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 “Prosme o takú vieru, ktorá nám umožní mať 

téma: Nový školský rok

Úvodník

S príchodom septembra sa definitívne 
konči prázdninový a dovolenkový čas. 
Stojíme na prahu nového školského 
roka, ktorý so sebou prináša školské, 
študentské a pracovné povinnosti. 
Máme azda smútiť za prázdninami, 
ktoré sú nenávratne za nami? Určite 
nie. To, čo sme cez prázdniny prežili, 
nám nikto nezoberie, ale dôležité je 
to, čo je pred nami. Všetko má totiž 
svoj čas, ako hovorí kniha Kazateľ. 
Čas oddychu máme za sebou a 
teraz je čas pustiť sa do práce. Don 
Bosco často povzbudzoval svojich 
chlapcov k usilovnosti. V pravidlách 

pre saleziánske domy boli zachytené 
takéto myšlienky: „Moji mladí, človek 
je zrodený pre prácu. Adam žil v 
pozemskom raji, aby sa oň staral. 
Pamätajte, že váš vek je jarou života. Kto 
si nezvykne pracovať v mladom veku, 
zostane povaľačom až do staroby na 
hanbu svoju a vlastnej rodiny, a možno 
aj svojej duši spôsobí nenahraditeľné 
škody. Lenivci budú na konci svojho 
života pociťovať obrovské výčitky za 
premárnený život.“
Cestu k svätosti mladého človeka 
zhrnul don Bosco do troch podmienok, 
a jednou z nich bolo dôsledne si plniť 
svoje povinnosti. 
Na jednom zrkadle som videl nápis: 
„Pozeráš sa na človeka, ktorý je 
zodpovedný za tvoje šťastie!“ 
Na začiatku tohto školského roka si 
môžeme sami zvoliť svoj prístup. Ísť 
cestou najmenšieho odporu, nejako 
to prežiť, a tak nechať okolnosti, aby 
formovali a utvárali môj život, alebo 
zobrať zodpovednosť za svoje šťastie 
do vlastných rúk. 

Spoločne tvoríme nový rok v Salezku

Mladí zo saleziánskeho strediska v 
Banskej Bystrici sa spoločne zišli, 
aby naplánovali ďalší školský rok. 
S pravidlom stabilnej a pravidelnej 
činnosti sa rozhodli začať novú éru 
fungovania celého oratória. 
V rámci komunity saleziánov a 
saleziánok začalo plánovanie ešte 
koncom augusta. Spoločne vytvorili 
základnú kostru celkového plánu. 
Animátori sa k nim pridali v dňoch 

14. – 15. septembra, kedy sa v Salezku 
stretli na spoločnom, jeden a pol 
dňom stretnutí. Hlavné slovo mal Juraj 
Kovaľ, ktorý predstavil všetky zložky 
fungovania strediska a ich úlohy.
Okrem hodnotenia minulého roka a 
uvedenia do priorít toho nového v 
stredu prebehlo aj oficiálne prijatie 
najmladších do radov animátorov. 
Svojim sľubom vyjadrili túžbu byť 
príkladom, rásť ako kresťania a 
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vždy dôveru v Boha, nech sa deje v živote čokoľvek.” 

privádzať mladých k Bohu. Každého si 
pod patronát zobral jeden zo starších 
animátorov a animátoriek, aby ich 
podporovali nielen radami, ale aj 
modlitbami.
Víziou celého plánovania je vytvorenie 
fungujúceho systému pastorácie. 
Medzi prioritné skupiny patria v prvom 
rade animátori, ktorí budú postupne 
prechádzať kompletným kurzom 

strediskovej školy animácie. Medzi 
ďalšie skupiny patria birmovanci, 
prvoprijímajúce deti, rodiny a 
samozrejme deti a mladí.
Medzi nové priority patria „orientačné 
dni“. Tie pozostávajú z prípravy na 
pravidelnú činnosť s deťmi z okolitých 
škôl, ktorým budú neskôr ponúkané 
preventívne programy. Ďalšou 
novinkou je zavedenie dvojčlenstva, 
teda členstva v oboch organizáciách 
zastrešujúcich prácu v stredisku – 
DOMKA a LAURA.  
Plánovanie je pravidelnou činnosťou 
animátorov spolu so saleziánmi a 
sestrami FMA. Vďaka spoločnému 
úsiliu je na ňom pripravené celoročné 
fungovanie saleziánskeho strediska.  

Ivan Bernát

Až na veky vekov! Tri sestry FMA zložili svoje večné sľuby

Banská Bystrica zažila ďalší krásny 
sviatočný deň. Stredisko v Sásovej 
privítalo veľkú saleziánsku rodinu z 
celého Slovenska. Nemohla chýbať 
väčšina sestier FMA, saleziánov, ale 
i nespočetný zástup zo saleziánskej 
rodiny, či kňazov a sestier z diecéz.
Tri sestry, konkrétne Viera Antalíková, 
Dagmara Čepelová a Mária Nagyová 
sa rozhodli, že sa úplne odovzdajú 
Bohu a povedia mu svoje „áno“. 
Rodáčky z Dubnice nad Váhom sa 
večnými sľubmi čistoty, poslušnosti a 
chudoby pripojili k ostatným dcéram 
Panny Márie Pomocnice a k ich 
evanjeliovej službe. 
Stovky ľudí v kostole Panny Márie 
Pomocnice kresťanov sa prvú 
septembrovú sobotu zúčastnili 

slávnostnej svätej omše, ktorú 
celebroval hlavný predstavený 
saleziánov na Slovensku, don Jozef 
Ižold. Obrad sa skladal z troch častí: 
bohoslužby slova, skladania doživotnej 
profesie a bohoslužby obety. Počas 
kázne prítomných povzbudil svojimi 
slovami salezián Maroš Husár, ktorý 
prepojil slová z listu Pavla Rimanom:
„Povolaní budú podobní obrazu Jeho 
syna. Pretože to sú tí, čo zažili niečo 
z Jeho lásky, Jeho dotykov.“ Sestry 
povzbudil, že majú byť práve takýmto 
obrazom Ježiša všetkým ľuďom, 
ktorých budú stretávať vo svojom 
živote. 
Kázeň končil slovami od Wilfrieda 
Stinissena o tom, ako veľmi sme 
milovaní Bohom. „Boh po tebe túžil 
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  “Dialóg so súcitným Ježišovým srdcom 

od počiatku. Ešte neboli ani galaxie, 
hviezdy, nebolo nič a On už po tebe 
túžil. Preto si sa jedného dňa narodil/a. 
Keď budeme toto všetko prežívať s 

Bohom, môžeme sa stať znamením 
Jeho lásky.“

Ivan Bernát

Sásová ma svojho prvého saleziána! 

V sobotu 10. septembra zložilo päť 
saleziánov svoju doživotnú profesiu. Je 
to významná udalosť podobná svadbe, 
kde sa človek sľubmi poslušnosti, 
chudoby, čistoty a rozhodnutím sa 
žiť v komunite už navždy odovzdá 
Bohu. Desiatka mladých ľudí s bratmi 
saleziánmi a sestrami FMA z Banskej 
Bystrice sa rozhodla byť účastná tejto 
významnej udalosti.
Do Košíc, kde sa slávnosť uskutočnila, 
ich to ťahalo aj kvôli tomu, že medzi 
piatimi profesmi boli Banskobystričan 
Tomáš Danko a Peter Roth, ktorý tiež 
svojho času pôsobil v sásovskom 
oratóriu. Veľké množstvo ľudí zažilo 

krásnu slávnosť, ktorú svojim spevom 
obohatil spevácky zbor Vinimini z 
Bardejova.
Svätú omšu celebroval otec provinciál 
Jozef Ižold SDB, ktorý zastupoval 
hlavného predstaveného saleziánov 
dona Bosca.
Po svätej omši sa všetci účastníci 
presunuli na slávnostné občerstvenie. 
Následne si bystrickí mladí užili 
obhliadku Košíc a spokojní sa vrátili 
domov. Našim saleziánom s večnými 
sľubmi vyprosujeme hojnosť Božieho 
požehnania a vernosť a vytrvalosť v ich 
rozhodnutí patriť Pánovi navždy!

Juraj Kovaľ, SDB
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je jadrom milosrdenstva.” 

Tam sa darí dedine, kde aj dobrej rodine!

PRÁZDNINY V SALEZKU BOLI PLNÉ 
DOBRODRUŽSTIEV A ZÁŽITKOV 

Prvý júlový týždeň sa účastníci 
pobytového tábora sa preniesli na 
tradičný slovenský vidiek so všetkým 
čo k nemu patrí. Domáci spolu s 
richtárom ich privítali chlebom a soľou, 
aby sa mohli začleniť do dedinského 
života.

Hneď prvý deň ich čakali tradičné 
práce, bolo treba nanosiť vodu, 
postarať sa o zvieratá, pokosiť trávu, 
vyčistiť stajne, pozametať dvor a 
vyprášiť aj periny. V tábore sa totiž 
chystal veľkolepý Slatinský jarmok. 
Každá rodina si postavila stánok, 
v ktorom mala predávať výrobky, 
ktoré celý deň pripravovala. Jarmok 
slávostne otvoril Matej Korvín, 
ktorému dedinčania zatancovali, vtom 
však dedinu prepadol Juraj Jánošík 
a polovici rodín ukradol celú zásobu 
grošov. Druhá polovica rodín sa však 
so svojimi grošmi podelila a tak mali 
všetci dosť na večerné predstavenie.

a ďalšie ráno sa z rozhlasu ozvali 
maďarské piesne. To však nahnevalo 
Antona Bernoláka, ktorý dedinčanom 
vysvetlil, že sú pod nátlakom 
maďarizácie a mali by si vytvoriť svoj 
vlastný jazyk. Deti sa odobrali do 
školy, no učitelia boli veľmi prísni, až 

kým neprišiel don Bosco, ktorý im 
vysvetlil, že viac dosiahnu láskavosťou. 
Na obed sa objavil ďalší velikáš 
slovenských dejín, Ľudovít Štúr, 
ktorý rozprával deťom o zjednotení 
Slovenska vďaka novému jazyku. Deti 
zoskupené v regiónoch sa snažili 
obsadiť čo najviac územia v strategickej 
hre. Po večernej svätej omši za účasti 
dona Bosca sa konal veľký snem, kde 
sa vďaka honosnému prejavu Ľudovíta 
Štúra podarilo kodifikovať spisovný 
jazyk.
Tretie ráno sa deti nečakane dozvedeli, 
že dedinu napadol mor a preto musia 
odísť na púť, aby sa očistili. Každá 
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         “Božie milosrdenstvo nie je krásna idea, ale konkrétny 

vzbúrili a dobyli ich strategické pozície. 
Vztýčili tam svoje vlajky a víťazstvo 
oslávili pri večernej opekačke. 

V sobotu sa celá dedina začala chystať 
na svadbu. Chlapi nazbierali drevo, 
pripravili prasiatko, ženy upratali a 
pustili sa do pečenia koláčov a výroby 
ozdôb. Poobede sa celá dedina vybrala 
pred drevenicu nevesty na odobierku. 
Snúbenci si povedali svoje áno pri 
svätej omši a nič už nebránilo tomu, 
aby vypukla veľká hostina a zábava. 
Všetci sedeli vonku za jedným stolom 
a pochutnali si na guláši. Večerný 
program sa začal tradičným rozbíjaním 
taniera. Každá rodina predstavila 
mladomanželom svoj svadobný dar. 
Nechýbalo ani začepčenie, vykrúcanka 
a torta. 
Na ďalší deň sa už všetci pobrali domov, 
šťastní nielen z pekných zážitkov, ale 
tiež nových priateľstiev. 

rodina počas cesty plnila úlohy 
zamerané na pokánie. Cestou navštívili 
päť pútnických miest: Šaštín, Levoču, 
Litmanovú, Turzovku aj 
Staré Hory. Na konci púte sa konala 
slávnostná svätá omša a deti sa pobrali 
osviežiť na kúpalisko do Jasenia. 

Treskot rozbitých džbánov a riadov, 
dupot konských kopýt a rinčanie 
mečov. Tak vyzeralo ďalšie ráno po 
nájazde Turkov, ktorí chceli obsadiť 
dedinu. Kráľovstvo neposlalo nijaké 
vojsko na pomoc a tak si Ogotaj a jeho 
družina z dedinčanov spravili pracovnú 
silu. Celé doobedie deti prali prádlo, 
prenášali ťažké veci, pílili drevo, 
vyrábali fakle a čistili Turkom meče. 
Obedné voľno za dobré správanie 
preto deti využili na prípravu vzbury. 
Vyrábali meče, vlajky, absolvovali tajné 
výcviky a dokonca aj tajné sväté omše. 
Keď chceli Turkovia vypáliť dedinu a 
jej obyvateľov odviezť, dedinčania sa 
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skutok. Neexistuje milosrdenstvo bez konkrétnosti.” 

Deti na prímestskom tábore sa učili ceniť si prírodu

Dennému táboru dominoval ochranca 
krajiny Lorax z rovnomenného 
animovaného filmu. Prvý deň sa deti 
rozdelili do skupiniek, zoznámili sa 
a zabavili pri spoločných tancoch. 
Poobede začali plniť úlohy, za ktoré 
mohli získať peniaze. Museli si 
však dávať poriadny pozor, aby ich 
neprepadli zlí lupiči a neokradli ich.

Druhý deň deti plnili úlohy na 
stanovištiach rozmiestnených po 
sídlisku, aby nimi pomohli výstavbe 

stromčekov v zastavanom meste 
Všechovsi. Získané semiačka sa 
postarali o rast zelene a pomohli 
mestu znovu získať kyslík. 

Ako to už býva zvykom, v stredu sa deti 
vybrali na výlet. Navštívili Ranč Nádej 
v malebnej obci Stätý Anton. Zatiaľ čo 
najmladší jazdili na koňoch, staršie deti 
hľadali poklad skrytý niekde v okolí. 
Najneskôr sa ku vidieckej pohode 
pripojili najstarší, ktorí ešte pred 
príchodom do Antona absolvovali 
túru na Pustý hrad. Slnečný deň všetci 
zakončili spoločnou opekačkou.

Ani nepriaznivé počasie neodradilo 
deti naplno si užiť štvrtý, športový deň. 
Rozdelili sa do nových skupiniek a 
pustili sa vybíjanej, futbalu a spoločnej 
hry indiánska šatka. Napokon si v 
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 “Aký veľký dar nám dáva Pán, keď nás učí 

Svetové dni mládeže prilákali desiatky mladých z bystrického strediska

exhibícii zmerali sily s animátormi. 

Posledný táborový deň každá 
skupinka mala prebojovať k semienku, 
a v poobednej oblievačke ho museli 
aj ochrániť. Vďaka tomu sa podarilo 
mestečko naplniť farebnými stromami. 
Lorax by za to všetky deti určite 
pochválil!

na odštartovanie týchto osláv.
Počas nasledujúcich troch dní 
mali možnosť zahĺbiť sa do seba a 
porozmýšľať o svojich životoch počas 
katechéz, ktoré boli vedené biskupmi 
zo Slovenska. Po nich vždy nasledovala 
svätá omša. Okrem katechéz sa v 
parku mohli mladí občerstviť nie 
len na tele ale aj na duši v Rehoľnej 
kaviarni, kde mohli viesť debaty so 
zasvätenými osobami. Samozrejme 
nechýbala ani možnosť vyspovedať 
sa. K dispozícii boli desiatky kňazov 
z celého Slovenska. Najväčším 
prekvapením pre mladých bola práve 
pre túto príležitosť vybudovaná 
Brána Milosrdenstva, ktorá je jednou 
z podmienok na získanie úplných 
odpustkov.
Streda večer bola pre saleziánsku 
mládež opäť o niečo výnimočnejšia. 

Posledný júlový týždeň sa štyridsaťdva 
mladých zo saleziánskeho strediska 
v Banskej Bystrici rozhodli stráviť na 
Svetových dňoch mládeže v Krakove. 
Túžba stretnúť sa so Svätým Otcom 
Františkom ich hnala aj napriek 
rôznym prekážkam, s ktorými sa 
stretli na ich púti. Neodradili ich príliš 
veľké horúčavy, choroba, dav ľudí, 
nekonečné putovanie či preplnené 
električky a vlaky. Vždy a všade 
panovala dobrá nálada, úsmev na 
tvári a spev. Hlavným mottom SDM sú 
slová Ježiša: „Blahoslavení milosrdní, 
lebo oni dosiahnu milosrdenstvo“ (Mt 
5,7). No neostalo to len pri myšlienke. 
Každý účastník mal možnosť zažiť a 
okúsiť milosrdenstvo na vlastnej koži. 
Naši mladí, tak ako aj všetci ostatní 
Slováci boli počas SDM ubytovaní 
v meste Skawina. Tam si za týždeň 
vybudovali pevné vzťahy s domácimi, 
ktorí boli neskutočne starostliví a milí, 
a starali sa o nich ako o svojich.
SDM prichystali pre Slovákov 
osobitý program plný možností, 
ktorý sa odohrával v parku priamo 
v Skawine. Hneď v pondelok mohli 
zažiť atmosféru prijatia na otváracom 
ceremoniáli a spoločnej svätej omši. 
Samozrejme, nechýbal ani ohňostroj 
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odpúšťať a dotýkať sa tak Otcovho milosrdenstva!”

snívať? A keď je srdce otvorené a 
schopné snívať, je tu priestor pre 
milosrdenstvo, je tu priestor pre 
pohladenie tých, čo trpia, je tu priestor 
byť po boku tých, čo nemajú pokoj v 
srdci alebo im chýba to nevyhnutné na 
živobytie, alebo im chýba tá najkrajšia 
vec – viera. Milosrdenstvo. Povedzme 
spoločne toto slovo: milosrdenstvo. 
Všetci! Ešte raz! … Ešte raz, aby svet 
počul!“
Slová Svätého otca sa hlboko 
zakorenili do sŕdc každého jedného 
človeka, ktorý sa priamo zúčastnil 
SDM, alebo ich aspoň sledoval z 
diaľky. Povzbudzoval všetkých, aby 
boli milosrdní a mali otvorené srdcia 
pre okolitý svet. Aby nezahadzovali 
svoj „uterák“ skôr ako začnú bojovať, 
aby pri páde neostali na zemi, ale 
pozreli sa hore, lebo tam nás vždy čaká 
Ježišova natiahnutá ruka, ktorá nám 
chce pomôcť vstať.

Terka Fiľová

Bol to Festival mládeže, na ktorom sa 
stretli všetci saleziánski mladí z rôznych 
kútov sveta. Spolu oslavovali dielo dona 
Bosca, tancovali, spievali a modlili sa 
počas večernej adorácie. V závere mali 
možnosť vypočuť si povzbudzujúce 
slová hlavného predstaveného 
saleziánov, dona Ángela Fernández 
Artime, a predstavenej sestier FMA, 
sestry Yvonne Reungoat.
Nasledujúce večery boli už spojené 
s hlavným dôvodom tohto stretnutia. 
Mladí mali možnosť privítať Svätého 
Otca, modliť sa s nim krížovú cestu, 
zažiť s ním večernú vigíliu či slávnostnú 
svätú omšu.
Svätý Otec v jednom zo svojich 
príhovorov priamo vyzval mladých 
aby snívali: „Vysloviť milosrdenstvo 
spolu s vami znamená vysloviť šancu, 
vysloviť zajtrajšok, vysloviť záväzok, 
vysloviť dôveru, vysloviť otvorenosť, 
pohostinnosť, spolucítenie, je to 
vysloviť sny. Avšak, ste vy schopní 
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 “Ten, kto stavia na Bohu, stavia na skale, pretože 

pripravená túra v piatok 15. júla. Už 
skoro ráno vyrazili z Banskej Bystrice 
vlakom do Banskej Štiavnice. Prvý 
cieľ bola Banskoštiavnická Kalvária, 
kde sa odštartovali aktivity na cestu 
pre chalanov. Zároveň  im animátori 
počas cesty pripomenuli príbeh o 
kmeni hýrov z minulého chalanského 
tábora. Po príchode na chatu zmorení 
chlapci dostali zaslúžené voľno a 
spoločne vyčkávali prichádzajúcich 
otcov. Nasledovala večerná svätá 
omša v prírode, vyhodnotenie hier, 
pokračovanie príbehu o ôsmich 
hýroch a nakoniec večerné slovko, 
ktoré chlapcov poslalo do postelí.
Sobotňajší deň počasie táboru 
neprialo a celý čas pršalo. I tak sa po 
modlitbe a raňajkách chlapci pustili do 
vyrezávania lyžičiek z lipového dreva, 

ktorými mali jesť po zvyšok tábora. 
Táto práca, určená na preskúšavanie 
trpezlivosti a vytrvalosti chlapcov, 
zapadala do myšlienky dňa: Učíme sa 
pozorujúc a poslúchajúc prijímaním 
príkazov od múdreho vodcu 
sprevádzajúceho naše nezrelé chvíle 

Chlapci z Banskej Bystrice zažili 
mimoriadny chalanský tábor zameraný 
na rozvíjanie vyspelosti chlapcov, 
pripravený ich otcami, animátormi 
zo saleziánskeho strediska, na čele s 
hlavným organizátorom saleziánom 
Jozefom Kmecom. Takmer 50 
účastníkov vytvorilo  doslova mužstvo 
ako jedna rodina, kde slúžili sebe 
navzájom a spoločne prežili radostné 
chvíle plné zážitkov.
„Myslím si, že tento chalansko-
animátorsko-otcovský tábor vyrástol 
v našej farnosti postupne. Najprv 
to bola myšlienka a túžba viacerých 
otcov, ktorí chceli prežiť aktívny čas 
so synmi. Túto myšlienku svojim 
nasadením a prítomnosťou výrazne 
požehnal Jožko Kmec a doplnil o 
veľmi dôležitý prvok - animátorov. 

Ja osobne vnímam tábor ako 
vyvrcholenie aktivít, ktoré v Sásovej 
organizujeme pod hlavičkou OTCaSY 
(otcovia a synovia), do ktorého sú 
pozvaní všetci otcovia,“ informoval 
Juraj Hajkovský.
Začiatočnou výzvou bola pre chalanov 

Chalanský tábor sa zameral na postupné dospievanie chlapcov s ich otcami
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On je vždy verný, aj keď nám niekedy chýba viera.”

života. Po zvyčajných spoločenských 
hrách, bláznivom futbale v blate a 
daždi a ďalších zábavných aktivitách 
bola prečítaná ďalšia časť príbehu a 
potom sa všetci išli pripraviť na tretí 
deň.
„Už po druhý rok sprevádzal nosnú 
tému príbeh indiánskeho kmeňa 
Hýrov, ktorí sa v boji o prežitie 
pretĺkajú americkou pustatinou. Tento 
rok bola ústredná myšlienka tábora 
dospievanie ku službe. Vyvrcholenie 
tábora smerovalo práve k pochopeniu 
služby ako cieľa dospelosti. Slovo bolo 
sprevádzané manuálnymi činnosťami, 
hrami a aktivitami,“ pokračoval Juraj.
Hoci nedeľné počasie pokračovalo 
vo svojich „vrtochoch“ a ochudobnilo 
pripravený program, nič neskazilo 
náladu a radosť ľudí. Prišla ďalšia 
príležitosť využiť dielňu na tábore. 
Najprv všetci šli za dažďa do lesa po 
drevo a v dielni potom vyrábali luky. 
Chlapcom boli počas dňa zadané 
rôzne úlohy. Tie museli vykonať vo 
svojich skupinkách. Činnosti boli 
zamerané na ich fyzickú stránku, 
tímovú prácu a úlohy na dôvtip a 

vedomosti. Deň sa niesol v myšlienke: 
Učíme sa slúžiť tvoriac i pozorujúc. 
Puberta je najtvorivejšie obdobie 
človeka. Nachádza sám seba, 
hodnotu slobody i jej následky. 
Deň bol zakončený nočnou skúškou 
odvahy.
V posledný deň tábora spestrili 
svojou prítomnosťou život na tábore 
dvaja starí páni - remeselníci, ktorí 
predstavili svoje schopnosti a zaúčali 
účastníkov brúseniu nožov, koseniu, 
naklepávaniu a ďalším starým 
umením. Vyvrcholením témy tábora 
bolo preberanie zodpovednosti. 
Chlapci sa dostali ku konečnému 
bodu a myšlienka dňa bola: Učíme sa 
slúžiť slúžiac. Dospelosť je najdlhšie 
obdobie človeka. Je to obdobie 
služby, preberáme zodpovednosť 
a učíme sa s ňou zaobchádzať. 
Chlapcom bol zverený guláš, aby ho 
uvarili za pomoci ich otcov. Skúsení 
remeselníci taktiež ukázali chlapcom 
svoje remeslo a dali im ho vyskúšať. 
Tábor bol slávnostne ukončený na 
svätej omši. Chlapci dostali nové 
mená na pamiatku ich života na 

tábore a príbehu o mladých 
indiánoch.
Táto akcia vznikla na 
utuženie vzťahov medzi 
otcami a synmi a na 
zoceľovanie chlapcov a ich 
postupný rast na dospelých 
mužov. Znakom dospelého 
muža je služba iným, 
obetovanie sa pre druhých. 
Chlapci na tomto tábore 
dostali príležitosť osvojovať 
si túto čnosť.

Tomáš Slepčan
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 “Boh nám dal Zem, aby sme ju obrábali a 

Chlapská hrebeňovka – Poloniny 2016

výpravy odtrhol z 20-kilového ruksaku 
ramenný popruh. Ihly a pevnej nite 
nebolo a tak som len rozmýšľal, ako 
sa s týmto „už len jednopopruhovým 
vrecom zarezávajúcim sa do pleca“ 
budú dať zvládnuť ďalšie dva dni 
šliapania. Hrdina „D“ to však dal. 
A až do cieľa, a to ešte s pokojom 
Angličana, ozaj bez jedinej nadávky. 
Na Kremenci sme si trochu oddýchli, 
odslúžili sme si svätú omšu dva metre 
za ukrajinskou hranicou a vybrali sme 
sa ďalej. S rastúcou tmou sme došli 
do cieľa. Čakala nás chladná noc. 
Preto sme si popri stavaní stanov 
zabezpečili aj dostatok dreva a s 
ním udržiavali ohník. Ten nás spolu s 
„tekutými svetríkmi“ výborne rozohrial 
a tak sa dala zvládnuť aj táto nočná 
studená nádielka. V noci vyrušovali 
už len odmŕzajúce prsty v spacáku 
a sem-tam nejaký plch, ktorý si razil 
cestu neraz aj cez tvár jedného z 

Na začiatku malo byť desať mužov. V 
deň odchodu nás už bolo iba sedem. 
Charakter tejto hrebeňovky bol 
dopredu jasný. Ide sa do divočiny. Na 
hrebeni žiadna horská chata, žiadny 
bufet. Zješ len to, čo si vynesieš. Bola 
to výzva! 
Zo Sásovej sme sa vybrali za 
dobrodružstvom na samý kraj 
Slovenska, až tam, kde sa stretáva 
slovenská hranica s ukrajinskou 
a poľskou. Svoje putovanie v 
Novej Sedlici, najvýchodnejšej 
obci Slovenska, sme započali po 
absolvovaní poldňovej cesty z 
Bystrice s megarýchlou 10 minútovou 
zastávkou v Prešove na káve u mojich 
rodičov.
Výstup na Kremenec – trojhraničný 
bod – bol náročný, ako to už býva. 
Aj my sme museli vyšliapať tých 800 
výškových metrov. Pri tomto prvom 
výstupe sa jednému členovi našej 
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zachovávali vyváženým a ohľaduplným spôsobom.”

K tomu ešte dva stany a znova variče, 
návšteva studničky a začal sa ďalší 
krásny táborový večer s rozprávaním 
zážitkov, ktoré už žiaľ nemožno podať 
ďalej.
Na tretí deň nášho putovania nás 
už výrazne motivoval cieľ. Bola to 
dedinka Runina. Tá má jedinú krčmu 
s lacným a po hrebeňovke vždy veľmi 
chutným pivom, ktoré vám načapuje 
sám starosta. Ochotný miestny 
obyvateľ nám pomohol aj s taxíkom. 
Našich dvoch šoférov odviezol naspäť 
do Novej Sedlice, kde nás čakali 
naše autá. Po príjemnom hodinovom 
čakaní v tej dedinskej krčmičke sme sa 
veľmi spokojní naložili do áut a tešili 
sa na poslednú zastávku. Dali sme si 
výdatný obedík v reštaurácii priamo 
na námestí v Humennom.
Dookola sme sa vracali k pekným 
momentom našej púte a boli sme 
spokojní, že sme si vybrali práve túto 
málo navštevovanú lokalitu, jediný 
Slovenský prales, bohatstvo zapísané 
do Unesca. Od Banskej Bystrice je 
vzdialené vyše 300 km, „pánu Bohu za 
chrbtom“, ale predsa je tak vzácne a 
netradičné.

Juraj Kovaľ  SDB

nocľažníkov.
Na druhý deň nás čakalo už samotné 
putovanie po hrebeni. Minuli sme 
postupne Riabu Skalu s najkrajším 
výhľadom, Ďurkovec s ešte krajším 
názvom, či Okruhliak, Volovec a kde-
tu nejakého poľského turistu. Horlivo 
sme hľadali každú jednu studničku s 
vodou zakreslenú v mape. Našťastie 
sme si ešte ráno zobrali dostatočné 
zásoby vody, lebo studničky po 
ceste ponúkali už len veľmi kalnú 
tekutinu. Prestávky pri studničkách 
spríjemňovali lúky, ktoré nás pozývali 
k bohatej pastve na čučoriedkach. 
Tých bolo neúrekom počas celej 
cesty a výrazne naťahovali čas 
nášho putovania. Potom ešte krátka 
zastávka v lese, kde sa povyťahovali 
plynové variče, uvarili sa wifonky, 
skonzumovala časť záťaže na našich 
pleciach a pokračovalo sa do miesta 
ďalšieho nocľahu.
Tam si naši dvaja členovia výpravy 
asi podľa nejakej skautskej príručky 
natiahli celtu pre prípad dažďa. 
Zanedbali však naštudovanie dobrého 
pripevňovania špagátom, lebo 
strieška sa im v noci trochu zošuchla. 
Ale aj tak ostali po celú noc chránení! 

Koniec prázdnin za bránami Salezka

Aj tento rok sa naši animátori „hecli“ 
a vyšli zo saleziánskeho strediska na 
ihrisko pod oporným múrom, aby sa 
priblížili mladým z celého sídliska.
Akcia „Hecni sa“ vznikla práve za 
týmto účelom. Koná sa každoročne na 
konci prázdnin a trvá tri dni. Jej cieľom 
je získať nových mladých a deti, a 
ponúknuť im zmysluplné trávenie 
voľného času v našom saleziánskom 
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  “Slúžiť s láskou a nežnosťou tým, ktorí 

sa pomaľovať na tvár, nakresliť si 
spomienkový obrázok v rámčeku, 
skákať na trampolíne, zahrať si stolný 
tenis, súťažiť a mnoho ďalších aktivít. 
Pri tom všetkom si mohli vychutnať 
pozornosť a čas animátorov, ktorý bol 
vyhradený len pre nich.
Dúfame, že sa podarilo vyčarovať 
úsmev na mnohých tvárach a najmä, 
že aspoň niektoré z nich sa objavia 
v novom školskom roku aj v našom 
oratku.

Alžbeta Ondrejková

stredisku. Inšpiráciou je, samozrejme, 
don Bosco, ktorý sa tiež prioritne 
venoval chudobným a opusteným 
chlapcom. V dnešnej dobe síce nie je 
taká chudoba, ale mladí sú chudobní 
na lásku a na vzťahy. To je práve to, čo 
sa animátori snažia ponúknuť. Pri hre 
a zábave sa spoznávajú, odovzdávajú 
hodnoty a vytvárajú priateľstvá.
Tento rok vládla príjemná atmosféra 
a všade sa niečo dialo. Na ihrisku sa 
hral futbal, na piesku plážový volejbal, 
deti si mohli vyskúšať chodúle, dať 

Ľudia z farnosti: Život medzi mapami

a plánovanie. V súčasnosti robím 
posledné kontroly pred tlačou, odo 
mňa teda idú len na podpis a mapa 
sa môže vytlačiť. Som tu zamestnaná 
už 18 rokov a náš ústav spadá priamo 
pod Ministerstvo obrany SR.

V čom sú odlišné vaše mapy od 
bežných turistických máp?
Keď sa pozrieme do minulosti, tak 
môžeme povedať, že turistické 
mapy vznikli na základe odtajnených 
vojenských máp. Naše mapy slúžia 
výlučne pre vojakov, preto obsahujú 
množstvo podrobnejších informácií: 
napríklad technické údaje o mostoch 
ako sú dĺžka, šírka a zaťažiteľnosť, 
o materiálnom zložení a šírke ciest, 
výške elektrických stĺpov, komínov, 
stožiarov...

Vyrábate jeden druh máp?
Nie, vyrábame niekoľko druhov máp, 
rôznych mierok (1:25 000, 1:50 000, 
1:100 000, 1:250 000, 1:500 000, 1:1 
000 000), buď pre pozemné vojsko 
alebo letecké vojsko. Niektoré sa 

V rubrike o ľuďoch z farnosti vám 
chceme postupne predstavovať 
rozhovory s vami, farníkmi, aby sme 
sa aj takto niečo nové a zaujímavé 
o sebe navzájom dozvedeli. Dnes 
nám na otázky odpovedá pani Anna 
Dancsová. 

Mohli by ste nám predstaviť, v čom 
spočíva vaša práca?
Pracujem ako „redaktorka“ a 
kontrolórka máp v Topografickom 
ústave Banská Bystrica. Vyrábame 
mapy pre vojenské účely, používajú sa 
pre spoločné akcie NATO a sú určené 
pre pozemné alebo letecké operácie 
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sú v núdzi, nám pomáha rásť v ľudskosti.” 

priamo od telekomunikácií, cestárov, 
lesákov, vodohospodárov... Máme aj 
špeciálny tím v teréne. Keď niektoré 
veci nevieme zistiť z dostupných 
zdrojov, nastupujú terénni pracovníci. 
Tí majú veľmi dobrodružnú prácu. Aj 
môj manžel takto pracuje. Dostane sa 
na miesta, kam by sa inak nedostal, 
pretože má špeciálne povolenie. 
Skúma objekty, lesné cesty, vysielače, 
preveruje aktuálny stav a podobne.

Môžeme sa k vašim produktom 
dostať aj my, „smrteľníci“?
K niektorým ukážkam sa dostanete na 
našom webe www.topu.mil.sk, avšak 
niektoré produkty zostávajú iba pre 
naše ozbrojené sily a sú uložené v 
archíve. 

Akú vidíte súvislosť vašej práce so 
životom?
Dalo by sa povedať, že keď vidím 
praktické využitie toho, čo robím, 
napríklad mapy pre vrtuľníky, cítim 
zodpovednosť za všetky údaje na 
mape, pretože podľa nej naši piloti 
lietajú.

Vidíme Vás zapojenú do viacerých 
vecí vo farnosti, aký je Váš vzťah ku 
kostolu?
Je to pre mňa zázrak, že práve tu - v 
bývalom stredisku komunizmu na 
Slovensku - vyrástol takýto kostol. 
Je to NÁŠ KOSTOL. Preto sa o neho 
rada starám, milujem ho, fascinuje ma 
ten kríž uprostred, nachádzam tam 
Boží pokoj.  Využívam ho veľmi rada, 
veď ho mám priamo pod oknom. A 
ako veľké pozitívum beriem, že je tu 
komunita Saleziánov. 

Pavol Pillár SDB

používajú na spoločné akcie NATO, 
iné sú určené pre pozemné alebo 
letecké operácie a plánovanie. Všetky 
mapy sú spracované v štandardoch 
NATO a v súradnicovom systéme WGS 
84. Mapy pre letecké účely obsahujú 
špeciálnu leteckú nadstavbu a všetky 
výškové údaje sú uvedené v stopách. 

Keď ste spomenuli mierku mapy, 
prezraďte nám, v ktorých pracujete 
vy?
Mne pod rukami prešli už všetky 
mierky. Ale v poslednom období 
vydávame nové vojenské topografické 
mapy (VTM),  spracované v 
štandardoch NATO, v novom klade 
a veľkosti mapových listov. Máme 
hotových niekoľko listov mierky 
1:25 000, tie sú najpodrobnejšie a v 
súčasnosti spracovávame listy mierky 
1:50 000, ktorými má byť pokryté 
celé Slovensko. V budúcnosti sa z 
nich budú robiť mapy 1:100 000. 
Základným zdrojom pre tvorbu týchto 
máp je využitie centrálneho dátového 
zdroja (CPD). Od mierky záleží, koľko 
údajov sa zmestí do mapy. 

Čo Vás baví na tejto práci?
Teší ma, keď náš výsledný produkt je 
čo najkvalitnejší a najvierohodnejší, 
a pomôže informáciami svojmu 
užívateľovi.

Ako postupujú práce pri výrobe 
takejto mapy?
Fotogrametri vyhodnocujú letecké 
snímky, geodeti merajú v teréne 
a my, kartografi, z nazbieraných 
informácií tvoríme mapu. Máme 
vlastnú databázu (CPD), v ktorej 
zhromažďujeme všetky informácie, 
a niektoré informácie získavame 
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    “Miesto, ktoré nám dáva Boh, je v blízkosti 

Sedembolestná patrónka Slovenska

význam. Panna Mária prežila vo 
svojom živote sedem konkrétnych 
bolestí, v ktorých môžeme objaviť jej 
skutočné trápenie, a spojiť sa s ňou v 
bolesti, poprípade nájsť odpovede na 
svoje vlastné nezodpovedané otázky.
Prvá bolesť - obetovanie v chráme (Lk 
2, 22-35): Keď Jozef s Máriou prišli, 
aby malého Ježiša podľa židovského 
zákona „obetovali“ v chráme, prišiel 
za nimi Simeon. Tento spravodlivý 
a nábožný muž preniknutý Duchom 
svätým sa okrem Ježiša venoval vo 
svojej reči aj Márii. Povedal jej: „On 
je ustanovený na pád a na povstanie 
pre mnohých v Izraeli a na znamenie, 
ktorému budú odporovať, a tvoju 
vlastnú dušu prenikne meč -, aby 
vyšlo najavo zmýšľanie mnohých 
sŕdc.“ To bola prvá, veľmi silná rana 
do Máriinho srdca. Od tej chvíle po 
celý život vedela, že príde moment, 
keď sa s jej synom stane niečo zlé. 
Nepochybovala o slovách Simeona, 
iba trpezlivo znášala svoj osud.

Nedávno sme slávili sviatok Panny 
Márie Sedembolestnej. Ako sa stala 
patrónkou našej krajiny, a čo vlastne 
znamená jej sedembolestnosť?
O bolestiach Ježišovej matky sa síce 
začalo uvažovať už štyristo rokov 
po Ježišovom pôsobení, ale sviatok 
Sedembolestnej bol oslavovaný až 
oveľa neskôr, v pätnástom storočí. V 
tomto čase bola prvýkrát spomenutá 
na cirkevnom sneme v Kolíne nad 
Rýnom. Slováci boli k Sedembolestnej 
Panne Márii odjakživa naklonení. Aj 
preto o ďalšie tri storočia jej uctievanie 
povolil pápež Benedikt XIII., ktorý 
súčasne zaviedol sviatok Panny Márie 
Sedembolestnej pre celú cirkev. 
Do terajšej pozície, teda oficiálnej 
a hlavnej patrónky Slovenska, bola 
vyhlásená pápežom Pavlom VI. v 
roku 1966. V Slovenskej republike 
je mnoho chrámov zasvätených 
Sedembolestnej, ale najväčším z nich 
je bazilika minor v Šaštíne. 
Keď sa povie sedembolestná, nie 
každý vie, čo tento 
termín znamená. 
Číslo sedem 
v mene našej 
patrónky má dva 
významy. Prvý 
je metaforický – 
sedem symbolizuje 
plnosť.  V tomto 
zmysle treba o 
Márii uvažovať 
ako o žene, ktorá 
mala strastiplný 
život plný rán. 
Avšak existuje aj 
druhý, doslovnejší 
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Jeho srdca a jeho odmenou je večný život.”

jeho šaty nemilosrdne rozkradnuté. 
A pri tom všetkom, dokonca aj počas 
ďalších hodín Ježišovho utrpenia a 
umierania, si zachovala pokoj. Chce to 
dokonalé spojenie a dôveru s Bohom, 
aby človek dokázal aj počas takýchto 
udalostí ostať pokojný. Rovnako 
pokojne a láskavo stojí nebeská 
Matka aj pri nás, a hoci naše trápenia 
nie sú také hrozivé ako Ježišov kríž, aj 
našu bolesť cíti rovnako intenzívne. 
Mária je aj našou matkou, „Hľa, tvoja 
matka“ sa prenáša aj na nás.
Šiesta bolesť – snímanie z kríža: 
Mária konečne znova drží Ježišovo 
telo na rukách. Už to ale nie je ako 
v Betleheme. Anglický katolícky 
kňaz z 19. storočia, F. W. Faber v 
Máriinom úkone vidí vzťah Kristovho 
tela v Eucharistii. Mária, rovnako ako 
kňaz, drží Ježišovo telo, ktoré bolo 
obetované za nás. Z blízka vidí všetky 
rany, ktoré utŕžil, aby nás vykúpil. 
Mária nám každým svojim jemným 
a láskavým pohybom ukazuje, ako 
treba chápať a vážiť si Eucharistiu.
Siedma bolesť – Ježišov pohreb: 
Posledná Máriina bolesť tiež 
nenachádza svoje riadky v evanjeliách, 
rovnako ako štvrtá a šiesta bolesť. 
Ale vari by matka zmeškala poslednú 
rozlúčku so svojim synom? Pri 
pohrebe je naposledy v prítomnosti 
Ježiša a až po jeho pochovaní sa cíti 
najviac opustená. A jej bolesť trvá až 
do chvíle, kedy znovu neuvidí svojho 
syna.
Viac o Sedembolestnej Panne Márii sa 
dá nájsť v knižke od Andreja Dermeka 
– Sedembolestná.  

Branislav Schwarz

Druhá bolesť – útek do vyhnanstva 
(Mt 2, 13-15; 19-23): Kvôli Herodovi 
bola Svätá rodina vyhnaná do Egypta, 
im neznámej krajiny. Zo svojho 
bezpečného prostredia sa museli 
vydať do krajiny, kde ani jazyk, ani 
náboženstvo nebolo rovnaké, a kde 
nikoho nepoznali. Máriina druhá 
bolesť spočívala hlavne v intenzívnom 
strachu o rodinu v neznámom 
prostredí a v pokore, s ktorou sa 
nechala viesť Božou rukou.
Tretia bolesť – strata dvanásťročného 
Ježiša v chráme (Lk 2, 41-52): Bolo to 
prvý krát, čo Mária ostala bez svojho 
syna. Stratila ho, ale keď ho našla, 
zistila, že ho začína strácať trvalo. 
Ježiš sa v chráme zmenil, už bolo viac 
vidno, na akú úlohu je predurčený. 
A Mária to musela akceptovať. Aj 
my občas strácame Ježiša, a je to 
podobne bolestivé. Našťastie ho však 
aj my môžeme nájsť tam, kde ho našla 
Mária – v chráme.
Štvrtá bolesť – stretnutie na krížovej 
ceste: V evanjeliách síce nie je zmienka 
o Márii na krížovej ceste, avšak 
nemožno pochybovať, že by sa jej 
nezúčastnila – veď potom neomylne 
stála pod Ježišovým krížom. A len 
matky vedia, ako musela trpieť, keď 
videla svojho zbičovaného syna kráčať 
s ťažkým krížom. Nemohla mu ani 
pomôcť s krížom ako Šimon z Cyrény, 
ani mu podať šatku ako Veronika, 
mohla sa len modliť a potichu znášať 
synovu bolesť.
Piata bolesť – Ukrižovanie a smrť Ježiša 
(Jn 19, 25-27): V jednoduchej vete „Pri 
Ježišovom kríži stála jeho matka“ sa 
skrýva veľa. Musela sledovať, ako je jej 
syn vyzlečený, pribitý na kríž, ako sú 
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         Ak sa postavíme pred Boha v dimenzii pokory, Boh 

Blahoslavený Ištván Sándor: Hlásal nádej až do konca

Ištván s nimi navšteval františkánsky 
kostol. Už ako chlapec sa snažil vždy 
pomáhať svojím kamarátom a v 
mnohom sa podobal na dona Bosca. 
Preto mu neskôr františkáni poradili, 
aby vstúpil k saleziánom a tak rozvíjal 
svoju túžbu pracovať pre mládež.
V roku 1936 vstúpil do ašpirantátu 
a po krátkej dobe bol pripustený do 
noviciátu. Podarilo sa mu v ňom zotrvať 
aj napriek povolaniu do vojenskej 
služby a 8. septembra 1940 sa stal 

V ďalšej novej rubrike chceme 
priblížiť ľudí zo saleziánskej rodiny, 
ktorí vynikali príkladným životom 
a v niektorých prípadoch dokonca 
ešte celkom nedávno. Môžu tak byť 
inšpiráciou, ako žiť svoju vieru naplno 
aj dnes, keď sa nám to zdá byť čoraz 
ťažšie. 

Ištván Sándor sa narodil 26. októbra 
1914 v maďaskom meste Szolnok. 
Jeho rodičia boli veľmi nábožní a 

Matka Tereza je svätá

spolu s Jánom Pavlom II. Na slávnosti 
sa zúčastnilo okolo 150 tisíc pútnikov. 

Alica Vosková

Pápež František vyhlásil 4. septembra 
Matku Terezu z Kalkaty za svätú. 
Bola známa predovšetkým svojou 
misionárskou činnosťou medzi 
najchudobnejšími ľuďmi v Indii. 
Založila misijný rád Kongregácia 
misionárok lásky, ktorá má v súčasnosti 
asi 4500 členiek v 133 krajinách sveta. 
V roku 1979 jej bola udelená Nobelova 
cena za mier. 
Svätorečná bola po uznaní druhého 
zázraku, keď sa vďaka jej príhovoru 
uzdravil muž v Brazílii z nevyliečiteľného 
stavu po ôsmich mozgových 
príhodách spojených s hydrocefalom. 
Uzdravenie dnes 42-ročného muža sa 
udialo 9. decembra 2008. V stave kómy 
nachádzal už v operačnej sále, no z 
technických príčin bola operácia na 
chvíľu pozdržaná. Pri návrate do sály 
chirurg našiel pacienta sediaceho a pri 
plnom vedomí, bez predchádzajúcich 
symptómov.
Matka Tereza sa stala jednou z po smrti 
najrýchlejšie vyhlásených svätých 
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nás povýši, skloní sa k nám, aby nás povzniesol k sebe.”

procesu. Šándor pracoval v továrni, 
no tajne pokračoval v apoštolskej 
činnosti s mládežou. V Maďarsku v 
tom čase žilo asi 30 tisíc opustených 
detí, ktoré štát považoval za svoj 
majetok a komunistickí funkcionári sa 
rozhodli spraviť z nich stranníckých 
policajtov. Mnohí z nich boli saleziánski 
odchovanci, ktorí ďalej udržiavali 
kontakt so saleziánmi, predovšetkým 
Ištvánom. Dokonca sa im podarilo 
priviesť k viere i viacerých svojich 
kamarátov - policajtov. 
Napriek tomu, že si zmenil meno 
a často menil aj bydlisko, Ištvána 
sledovala tajná polícia. Hoci mal 
možnosť ujsť do Rakúska, odmietol 
opustiť svoju mládež v takých ťažkých 
časoch a bol ochotný podstúpiť aj 
mučenie. Zámienka, prečo Ištvána 
zatknúť, sa našla v júli roku 1952. 
Bol uväznený s piatimi saleziánmi 
a deviatimi odchovancami, ktorí 
boli členmi špeciálnych policajných 
jednotiek. Zatkli s nimi tiež jedného 
študenta a študentku. Mučením boli 
prinútení priznať sa k zločinom proti 
režimu. 
Jeho spoluväzni svedčili, že sa ich snažil 
po celý čas duchovne posilňovať, v 
čase hladu sa delil o svoj prídel chleba 
s ostatnými a poskytoval im duchovnú 
útechu. Vo väzení čakal 8 mesiacov a 8. 
júna 1953 bol popravený. Informácie o 
popravení boli oznámené až po páde 
Berlínskeho múru v roku 1990, presné 
miesto jeho odpočinku nie je známe. 
“Mučeník Ištván Sándor zanechal 
svojim spolubratom i nám trojaké 
posolstvo: predovšetkým je to 
vernosť až do krajnosti v povolaní, 
ku ktorému nás Pán volá. Ako druhé 
je to úsilie o výchovu mládeže, ktorú 

koadjútorom. V ďalšom roku odišiel do 
armády, kde pracoval ako telegrafista. 
Vďaka jeho charizme a príkladu sa 
mu podarilo okolo seba zhromaždiť 
malú skupinku vojakov, s ktorými 
sa modlil. Snažil sa tiež udržiavať 
kontakt so svojimi predstavenými. 
Prostredníctom listov vyjadroval 
obavy o svoj vnútorný život, pretože 
na fronte zažíval veľmi tvrdé situácie. 
Napokon sa ocitol v americkom zajatí, 
odkiaľ bol prepustený domov a mohol 
sa tak vrátiť späť k saleziánom. 
Pracoval ako majster v saleziánskej 
tlačiarni a popri tom sa venoval mladým 
v oratóriu a pomáhal v združení 
mladých katolíckych robotníkov. Po 
nástupe komunistického režimu bola 
najskôr zrušená tlačiareň, neskôr 
boli v Maďarsku rozpustené rehole. 
Saleziánsky provinciál bol uväznený a 
rehoľníci boli zaradení do pracovného 
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     “Nikdy neopúšťaj modlitbu, dokonca ani 

Pascual Chávez pri blahorečení 
Ištvána Sándora, 19. októbra 2013. 

Pripravené podľa: www.salezianky.sk 

je nutné formovať k dobrému životu 
podľa Evanjelia. A napokon je to 
dôveryhodné svedectvo o Kristovi, 
jeho slovách nádeje a milosrdnej 
láske,” povedal vtedajší predstavený 

Spoločenstvo Modlitieb otcov: Obnoviť otcovstvo skrze modlitbu

stretnúť všetkým dokopy. 
Po piesni nastáva chvíľkové 
ticho. Pozorne sledujem, čo bude 
nasledovať. Všimol som si na stolíku 
niekoľko krátkych knižiek s titulom 
„Modlitby otcov“. Hneď mi jednu 
podávajú. Počas najbližšej takmer 
jeden a pol hodiny sa modlíme 
niekoľko modlitieb. Pomedzi ne zaznie 
ešte jedna spoločná pieseň.
Cez pozývanie Ducha Svätého, až 
po rôzne modlitby – za ochranu, 
pokánia, vďaky za otcovstvo, zverenia 
sa – prosíme Pána a ďakujeme mu za 
všetko dôležité, čím si prechádzame 
v našich životoch. Medzi modlitbami 
nastáva priestor, kedy sa prečíta 
čítanie zo Svätého Písma. Po chvíľke 
zamyslenia, každý v slobode vyjadruje, 
čím ho Božie Slovo zasiahlo. Či už 
ide o zážitok z dňa, rôzne útrapy, ale 
i presvedčenia, že Boh je napriek 
všetkému stále s nami. 
Najkrajšou zložkou celého stretnutia, 
ktorá ma zasiahla najviac, bola 
modlitba pri vkladaní krúžkov do 
košíka. Otcovia si so sebou priniesli 
papieriky, na ktorých majú zapísané 
mená svojich najdrahších. Nastala 
chvíľa, kedy každý osobitne za seba 
v tichosti prednáša modlitby za 
svojich blízkych. Jeden krúžok za 
druhým postupne vkladajú do košíka 
a každý predmet zo stola tak už dáva 
svoj zmysel. Tu, pri kríži, symbolicky 

Saleziánska farnosť, to nie je len 
kostol a mládežnícke stredisko. 
Funguje tu niekoľko spoločenstiev, 
ktoré by sme vám chceli postupne 
predstaviť v tejto rubrike. Zároveň 
pozývame každého, koho niektoré 
spoločenstvo osloví, aby sa neváhal 
pripojiť. Veď sám Ježiš hovorí: „Kde 
sú dvaja alebo traja zhromaždení 
v mojom mene, tam som ja medzi 
nimi.” (Mt 18, 20)

Je utorok, deväť hodín večer. 
Skupinka piatich odhodlaných mužov 
sedí v kruhu okolo stola, na ktorom 
je položených niekoľko predmetov. 
Záhadný košík, kúsky papierov 
vystrihnutých do tvaru krúžkov, Biblia, 
kríž Zmŕtvychvstalého. Všetko sa 
odohráva v kaplnke saleziánskeho 
strediska v Sásovej, hneď vedľa 
vysvieteného Bohostánku. Toto 
posvätné ticho narúša občasné 
vykrikovanie ľudí z ulice...
Po krátkej chvíli jeden z mužov 
zoberie do ruky gitaru a piesňou 
začína vzývanie Ducha Svätého. Všetci 
sa postupne pridávajú k spevu a 
spoločne začínajú modlitby otcov. 
Toto spoločenstvo vzniklo už pred 
niekoľkými rokmi, no keďže je počet 
limitovaný, bolo potrebné vytvoriť 
druhú skupinu. Kolektív, ktorého 
účastníkom som dnes aj ja, má 10 
členov. Nikdy sa však nepodarilo 
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vtedy, keď sa zdá byť zbytočné sa modliť.”

modlitbu. Základom tejto spirituality 
je úplné odovzdanie sa do Božích rúk. 
Modlitby otcov sa modlia na celom 
svete podľa tej istej knižočky, vďaka 
čomu sú prepojení všetci muži, ktorí 
sa zapojili do tohto spoločenstva. 
Všetkých otcov, ktorí sa chcú pripojiť 
k modlitbám, pozývame každý utorok 
o 21:00 do kaplnky Saleziánskeho 
mládežníckeho strediska. 

Ivan Bernát

odovzdávajú všetky svoje prosby a 
vďaky.
Nasleduje ešte modlitba za rodiny, 
spoločné prosby a večer sa končí. Ešte 
chvíľu sa rozprávame o živote, rôznych 
zážitkoch, svedectvách, ale postupne 
sa rozchádzame domov. Predsa len je 
pol jedenástej a chlapov doma čakajú 
ich milujúce manželky. 
Modlitby otcov patriace pod komunitu 
Útecha sú spoločenstvom fyzických 
i duchovných otcov, ktorí sa snažia 
o obnovu svojho otcovstva skrze 

9 mesiacov za život

v tomto roku milosrdenstva mnohí 
dobrovoľníci a aktivisti prinášať 
posolstvo nádeje milosrdenstva, 
pravého pokoja a skutočnej 
spravodlivosti pre nenarodené deti, 
tehotné matky, zdravotníkov. Tieto 
miesta chcú premodliť a posväcovať 
modlitbou a svojou prítomnosťou.
Aj veriaci z našej farnosti sa pripájajú 
k tejto iniciatíve na modlitbových 
stretnutiach za počatý život, ktoré 
sa konajú každý štvrtok v kaplnke 
Rooseveltovej nemocnice v Banskej 
Bystrici.
Týmito iniciatívami sa Slovensko 

Je to otvorená iniciatíva aktivistov 
z kresťanských spoločenstiev 
na Slovensku, pod zastrešením 
Národného pochodu za život, ktorý 
je pod záštitou KBS. Podstatou tejto 
iniciatívy je, že sa vytvárajú modlitbové 
skupiny, ktoré idú na miesta, kde sa 
vykonávajú potraty. Táto iniciatíva 
chce byť jednou odpoveďou na výzvu 
pápeža, aby sme išli na perifériá a 
aby sme konali skutky milosrdenstva. 
Potratové kliniky alebo miesta 
vykonávania potratu sú jednou veľkou 
perifériou  v desiatkach našich miest, 
kde je aj veľká bieda, veľký hriech, 
veľké utrpenie. Na tieto miesta chcú 
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      “Milosrdenstvo môže skutočne prispieť k 

života: všetci tu majú zohrávať dôležitú 
úlohu. (EV 98b) 
Naliehavo je potrebná veľká modlitba 
za život, modlitba, ktorá by prenikla 
celý svet.

Modlitba  za nechcené deti       
Nebeský Otče, prosíme ťa, zhliadni na 
nechcené deti, 
ktorých narodenie  je očakávané so 
strachom a odporom. 
Prebuď svedomie ich rodičov a vzbuď  
v ich srdciach lásku 
a nehu, aby boli schopní  prijať nový 
život, 
ktorý prichádza na svet prostre-
dníctvom nich. 
Mária, Matka Božia, ujmi sa všetkých 
nemilovaných detí 
i všetkých zranených ľudských sŕdc, 
ktoré nie sú schopné milovať,
a veď ich svojím mocným orodovaním  
k  tomu, 
ktorý je Láska sama. Amen.

Jozefína Matejová

pripája k veľkým iniciatívam, ktoré sa 
konajú vo svete, ako je napríklad 40 
dní za život (Day for Life). 
Výzvy sv. Jána Pavla v encyklike 
Evangelium vitae:
Potrebná je všeobecná mobilizácia 
svedomí a spoločné etické úsilie, aby 
sa uskutočnila veľká stratégia obrany 
života. Všetci spoločne musíme 
budovať novú kultúru života. (EV 95b) 
Treba začať obnovou kultúry života 
vo vnútri samotných kresťanských 
spoločenstiev. (EV 95c) 
Nikto si nemá myslieť, že môže zostať 
mimo tejto mobilizácie za novú kultúru 

Boscopix - spoločenská hra o don Boscovi

život svätého Jána Bosca, jeho sny, 
osobnosti spojené s jeho životom, 
dielom a saleziánskymi dejinami. 
Súčasťou je aj vyše dvetstostranová 
kniha. 
Hru Boscopix bude možné si zakúpiť 
na stretnutí s hlavným saleziánskym 
predstaveným donom Artimem už 
5. novembra v Žiline. O distribúcii v 
jednotlivých saleziánskych domoch 
vás budeme včas informovať. 

Saleziáni don Bosca pripravujú na 
október vydanie spoločenskej hry 
Boscopix z dielne českého saleziána 
Martina Poláčka. Obsahuje štyri 
zábavné kartové hry vhodné pre deti 
i dospelých. Zahŕňa štyri “pastoračné” 
aktivity, vďaka ktorým hráča vtiahne 
do saleziánskej histórie, spirituality 
a pedagogiky, a je tak bohatým 
zdrojom informácií o saleziánskom 
diele. 84 obrázkových kariet približuje 
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budovaniu ľudskejšieho sveta.”

Bohatstvo Cirkvi

našom národe.

Tento ruženec sa modlí na upravenom 
sedembolestnom ruženci nasledovne:

Úvodné modlitby sú ako zvyčajne: 
Verím v Boha, Sláva Otcu, Otčenáš.

Úvodné tajomstvá:
a) ktorý nech rozmnožuje v nás úctu k 
Sedembolestnej Matke, 
b) ktorý nech rozmnožuje v nás dôveru 
k Sedembolestnej Matke, 
c) ktorý nech rozmnožuje v nás lásku k 
Sedembolestnej Matke.
 
Tajomstvá:
1. Ktorého utrpenie ti bolo od Simeona 
zvestované.
2. S ktorým si do Egypta utekala.
3. Ktorého si s bolesťou tri dni hľadala.
4. Ktorý sa s Tebou stretol na krížovej 
ceste.
5. Ktorého si videla na kríži umierať.
6. Ktorého mŕtve telo si držala vo 
svojom náručí.
7. Ktorého si s bolesťou do hrobu 
položila.

Katolícka Cirkev vlastní obrovské 
duchovné poklady.  Disponuje nimi 
pri rozličných príležitostiach. Cez 
toto bohatstvo je krásne vidieť 
starostlivosť dobrého Boha, ktorý 
nenecháva svojich osamote, ale je 
vždy nápomocný v životnom boji. 
Týmto bohatstvom je nekonečný rad 
prostriedkov, ktorými sa môžeme 
otvoriť jeho láske i dosiahnuť jeho 
dary. Sú to akoby zbrane rozličnej sily. 
Na prvom mieste sú to sviatosti, po-
tom sväteniny, modlitby v rozličných 
podobách, od tých zo svätého 
Písma, cez získané v priebehu stáročí 
histórie Cirkvi (deviatniky, litánie, ...), 
až po predmety pripomínajúce Božiu 
prítomnosť.

V tejto novej rubrike by sme vám 
chceli postupne predstaviť viac i 
menej známe poklady Cirkvi, aby sme 
ich mohli poznať a využívať. V tomto 
čísle si povieme niečo o novodobých 
formách úcty o Sedembolestnom 
ruženci.

Ruženec Sedembolestnej Panny 
Márie

V roku 1717 pápež Benedikt XIII. 
dovolil, aby Slováci uctievali Pannu 
Máriu Sedembolestnú ako osobitnú 
patrónku Slovenska. A Pavol VI. roku 
1966 vyhlásil Sedembolestnú Pannu 
Máriu za hlavnú patrónku celého 
Slovenska u Boha. Práve dnes, viac 
než inokedy, potrebuje náš národ 
ochranu Panny Márie a konkrétne 
prosiť o obnovu viery a pokoja v 
našich srdciach, našich rodinách, 
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Naše akcie

Saleziáni Don Bosca, Tatranská 38/A, 97411 Banská Bystrica, sfidi@sbb.sk, www.sbb.sk
redakčná rada: Alica Vosková, Ivan Bernát, Pavol Pillár, Branislav Schwarz, Jozefína Matejová, 
         Peter Phanvan, Klára Chytilová

18. 9.  Maxistretko
1. - 31. 10.  Ruženec mladých v kostole vždy o 19:00 
2. 10.  Celodenná adorácia 
15. 10.  IMOS, DO rodín
16. 10.  Deň otvorených dverí v Salezku
21. - 23. 10. DO mladí
22. 10.  Stredisková škola animácie 1. kurz
27. - 30. 10. DC mladí Ranč, Banská Belá
1. 11.  Všetkých svätých
2. 11.  Pamiatka zosnulých
5. 11.  Stretnutie s hlavným predstaveným Žilina
6. 11.   Púť do Krakova
11. - 13. 11.  Sústredenie birmovaniek Banská Belá
12. 11.  IMOS, DO rodín
13. 11.  Stretnutie mužov
18. - 20. 11. Sústredenie birmovancov Banská Belá
20. 11.   Cecilfest
26. - 27. 11.  DO mladí Banská Belá
27. 11.  1. Adventná nedeľa

SFIDI - časopis nás všetkých

prispieť zážitkami zo zaujímavej 
udalosti, tipom na literatúru alebo 
čímkoľvek, čím by ste chceli osloviť 
ľudí v našej farnosti. 

Modlime sa: Prosíme ťa Božský 
Spasiteľ, dožič nám, aby sme sa stali 
účastnými zásluh tvojho utrpenia, 
keď úctivo rozjímame o mukách a 
bolestiach tvojej panenskej Matky, 
ktoré prebodli jej nevinnú dušu, 
ako jej to predpovedal svätý starec 
Simeon. Amen.

Radi by sme do prípravy SFIDI prizvali 
aj Vás - stačí sa ozvať na email uvedený 
na zadnej strane časopisu, alebo 
osloviť člena redakčnej rady. Môžete 
propagovať akcie, ktoré sa chystajú, 

Každé tajomstvo sa modlí: 
Otče náš… Zdravas 7x… Sláva Otcu… 
Svätá Matka, Krista rany, ktorými bol 
doráňaný, hlboko mi v srdce vtlač. 

Po poslednom tajomstve sa modlí: 
3x Zdravas Mária… Ježiš, ktorého si s 
bolesťou oplakávala. Svätá Mária...


