aj za všetko dobro, ktoré vyrástlo na
brehu tejto mohutnej rieky na našom
malom Slovensku. Amen.

Renáta Štellmachová
téma: Deň farnosti
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PGSI 2016 skončili, tisíc mladých ľudí si odnáša nezabudnuteľné zážitky

Vždy veríme až do konca! Taký
bol
slogan
Medzinárodných
saleziánskych
športových
hier
PGSI 2016, ktoré sa konali prvý
májový týždeň v Bratislave. Na tejto
veľkolepej saleziánskej akcii sa
zhromaždilo vyše 1000 športovcov z
13 krajín Európy, o ktorých sa staralo
takmer 300 dobrovoľníkov. Po
prvýkrát v histórii PGSI sa na hrách
spolupodieľali 2 krajiny: Slovensko
a Rakúsko. Chlapci a dievčatá vo
veku od 15 do 18 rokov si zmerali
sily v piatich športových disciplínach:
futsal, futbal, volejbal, basketbal a

stolný tenis.
Pomáhali pri tom dobrovoľníci
z 5 sekcii - asistenti, informácie,
sprievodcovia, gastro a rýchla rota.
V stredu, prvý oficiálny deň na
hrách, sa športovci počas celého
dňa registrovali. Informátori im
odovzdali aj unikátne registračné
kartičky s ich fotkami, vďaka ktorým
mali počas celých hier zabezpečenú
stravu a MHD zadarmo. Ďalší deň sa
už rozbehli zápasy. Mladí športovci
si zrejme ešte pamätali heslo PGSI
spred dvoch rokov, „Bojujeme o
dušu”, lebo skutočne zápasili o každý
téma: Deň farnosti

10

informačník Sfidi

téma: Deň farnosti

bod či gól.
Medzinárodné saleziánske športové
hry sú hlavne o športe. To však
saleziánom nebránilo v tom, aby
pripravili špičkový program! Presne
taký bol otvárací ceremoniál.
Hostiteľmi boli populárni slovenskí
moderátori, Adela a Sajfa. Vystúpila
tanečná skupina Čarovné ostrohy,
ktorá hosťom predstavila našu
ľudovú tvorbu moderným spôsobom
a speváčka Veronika Strapková a
Bystrík s kapelou mladým priniesli
aktuálne skladby a rozospievali
celú
arénu.
Ariadna
pritom
predviedla elegantný akrobatický
tanec. Prekvapením večera bolo
vystúpenie Mirror Family, tanečníkov
v kostýmoch z kúskov zrkadiel.
Napokon za všetkých športovcov
zložili sľub Fair play Slovenka Daniela
a Belgičan Jeppe a zapálili oheň ako
na olympijských hrách.
Piatkový deň bol opäť plný súbojov.
Zo
slovenských
družstiev
sa
darilo najmä futbalistkám, ktoré
v mladšej kategórii vyhrali všetky
zápasy. Úspech nám tiež priniesli
tímy futbalistov v staršej kategórii.
Zvyčajne
zábavné
Valdocco
dobrovoľníci premenili na miesto
adorácie, kde sa športovci mohli
stíšiť. Adoráciu viedol ukrajinský
provinciál don Karol Maník a hudobne
ju sprevádzal mládežnícky zbor zo
strediska na Miletičovej. Témou
bolo Podobenstvo o márnotratnom
synovi.
Po
adorácii
mladých
povzbudil svojím svedectvom Juraj
Práger, ktorý napriek strate svojho
zraku „veril až do konca“ a zdolal
Mont Blanc.
V sobotu sa rozhodlo, ktoré tímy

budú hrať o cenné kovy v posledný
deň. Bojovali a aj zvíťazili tri slovenské
tímy: starší chlapci vo futsale, mladšie
a staršie dievčatá vo futbale. Večer
sa športovci stretli na Valdoccu, kde
každý ukázal niečo zo svojej kultúry
počas programu „Expo“. Sprevádzali
ich pri tom tri postavičky z loga PGSI.
„Najväčšia postavička v strede
vystihuje úlohu saleziá
na medzi
mladými. Snaží sa dostať medzi
nich, sprevádzať ich a aj cez šport
ich priblížiť k cieľu – k spáse duše a
zachovaniu viery,“ vysvetlil salezián
Radovan Rumanovič.
V nedeľu ráno sa mladí sústredili
na svätú omšu, ktorú slávil hlavný
radca pre pastoráciu mládeže, don
Fabio Attard. Športovcom povedal,
že v láske a zodpovednosti nájdu
svoje vlastné šťastie. Potom účastníci
odohrali finálové zápasy. Slovákov
samozrejme najviac zaujali boje
v dievčenskom futbale a v staršej
kategórii chlapčenského futsalu.
Oba dievčenské tímy boli úspešné
a odniesli si najcennejší kov. Starší
chlapci vo finále podľahli Chorvátsku,
no i druhé miesto je úspechom.
Po finálových zápasoch PGSI 2016
pokračovali vo Viedni, kde športovci
absolvovali prehliadku mesta. Na
večeru a záverečný ceremoniál
putovali do saleziánskeho gymnázia
v Unterwaltersdorfe. Miestni študenti
si pripravili kultúrny program
plný spevu a tanca. Víťazi v každej
kategórii si prevzali trofeje a na záver
prebrali vlajku PGSI Španieli, ktorí
budú organizovať medzinárodné hry
budúci rok.

téma: Deň farnosti
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Michal Legiň: “Slovensko som reprezentoval v basketbale. Venujem sa
mu už osem rokov, takže mám isté
skúsenosti. S chalanmi sme boli
fakt dobrá partia a všetci sme si to
užili. Zažili sme kopu zábavy a celý
čas sme mali dobrú náladu. Len po
prehratom zápase nám bolo smutno.
Skončili sme síce na šiestom mieste
kvôli prehratému zápasu po predĺžení
s Belgičanmi. Ale vedeli sme hrať
vyrovnané zápasy s klubmi, kde
chlapci spolu hrávajú každý deň a
hrajú ligu.“

Agáta Macková: “Chcela som byť
súčasťou tejto veľkej akcie s tým,
že sa budem nielen baviť, ale aj
pomôžem ako budem vedieť. Bola
som dobrovoľníčkou v sekcii gastro.
Našou hlavnou úlohou bolo naberať
jedlo, ale keďže po 1000 ľuďoch treba
aj upratať, ujala som sa úlohy triedenia
odpadu a odpratávania jedla. S
ostatnými dievčatami sme boli sme
dobrý tím! Bola to pre mňa príjemná
skúsenosť do života. Neľutujem že
som bola a verila som až do konca.”

Aké to je, keď majú mladí hlad po vzťahoch?
Mládežnícke sväté omše v apríli a
máji majú špeciálny nádych. Sú totiž
tvorené jedným veľkým tematickým
celkom. „Viem budovať vzťahy?“
je hlavnou myšlienkou kázní na

pokračovanie. V nich je rozoberané
ich fungovanie s ponukou rád na
praktikovanie v živote. Každý piatok
tak majú desiatky tínedžerov možnosť
viac pochopiť hĺbku a krásu tvorenia
téma: Deň farnosti
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čistých vzťahov.
Na omše následne nadväzuje večerné
oratórium s príležitosťami pre spoločné
prežívanie a tvorenie priateľstiev, ale i
pohostenie v Bare u Hrebeňa. Od 8.
4. do 27. 5. sú pripravené rôzne formy
hier, striedajúce sa každým týždňom.
Ľudia sa môžu zabaviť počas živého
Acitivity, sledovania hokeja, až po
rôzne športové turnaje.
V bare je stále ponuka kvalitného
a chutného občerstvenia, či už ide
o pizzu, hamburger, puding, alebo

hranolky. Výnimku tvoril jeden
týždeň, počas ktorého sa väčšina
mladých z nášho strediska zúčastnila
Medzinárodných saleziánskych hier
PGSI 2016, kde vypomáhali ako
dobrovoľníci.
Kto zatiaľ nemal možnosť navštíviť
naše stredisko počas piatkových
mládežníckych večerov, môže tak
učinil ešte v piatok, 27. mája.

Ivan Bernát

Mizerikordín - Božie milosrdenstvo ako liek pre dušu
Na prvý pohľad pôsobí ako liek, ktorý
by ste si kúpili v lekárni. Mizerikordín
- 59 kapslí na srdce. V balení však
nenájdete nijaké tabletky, ale ruženec
s návodom, ako sa modliť Korunku
Božieho milosrdenstva.

téma: Deň farnosti

„Korunka Božieho milosrdenstva
je modlitbou dôvery v Božiu vôľu
a prosbou o Božie milosrdenstvo,
ktoré je väčšie než akýkoľvek hriech
a problém. Preto každý, kto prosí
o milosrdenstvo, získava ho. On je
Bohom všemohúcim a môže ti dať
všetko, čo je dobré a pekné,” píše sa v
priloženom letáčiku. Balenie obsahuje
aj obrázok Božeho milosrdenstva a
tiež úryvky z Denníčka svätej Faustíny
Kowalskej, ktorej Ježiš zjavil modlitbu,
obraz i plán Jeho milosrdenstva.
Myšlienka
lieku
Mizerikordínu
pochádza od pápežského almužníka
Mons. Konrada Krajevsekého. V roku
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2013 ho v Ríme predstavil veriacim aj
Svátý Otec, ktorý ho nechal rozdávať
po jednom zo stretnutí pri modlitbe
Anjel Pána. „Je to duchovná pomoc
pre našu dušu a na všeobecné
rozširovanie lásky, odpustenia a
bratstva. Pomáha na srdce, na dušu a

na celý život!” povedal.
Napíšte nám na sfidi@sbb.sk: Čo
pre Vás osobne znamená Božie
milosrdenstvo?
Z Vašich odpovedí vyžrebujeme
jedného,
ktorý
získa
balenie
Mizerikordínu.

Grandiózna oslava u dona Bosca (úryvok z Memorie biografiche)
“24. máj - Bol to veľký deň” - takto
znel titulok v turínskom denníku Unità
Cattolica v utorok 31. mája 1870.
S opravdivou radosťou sme boli
prítomní na slávnosti v Turíne v chráme
zasvätenom Panne Márii Pomocnici.
Bola to ozajstná náboženská udalosť.
Obrovský zástup domácich Turínčanov
i cezpoľných. Dvaja posvätní služobníci
rozdávali Sviatosť oltárnu prítomným
veriacim skoro bez prestávky od
štvrtej rána až do jednej popoludnia.
Hudba bola prekrásna: hymnus dona
Cagliera, ktorý pripomenul slávnu
bitku pri Lepante, prevýšil všeobecné
očakávanie. Správa o tejto slávnosti sa
rozniesla doširoka a mnohí občania
zatvorili svoje obchody, aby sa jej
mohli zúčastniť. Bola šiesta hodina
večer, keď nie menej ako desaťtisíc
poslucháčov napĺňalo priestranný
kostol, kým nezmerný zástup stál
vonku. Hlasy zboru: basov, tenorov,
sopránov, kontraaltov a hlasy ľudu
sa miešali do zvukovej riavy, ktorá
pripomínala vojnovú drámu, a v
hymne sprítomňujúcom pamätné
víťazstvo pri Lepante zloženom
na túto príležitosť vzdávali naživo
slávu Márii. Prekrásne bolo kvarteto
kontraaltov, ktoré spievalo: Virgines
castae puerique puri atď. Trvalo to 40

minút, no zdal sa to byť len okamih. Z
viacerých strán sa ozývali hlasy, aby
sa toto hudobné číslo zopakovalo.
Odznelo aj prekrásne a nábožné
Tantum ergo spievané basmi, tenormi
a 300 sopránmi z kupoly baziliky.
Uchvacujúci deň slávnosti zakončili
bengálske ohne vo forme bitky, ktoré
predviedli na nádvorí Valdocca. Túto
slávnosť si vzali pod patronát gróf a
grófka Giriodi z Monasterola.

téma: Deň farnosti
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SVIATOSŤ BIRMOVANIA V NAŠEJ FARNOSTI
Ešte pred birmovkou preverili vedomosti birmovancov štátnice
27. apríl bol pre niektorých mimoriadne
stresujúcim dňom. V saleziánskom
mládežníckom stredisku sa totiž konali
štátnice – záverečné skúšky našich
birmovancov. Vedomosti získané
počas rok a pol dlhej prípravy mohli
preukázať pred trojčlennou komisiou
v zložení Lívia Škrabáková FMA /
Paulína Mäsiarová FMA, Juraj Kovaľ
SDB / Marek Lafférs a predsedkyňou
komisie Katarínou Lafférsovou.
Každý birmovanec si vytiahol obálku
s číslom otázky. Na prípravu svojej
odpovede mal 15 minút a samotná
odpoveď trvala približne 4 minúty.
Štátnice uzatvorila svätá omša a
slávnostné odovzdanie vysvedčení
a diplomov. Záverečné skúšky
zvládli všetci! Niektorí dokonca

s
vyznamenaním.
Birmovancom
gratulujeme a prajeme, aby deň
prijatia darov Ducha Svätého bol
pre nich skutočným vstupom do
kresťanskej dospelosti.

Katarína Lafférsová

S birmovancami na slovíčko - o chatách, zážitkoch i patrónoch
Ešte
pred
slávnostním
dňom
sviatosti sme sa rozhodli niektorých
birmovancov
vyspovedať.
Svoje
odpovede nám ponúkli Braňo
Schwarz, Kamča Kosáková a Simča
Sedileková.
Ostáva vám necelý týždeň do
birmovky. Ako to celé prežívate?
KK: Konečne to po dlhej príprave
prichádza.
BS: Áno, teším sa. Rok a pol sa
pripravujeme, takže sa neviem
dočkať.
Utkveli vám v pamäti nejaké smiešne,
alebo naopak veľmi vážne okamihy
téma: Deň farnosti

počas príprav?
BS: S kamarátom Ľudom bolo každé
jedno stretko komické. Z neho sa
to často prenieslo aj na Ďura (Juraj
Kovaľ SDB, pozn.) a teda aj následná
omša zvykla byť vtipná. Veľmi silné
boli pre mňa duchovné cvičenia
pre začínajúcich animátorov. Boli
to chlapčenské cvičenia na Banskej
Belej a veľa zúčastnených boli práve
birmovanci.
SS: My sme mali duchovnú obnovu so
sestrou Pauli, tiež na Belej. Rozprávali
sme sa o šiestom a deviatom prikázaní.
To mi utkvelo živo v pamäti.
Keď už sme pri chatách, mali ste
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nejaké okrem tých, na ktorých ste
duchovne pookriali? Čo ste zvykli na
nich robiť?
SS: Najlepšia chata, čo som zažila,
bola v Dolnom Kubíne. Bolo to
ešte so sestrou Mirkou v roku 2015.
Posledný večer sme objavili veľký
šatník plný starých šiat, kravát,
podpätkov, parochní. Do noci sme
mali promenádu.
KK: Taktiež sme na jednej chate liezli
do približne šesťmetrovej výšky a
nakoniec sa spustili dolu na lane.
Aké meno ste si vybrali pre svojho
patróna a prečo?
KK: Bolo to veľké rozhodovanie, lebo
pôvodne som chcela Lauru. Ocitla
som sa na jednej piatkovej svätej
omši, kde sa počas homílie o nej
rozprávalo. Mala som pocit, že to má
byť ona. Neskôr sa mi stalo to isté, keď
zbor spieval na jej sviatok. Postupne
ako som však začala chodiť na zbor,
uvedomila som si, že to bude svätá
Cecília, patrónka spevákov.
SS: Ja som chcela pôvodne Emu,
ale páči sa mi meno Alexandra.
Naštudovala som si viac o svätej
Alexandre a rozhodla sa pre ňu. Je
mučeníčkou, ktorá sa obetovala pre

Ježiša.
BS: Môj patrón bude svätý Lev I.
Veľký. Je to pápež z piateho storočia.
Najprv som nevnímal výber ako niečo
seriózne, tak mi priatelia navrhovali sv.
Mojseja (smiech). Ale ako som časom
vyzrel a stúpla vážnosť, tak som sa
rozhodol pre svätého Leva. Je s ním
spojená jedna príhoda keď v roku 452
zachránil Rím od útoku Húnov. S ich
vodcom Atillom vyjednal bezpečie
mesta a prímerie.
Pred pár dňami ste mali birmovanecké
skúšky. Ako to celé prebiehalo?
KK: Ja som sa na to po pravde vôbec
neučila, len v noci pred. Chcela
som si vytiahnuť otázku o sviatkoch,
alebo prikázaniach. Vytiahla som si
povolania v cirkvi, ale dala som to.
SS: V ten deň som nebola v škole,
doma som sa učila a púšťala si hudbu,
aby zo mňa opadol stres. Ten som
síce mala aj tak, ale ako stretko sme
sa pomodlili pred skúškami a držali
sme navzájom spolu. Než som si šla
vytiahnuť otázku, tak som sa presne
o tej téme rozprávala s kamarátkou,
takže som spravila.
BS: Ja som vedel (smiech). Neriešil
som to. Spoliehal som sa
na všeobecné vzdelanie
a prípadnú improvizáciu.
Vytiahol som si takú otázku,
na ktorú sa improvizovať
nedalo – liturgický rok a
sviatky. Ale stavil som na
to, že keď budem veľa
rozprávať,
nedostanem
ďalšie prípadné otázky. A
zvládol som to.

Ivan Bernát
téma: Deň farnosti
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Prežite radostný život s Bohom, povzbudil biskup pri sviatosti
birmovania
Dlhoočakávaná slávnosť sviatosti
birmovania sa konala v sobotu 14.
mája. Pre túto príležitosť k nám zavítal
biskup Mons. Marián Chovanec.
Prítomným predovšetkým zdôraznil,
aby nikdy nezabudli na to, že Boh je
to jediné šťastie, ktoré hľadáme.
V kázni spomenul silný príbeh o
dcére diktátora Josifa Stalina, ktorá
mala všetko, čo si len mohla priať,
no napriek tomu bola celý život
nešťastná. Až po dlhých rokoch
pochopila, že to, čo jej chýbalo a čo
celý život hľadala, bol Boh. Napokon
emigrovala do USA, kde sa ako
katolíčka dožila vysokého veku.
Biskup birmovancov povzbudil, aby

téma: Deň farnosti

Pána Boha nikdy neopustili a prežili s
ním krásny a radostný život.
„A po takomto živote príde aj život
večný. To vám všetkým zo srdca
prajem a vyprosujem,“ zakončil
homíliu.
Sviatosť, ktorej predchádzala jeden a pol ročná príprava, prijalo
päťdesiatšesť birmovancov. Ako
poďakovanie za jej vyslúženie
darovali biskupovi turistické palice,
lebo – podľa ich slov – dobrý pastier
potrebuje palicu, ale lepší ich
potrebuje viac… :-)

Alžbeta Ondrejková,
Dominika Bernátová

informačník Sfidi
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Pápež František: Slovko o milosrdenstve
V manželskom živote toľko ráz
dochádza k škriepkam, občas aj
“taniere lietajú”, no dám vám jednu
radu: nikdy neukončite deň bez
udobrenia. Počúvajte dobre: Pohádali
ste sa: Manželia medzi sebou? Alebo
deti s rodičmi? Veľmi ste sa pohádali?
No, nie je to dobré, ale ten najväčší
problém tkvie v tom, že toto citové
rozpoloženie zostáva ja v nasledujúci
deň. Keď ste sa teda aj pohádali,
nikdy neukončite deň bez udobrenia.
A ako sa má udobriť? Mám sa hodiť
na kolená? Nie! Stačí malé gesto,
nepatrný prejav a pokoj sa do rodiny
vráti. Stačí prejav nežnosti bez slov.
Nikdy však neukončite deň v rodine
bez udobrenia sa. Nie je to ľahké,ale
treba to tak robiť. Život tým bude oveľa
krajší. V tej súvislosti nebude na škodu,
keď si pripomenieme vzťah medzi
spravodlivosťou a milosrdenstvom.
Nie sú to dve protikladné stránky, ale
dva rozmery jednej reality, ktorá sa
postupne rozvíja, až dospeje k svojmu
vrcholu v plnosti lásky. Spravodlivosť je
pre občiansku spoločnosť základným
pojmom a bežne sa vzťahuje na
právny poriadok, prostredníctvom
ktorého sa zákon aplikuje. Pod
spravodlivosťou sa rozumie, že každý
má dostať to, čo mu patrí. V Biblii sa
často spomína Božia spravodlivosť
a Boh ako sudca. Spravodlivosť
sa tu zvyčajne chápe ako celkové
zachovávanie zákona a správanie
každého dobrého Izraelitu v súlade
s Božími prikázaniami. Tento pohľad
však neraz upadol do legalizmu,
pôvodný zmysel spravodlivosti sa
mystifikoval a zahmlila sa jej hlboká

hodnota. Treba pripomenúť, že
vo Svätom Písme sa spravodlivosť
chápe v zásade ako dôveryplné
odovzdanie sa do Božej vôle. Ježiš
nám niekoľkokrát povedal, že viera je
dôležitejšia než zachovávanie zákona.
A v tomto zmysle musíme chápať aj
jeho slová, ktorými odpovedal, keď

ho farizeji pri stolovaní s Matúšom a
ďalšími mýtnikmi a hriešnikmi skúšali:
“Choďte a naučte sa, čo to znamená,
milosrdenstvo chcem a nie obetu.
Neprišiel som volať spravodlivých
ale hriešnikov.” (Mt 9,13) Oproti
chápaniu spravodlivosti ako čistého
zachovávania zákona, na základe
ktorého sú ľudia súdení a rozdeľovaní
na
spravodlivých
a
hriešnikov,
chce Ježiš poukázať na veľký dar
milosrdenstva,
ktoré
vyhľadáva
hriešnikov, aby im ponúklo odpustenie
a spásu. Ježiš tvrdí, že odteraz má byť
pravidlom života jeho učeníkov primát
milosrdenstva, ako o tom svedčí
on, keď stoluje s hriešnikmi. Ešte
raz pripomínam, že milosrdenstvo
bolo zjavené ako základný rozmer
Ježišovho poslania.
téma: Deň farnosti
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Literatúra s tematikou Božieho milosrdenstva
Podobenstvá milosrdenstva

3CD-ROM - Denníček (audiokniha)

Svätý rok milosrdenstva

Denníček (zlatá ražba)

Sestra Faustína - Životopis svätej

téma: Deň farnosti

Rím s milosrdným Otcom
Andrea Lonardo

téma: Deň farnosti

Ježišu dôverujem Ti

Deviatnik k Božiemu milosrdenstvu
Marian Šuráb
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Posolstvá Ježiša prostredníctvom sv.
Faustíny pre celé ľudstvo

Úcta k Božiemu milosrdenstvu

Modlitby v hodine milosrdenstva

Pallotíni a úcta k Božiemu Milosrdenstvu
na Slovensku

Ježiš, dôverujem Ti

Svätci v milosrdenstve

téma: Deň farnosti
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Zamyslenie k Duchu Svätému
Duchu Svätý, príď z neba a vyšli nám zo seba žiaru svetla pravého.
Príď k nám, Otče chudobných, Darca darov sľúbených, Svetlo srdca bôľneho.
Tešiteľ si najlepší, ó, hosť duše najsladší, ty sladké občerstvenie.
V práci si poľahčenie, v sparne si ovlaženie, v plači si potešenie.
Svetlo oblažujúce, naplň myseľ aj srdce ľudu tebe verného.
Bez pomocnej milosti človek žije v hriešnosti, nie je v ňom nič dobrého.
Očisť, čo je skalené, zavlaž, čo je znavené, uzdrav, čo je zranené.
Ohni, čo je stŕpnuté, zohrej, čo je skrehnuté, naprav, čo je zblúdené.
Daruj svojim veriacim, s dôverou ťa prosiacim, svätú milosť sedmorú.
Daj za čnosti odmenu, daj smrť dobrú, blaženú, daj nám radosť trvalú.
Amen.
Jedným z predpokladov prijatia daru
Ducha Svätého je túžba, smäd po
Bohu, po jeho láske, pokoji, radosti,
túžba po božskom živote v nás. Tento
vnútorný smäd je v nás už vyvolaný
skrytým pôsobením Ducha Svätého,
ktorý nás takto pozýva k väčšej
otvorenosti pre Božie pôsobenie v
našich srdciach. Táto túžba je čisto
duchovnej podstaty a nemôže ju utíšiť
nikto iný než sám Boh.
Tento smäd v nás Pán zámerne
vyvoláva svojím slovom, svedectvom
druhých, ale tiež nenaplnenosťou
z pozemských dobier, ktorými sa
človek snaží tento smäd utíšiť. Všetky
duchovné túžby - po modlitbe, po
vnútornom pokoji, po svätosti, po
spáse druhých - sú vždy túžbou po
Duchu Svätom. Je to odlesk túžby,
ktorou Boh túži po človeku a jeho
láske, skôr než si človek uvedomí svoju
túžbu po Bohu. Ježišovo zvolanie na
kríži „Žíznim“ (Jn 19, 28) je vyjadrením
tejto Božej túžby po spáse každého
človeka, po odpovedi lásky z našej
strany, po tom, aby sa v nás skrze
Ducha Svätého zrodil nový človek.

téma: Deň farnosti

Je potrebné tieto vnútorné túžby
v nás najskôr postrehnúť a odlíšiť
od povrchných túžob nášho života.
Potom za tento božský smäd môžeme
ďakovať a tiež sa mu môžeme oddať.
Ježiš Kristus je ten, ktorý v nás otvára
prameň živej vody. Stretnutie s ním sa
stáva okamihom, ktorý mení život. V
Ježišovi poznávame Boha ako toho,
ktorý sa dá nájsť, toho, ktorý najskôr
hľadá nás, prichádza k nám, aby sme
my mohli prísť k Bohu. On stojí pri
dverách nášho srdca a čaká až mu
otvoríme (porov. Zjv 3,20), aby nás
mohol obdarovať Duchom Svätým.
Prijatie Ducha Svätého je úkon viery.
Ježiš hovorí o tom, že svet nemôže
prijať Ducha pravdy, pretože ho nevidí
a nepozná (porov. Jn 14, 17). Svet
totiž nepozná pravdu a bráni sa ju
prijať. Ani pre nás nie je ľahké úplne
sa otvoriť pre Ducha pravdy, ktorý
nás chce uviesť nielen do pravdy o
Bohu a o svete, ale predovšetkým do
pravdy o nás samých. Ľudia sa boja
pravdy, lebo býva nepríjemná. Ale to
je len jedna stránka pravdy, ona tiež
oslobodzuje.

informačník Sfidi
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Poznáte pravdu a
vyslobodí. (Jn 8, 32)

pravda

vás

Jednou z veľkých prekážok pôsobenia
Ducha Svätého v nás je naša
neschopnosť prijať svoju slabosť.
Všetci sme slabí, ale nie všetci si to
vieme priznať. Slabosť považujeme za
niečo nepatričné, odmietame ju a tým
sa uzatvárame pred Božou pomocou.
Ak v živote s Bohom tvrdíme, že všetko
vieme, že sa vieme aj modliť, ako
môžeme okúsiť prítomnosť Ducha
Svätého v našej modlitbe? Cirkev
učí, že vždy, keď sa začíname modliť,
Duch Svätý nás priťahuje na cestu
modlitby predchádzajúcou svojou
milosťou. Duch Svätý nás teda už vedie
k modlitbe a postupne ako učiteľ
modlitby nás krok za krokom učí modliť
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sa. Ale nielen to, on sa modlí v nás.
Dary Ducha Svätého hrajú dôležitú
úlohu v duchovnom budovaní
cirkevnej obce, v rozvoji spoločenstva
a je potrebné im dať v našom živote
miesto, ktoré im patrí. Predpokladom
pre prijatie darov a ich správne
používanie je pravidelný duchovný
život v spoločenstve, odovzdanosť
Kristovi,
vzájomná
jednota
a
skutočná láska. V Cirkvi potrebujeme
jeden druhého s jeho jedinečným
obdarovaním a službou. Cirkev
potrebuje nás, ľudí ochotných slúžiť
Bohu a druhým ľuďom, ale ochotných
nie z vlastnej sily a podľa svojich
predstáv, ale z obdarovania a pod
vedením Ducha Svätého.

P. Vojtěch Kodet

Nový termín duchovných cvičení pre farníkov
Pre veriacich v našej farnosti
ponúkame každoročne duchovné
cvičenia. Tento rok vo veľkonočnom
období – presnejšie na začiatku apríla
- pribudlo ďalšie takéto podujatie pre
farníkov, ktorí ešte nemali možnosť
využiť takúto ponuku. Duchovné
cvičenia majú obrovskú hodnotu.
Pre dona Bosca sú súhrnom všetkých
úkonov zbožnosti a príležitosťou
počúvať Božie slovo, poznávať Božiu
vôľu a očisťovať si srdce (Stanovy SDB
91). Viacerí ľudia z farnosti prejavili
záujem, avšak pre mnohých termín
nebol vhodný. Napriek tomu sa konali.
Neskôr pri rozhovoroch vyšli najavo aj
ďalšie prekážky brániace tejto akcii.
Dobré veci sa nerodia ľahko.
Konkrétne: 7 účastníci zažili v rodinnej
atmosfére i počte spolu chvíle ticha,

modlitby, počúvania, stolovania i
rozhovorov. O žalúdky bolo vynikajúco
postarané. Srdcia i hlavy sa plnili
milosrdenstvom. Tému dopĺňali skvele
pripravené audio nahrávky Denníčka
svätej sestry Faustíny. Nový termín
duchovných cvičení bude v ponuke
určite i na budúci školský rok. Využite
aj túto ponuku do života. Oplatí sa.

téma: Deň farnosti
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SVETOVÉ DNI MLÁDEŽE 2016
Najbližšie Svetové dni mládeže sa
uskutočnia od 25. do 31. júla 2016 v
poľskom Krakove. Oficiálna duchovná
príprava sa začala v septembri 2015.
Volá sa „Milosrdný rok“. Nadväzuje na
mimoriadny Svätý rok milosrdenstva,
ktorý bude sláviť Cirkev na celom svete.
PROGRAM SDM
Program Svetových dní mládeže
zahŕňa dni stretnutia mládeže so
Svätým Otcom (hlavný program), ako
aj sprievodné udalosti duchovného
a kultúrneho charakteru, akými sú:
sväté omše, katechézy, stretnutia so
známymi spoločenstvami a hnutiami
pracujúcimi po celom svete, tiež
koncerty a predstavenia.
HLAVNÝ PROGRAM
Hlavnú časť tvoria najdôležitejšie
udalosti Svetových dní mládeže, počas
ktorých všetci mladí pútnici spoločne
prežívajú veľké svetlo viery. V Krakove
budú prebiehať nasledovne:
Utorok 26. júla 2016, Otváracia svätá
omša
Svetové dni mládeže v Krakove sa
oficiálne začnú otváracou svätou
omšou, ktorej hlavným predsedajúcim
bude biskup mesta Krakova - kardinál
Stanisław Dziwisz. Otváracia svätá
omša v utorok 26. júna vyzýva všetkých,
ktorí ešte váhajú, k účasti na SDM.
Štvrtok 28. júla 2016, Privítanie
Svätého Otca
Dôležitým
momentom
je
prvé
stretnutie so Svätým Otcom - uvítací
ceremoniál, ktorý je časom osobitnej
téma: Deň farnosti

radosti z prítomnosti Kristovho
námestníka a spoločnej modlitby s
ním, počúvania Božieho slova a prvého
príhovoru Svätého Otca.
Piatok 29. júla 2016, Krížová cesta so
Svätým Otcom
V piatok sa bude konať Krížová cesta,
ktorá zdôrazňuje kajúci rozmer SDM.
Sobota 30. júla 2016, Bdenie so
Svätým Otcom
Najosobnejším momentom je bdenie
so Svätým Otcom. Účastníci SDM v
Krakove sa budú spolu so Svätým
Otcom modliť pred Sviatosťou oltárnou
v sobotu večer 30. júla.
Nedeľa 31. júla 2016, Svätá omša
vyslania
Posledná udalosť Hlavného programu sa uskutoční v nedeľu 31. júla.
Je to svätá omša, ktorú bude celebrovať
Svätý
Otec.
Bude
slávnostným
zakončením SDM.
Viac informácií o registrácii či
sprievodnom programe SDM môžete
nájsť na www.svetovednimladeze.sk a
www.sbb.sk/krakow2016.

téma: Deň farnosti
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Dni našej farnosti sú spočítané!
Nemusíte sa báť, nejde o nijaké
hrozivé vízie. Celý tento rok sa nesie
v znamení 25. výročia príchodu
saleziánov do Banskej Bystrice.
Pri príležitosti Dňa farnosti sme sa
rozhodli trochu zaloviť v histórii a v
číslach.

Farnosť Banská Bystrica - Sásová bola
oficiálne založená 1. novembra 1990.
Odvtedy sa v pozícii administrátora
farského úradu vystriedali Štefan
Kovalík (1990-1994), Vincent Feledík
(1994-2001), Juraj Kyseľ (2001-2003),
Anton Červeň (2003-2009), Igor
Hajzok (2009-2012) a Tibor Janúch
(od 2012). Kaplnka v saleziánskom
stredisku bola posvätená v roku 1997.
Farnosť má rozlohu 3,6 km2. Z
približne 19 tisíc Sásovčanov sa k
rímskokatolíckemu vyznaniu hlási
takmer 9 tisíc obyvateľov. Do roku
2015 bolo vo farnosti 2518 krstov
(najviac v roku 1995, najmenej v roku
2009). Svoje áno si v našom kostole
povedalo 513 mladomanželských
párov (najviac v roku 1993, najmenej
v roku 2007).
Farár Tibor Janúch: Spolu pracujeme
na spáse duší
Tibor Janúch stál pri zrode

saleziánskej farnosti v Sásovej a po
čase strávenom na iných miestach
smerovali jeho kroky opäť sem.
Opýtali sme sa ho, ako hodnotí jej
doterajšie fungovanie a aké výzvy pre
ňu vidí do budúcna.
V čom vyniká naša farnosť?
Naša saleziánska farnosť je iná ako
farnosť
spravovaná
diecéznym
kňazom. Vyniká starostlivosťou k
mladým, najmä najchudobnejším.
Veriaci sa majú možnosť vyspovedať
pri každej svätej omši a tak čisto nie je
v žiadnom kostole ani sakristii.
Je tu oratko, mládežnícke stredisko,
mladí sa môžu realizovať a pripravovať
sa na život. Každý, kto chce, sa
môže zaradiť. Pre deti a mládež
fungujú jednotlivé krúžky. Máme
spevokol aj pre dospelých, veľké
spoločenstvo matiek, otcov a ďalšie
spoločenstvá. Prebiehajú tu prípravy
prvoprijímajúcich a birmovancov,
tento rok ich je v každej skupine 56.
Juraj (Kovaľ, SDB, pozn.) sa venoval
aj rodičom prvoprijímajúcich, čo
ich obohatilo a nasmerovalo žiť
zodpovedne svoje kresťanstvo.

Neviem si to predstaviť ani bez
sestier a bez ľudí, čo nám pri našej
činnosti pomáhajú. Sú to naši veľkí
dobrodinci. Spomínam si ešte v
Starej Sásovej - mali sme svätú omšu,
len pár ľudí. Pýtali sa ma: Načo vy
chcete stavať kostol? Nebola to
správna otázka. Dnes vidíme, čo
všetko sa tu deje. Je to najväčšia
farnosť v Banskej Bystrici. Môžem
povedať, že najživšia - a pre mňa aj
téma: Deň farnosti
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najkrajšia. Spolu pracujeme na spáse
duší. Vďaka vám všetkým, Pán nech
vám to odmení.
V čom by mala farnosť pokročiť, čo je
pre ňu ešte výzvou?
Skupinky by sa mali rozrastať. Ak
tí, ktorým sa venujeme, budú mať
skupinku, farnosť ožije ešte viac.
Nemali by sme zabúdať ani na tých,
čo sa pripravujú na povolanie. Je

pre nich dobrá škola, keď ich vedú aj
manželia.
A čo mňa osobne bolí, aj mnohých
farníkov - nemáme opravdivú a
prioritnú starostlivosť o miništrantov.
To je prvoradé stretko, ktoré má byť
živé a nie bezprízorné. Ak na túto
skupinu vsadíme, ožijú aj ostatné
stretká.

Salezko príde až k vám
Chcete dostávať informácie o dianí v
Salezku priamo do svojej e-mailovej
schránky? Mediálny tím pripravuje
pravidelný mesačný newsletter, teda
krátky informačný list o tom, čo sa
udialo, ale aj o aktualitách a novinkách,
ktoré by ste nemali prehliadnuť. To
všetko v zaujímavej grafickej podobe
a na jednom mieste - priamo u Vás. Ak
chcete byť vždy v obraze, napíšte nám

svoj kontakt na sfidi@sbb.sk.
Počas Dňa farnosti, v nedeľu 22. mája,
môžete napísať odkaz na saleziánsku
“nástenku” priamo v areáli Salezka.
Pridaním svojej e-mailovej adresy
budete zaradení medzi adresátov
newsletteru a zároveň do žrebovania
o zaujímavé ceny. Tombola bude
vyhlásená priamo počas Dňa farnosti.

Naše akcie
24. 5.
26.5.
28.5.
28.5.
29.5.
3. - 4. 6.
4.6.
16. - 19. 6.
23. – 26. 6.
27. - 28. 6.
3. - 9. 7.
11. - 15. 7.
21. - 24. 7.
25. - 31. 7.

Slávnosť Panny Márie Pomocnice
Slávnosť Najsvätejšieho Kristovho Tela a Krvi
1. sväté príjmanie
Duchovná obnova, animátori
Deň detí, ihrisko pri opornom múre
Festival LUMEN
Púť prvoprijímajúcich a rodičov, Staré Hory
Duchovné cvičenia pre manželov, Banská Belá
Cyklovýlet, Slovinsko
Predtáborové animátorské stretko
Pobytový tábor, Jasenie
Prímestský tábor - Lorax
Animátorský výlet, Banská Belá
Svetové dni mládeže, Krakow
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