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 Chorí, chudobní, ako aj nenarodení sú Božím 

téma: Advent

Úvodník

Nedávno, keď som asistovala na 
hodine čítania, sme si s deťmi čítali 
jednu peknú Ezopovu bájku o Lampe. 
Je kratučká, tak snáď vás neunaví 
pripomenúť si ju.
Lampa bola na seba veľmi pyšná. Celá 
sa ligotala a bola naozaj krásna. Dali 
do nej oleja a keď ju zapálili, vrhala 
mäkké svetlo po celej miestnosti. „Len 
sa na mňa pozrite,“ vravievala pyšne, 
„som tá najúžasnejšia lampa. Dávam 
toľko svetla ako striebristý mesiac 
na oblohe. Svietim tak krásne, ako 
mesiac a hviezdy dokopy. Ba čo viac, 
svietim krajšie ako samotné slnko!“ V 
tej chvíli zadul do izby cez otvorený 
oblok vietor. Bol taký silný, že zahasil 
lampu a izba sa ponorila do tmy. 
„Vidíš aká si smiešna?“ povedal jej pán 
domu, keď lampu znova zažínal. „Ako 
sa opovažuješ prirovnávať k slnku, 

mesiacu a hviezdam? Ony svietia 
večne a teba zhasne obyčajný vietor...“
POUČENIE: Pýcha predchádza pád.
Ak som správne pochopila Ježiša, 
tiež nás prirovnáva k lampám, svetlu. 
„Vy ste svetlo sveta. Mesto postavené 
na návrší sa nedá ukryť. Ani lampu 
nezažnú a nepostavia pod mericu, ale 
na svietnik, aby svietila všetkým, čo sú 
v dome.“ (Mt 5, 14-15) 
Každý z nás istým spôsobom niečo 
vyžaruje a každý z nás túži, aby 
priniesol aspoň kúsok svetla do 
tmy, nešťastia, hriechu, smútku,... 
okolo nás. Umocňuje to v nás aj 
prichádzajúca atmosféra Adventu a 
Vianoc, ktoré sú plné rôznych svetiel 
vytvárajúcich krásu a radosť.
Takže ak sa chceme vyhnúť vetru a 
následnej tme, treba nám už len s 
pokorou uznať, že Boha - naše slnko 
- potrebujeme. A On sa už postará, 
aby sme boli pre náš kostol, stredisko, 
sídlisko, mesto,… aspoň malým 
svetielkom. “Nech tak svieti vaše 
svetlo pred ľuďmi, aby videli vaše 
dobré skutky a oslavovali vášho Otca, 
ktorý je na nebesiach.“ (Mt 5, 16) Otca, 
ktorý našiel tak geniálny spôsob ako 
sa k nám priblížiť, aby sme pochopili, 
ako veľmi mu na nás záleží.

Duchovné cvičenia animátorov: Odpoveď hľadali v Láske

Na chate v Banskej Belej, v obklopení 
krásnej jesennej scenérie, sa posledný 
októbrový víkend uskutočníli zmiešané 
duchovné cvičenia pre animátorov. 
Kazateľ Jozef Špalek pripravil tému o 
prikázaní lásky, ktoré Ježiš označil za 

najdôležitejšie zo všetkých: 
“Počuj, Izrael, Pán, náš Boh, je jediný 
Pán. Milovať budeš Pána, svojho Boha, 
z celého svojho srdca, z celej svojej 
duše, z celej svojej mysle a z celej 
svojej sily. (...) Milovať budeš svojho 
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obrazom a zasluhujú si najvyššiu úctu.

blížneho ako seba samého.” (Mk 12, 
29-31)
Pätnásť mladých nahliadlo do svojho 
vnútra, aby premýšľali nad svojím 
vzťahom k Bohu, svojim blížnym, ale 
aj k samým sebe. V atmosfére ticha, 
v objatí prírody a nablízku Ježišovi 
vo vystavenej Oltárnej sviatosti mali 
možnosť prehodnotiť uplynulý rok a 
odhaliť v sebe to, čo zapadlo prachom 
v zhone všedných dní. 
Takto obnovení môžu 
vykročiť do ďalšieho roka 
s novou silou a radosťou v 
srdci. 
Na záver krátka myšlienka:
“Nemôžeme hovoriť k 
Bohu bez toho, aby sme 
Ho najskôr nepočuli; 
nemôžeme Ho milovať, 
ak sa najskôr nedovolíme 
milovať; nemôžeme 
pre Neho pracovať, 

ak nepríjmeme jeho činnosti. 
Naše hovorenie k Bohu je totiž 
iba odpoveďou na Jeho slovo; 
naše dávanie je delenie sa s Ním o 
Jeho vlastné dary; naša činnosť je 
spoluprácou s Ním; naše milovanie je 
odpoveďou lásky na lásku.”

Alica Vosková

Mladí rozmýšľali o ich vzťahu k Bohu

V priebehu  Jesenných prázdnin v 
októbri sa skupina mladých animátorov 
rozhodla stráviť ich čas hĺbaním na 
duchovných cvičeniach o ich vzťahu 
k Bohu a k blížnym. V chate na Ranči 
mal hlavné vieroučné slovo salezián 

Ivo Štofej. Chalanom predniesol 
témy o príčinách a dôsledkoch 
hriechu, ľudskom zlyhaní a Božej láske 
očisťujúcej ľudí od hriechov.
Rodinu v chate Ranči tvorili desiati 
animátori túžiaci po stretnutí s Bohom, 
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              Svätosť znamená žiť s láskou a vydávať kresťanské 

saleziánka Lívia Škrabáková a don Ivo 
Štofej. Jesenná atmosféra čarovnej 
krajiny mladým dodala vhodné 
prostredie, aby sa mohli zahľadieť do 
svojho vnútra a zhrnúť si uplynulý rok.
„Boh chce aby sme boli najlepšou 
verziou seba samého, preto aj ja som 
rozmýšľal nad sebou,” vyjadril sa 
Marek Vigaš.
Po prednáškach o láske, slobode, 

pýche, hriechu a odpustení chlapci 
dostali čas premýšľať nad otázkami 
od kňaza Iva a o ich životoch. Ticho v 
lone jesennej prírody pri malebných 
Veporských vrchoch mládencom 
poskytlo to správne miesto, aby vo 
svojom srdci počúvali Boží hlas.

Tomáš Slepčan

Hokejbaloví reprezentanti v Košiciach

Veľký hokejbalový turnaj sa odohrával 
tento rok v Košiciach uprostred 
novembra s myšlienkou „strieľať 
góly do bránky milosrdenstva“. 
Organizátori držia latku vysoko a aj 
tento rok bol turnaj veľmi vydarený. Z 
Banskej Bystrice sme odišli hájiť farby 
vyzbrojení odznakmi „Salezko REPRE 
BB“ i s novými trénermi a samozrejme 
aj s veľkými nádejami na popredné 
umiestnenie. Na tento celoslovenský 
hokejbalový turnaj boli pozvané tímy zo 
Žiliny, Bardejova, Novej Dubnice, Košíc, 
Humenného, Prešova a Námestova. 
Turnaj skončili tímy presne v opačnom 
poradí. Začali sme veľmi dobre, 
neuveriteľne. Zdolali sme Bardejov 
vysoko 6:1. Potom však prišiel zápas 
proti víťazovi turnaja Námestovu. Po 
polčase bol stav 0:0, ale nakoniec sme 
prehrali 3:0. Pod výsledok sa podpísalo 
aj veľa vylúčení. Brúsili sme si zuby na 
posledného člena našej skupiny, ale 
i na ňom sme si ich vylámali. Prehrali 
sme s domácimi 3:1. Nádeje však 
stále neboli zmarené, do štvrťfinále 
sme postúpili. Ako súpera sme dostali 
Humenné. Takto komentovali priebeh 
zápasu na facebookovej stránke 
turnaja: „Prvý štvrťfinálový zápas bol 

zo začiatku veľmi vyrovnaný. Prvý 
gól padol až v ôsmej minúte prvého 
polčasu do brány Banskej Bystrice. 
Bystričania však dlho nečakali a hneď 
začiatkom druhého polčasu vyrovnali 
skóre. Avšak to bol ich posledný gól a 
tak Humenné s konečným výsledkom 
3:1 postúpilo.“ Celkovo sme skončili 
na 6. priečke, kam nás posunul zápas 
proti Novej Dubnici. Vyprášili nás 8:2, 
ale zato náš najmladší člen Števko 
strelil svoj prvý gól. Prinášame si 
napokon plno zážitkov. Na turnaji 
nechýbala tradičná slávnostná večera 
a prechádzanie bránou milosrdenstva. 
Môžeme ďalej trénovať…

Pavol Pillár SDB
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svedectvo v každodenných situáciách.

SHL dospieva – 15. ročník je v plnom prúde

V našom stredisku je už celkom známa 
skratka Saleziánskej Hokejbalovej 
Ligy “SHL“. Tento ročník je už pätnásty 
v poradí. Liga začala prakticky s 
existenciou strediska. Jesennú časť 
sme odštartovali  v septembri a v týchto 
dňoch vrcholí. Do ligy je zapojených 8 
rôznorodých tímov, v ktorých hrá vyše 
80 účastníkov. V divízii A kraľuje tím 
Amatérov pred svojimi 4 konkurentmi 
a v divízii B sa darí najviac HK 
Mikrobus. Nadviazali sme spoluprácu 
s Banskobystrickou hokejbalovou 
úniou a tak sme sa stali ich 3. ligou ako 
Juniori. Vďaka tejto spolupráci máme 
nové sny i novinky. Únia podporila ligu 
výbavou a spolu snívame o zapojení 
sa do hokejbalovej extraligy. Jednou 
z hlavných podmienok je mať ihrisko 
s oficiálnymi rozmermi. Darí sa nám 
zbierať zdroje na rozšírenie ihriska 
a na jar sa vďaka tomu Árena don 
Bosco snáď rozrastie do veľkosti. Vo 
vzdialenej budúcnosti snívame stále 

aj o novom povrchu, ale to by sme 
dokázali iba vďaka štedrosti darcov. 
Medzi novinkami tohto ročníka ligy 
patrí vyhlasovanie hviezd zápasu. Tá 
najväčšia “star“ bude pri vyhodnotení 
odmenená. 
Nazrime ešte do štatistík. V tejto chvíli 
máme za sebou 35 zápasov, 312 gólov, 
čo je 8,9 gólu na zápas. Zaznamenali 
sme najväčšiu prehru v histórii 28:0, 
najlepším strelcom je zatiaľ hráč s 
37 gólmi, lídrom ligy sú Amatéri s 
8 výhrami z 9 zápasov, s 24 bodmi a 
so skóre 54:19, najviac gólov (102) 
dostal v 10 zápasoch nováčik HbK 
Mlaďasi. Dvere ligy sú stále otvorené 
pre nových hráčov. Teší nás, že chuť 
hrať stále je a ani ochota mladých 
organizátorov neubúda. 

Pavol Pillár SDB

Viac na: www.sbb.sk/shl, FB: SHL - 
Saleziánska hokejbalová liga - 3.SHbL. 

Duchovný štvrtok v nedeľu alebo Ako spoločný čas animátorov dos-
tal nový dych

Animátori v Salezku sú aktívni v 
mnohých oblastiach. Počas roka 
vedu stretká, krúžky, spievajú v 
zbore, plánujú akcie, školia sa na 
animátorských stretkách a od tohto 
školského roka aj na Strediskovej škole 
animátorov (SŠA), chodia na duchovné 
obnovy, tábory, hrebeňovky... Je toho 
naozaj dosť. Od septembra k tomu 
všetkému pribudla aj animátorská 
nedeľa.
Ponúka priestor nielen pre stretnutie 
mladých, ale nahradila aj takzvané 

duchovné štvrtky, teda pravidelnú 
duchovnú aktivitu vo štvrtok pred 
animátorským stretkom. Nedeľný 
večer preto o 19:00 začína modlitbou 
ruženca, Korunky k Božiemu 
milosrdenstvu alebo inou modlitbou. 
Po nej nasleduje spoločné stretnutie, 
počas ktorého sa môžu dohodnúť 
detaily blížiacej sa akcie alebo 
prediskutovať otázky súvisiace s 
aktivitami strediska, ktoré sa týkajú 
všetkých animátorov. Zvyšná časť 
večera už patrí oddychu a zábave.
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         Evanjelium žijeme vtedy, keď pomáhame 

Animátorská nedeľa pomáha mladým 
pestovať vzťah s Bohom a rovnako aj 
medzi sebou, pretože pekné vzťahy sú 
základom radostného spoločenstva, 
ktoré chceme pestovať. Je to možnosť 

„nabiť“ sa pred začiatkom nového 
týždňa a načerpať energiu a duchovnú 
posilu v priateľskej atmosfére.

Alica Vosková

Vizitácia skončila, sestra Assunta povzbudila sestry aj mladých

Tiež ste v Salezku, kostole či 
na banskobystrickom námestí 
zahliadli záhadnú sestru saleziánku 
zo zahraničia? Ak áno, stretli ste 
vizitátorku z generálnej rady FMA v 
Ríme, sestru Máriu Assuntu Sumiko 
Inoue. 
Vizitácia v komunitách sestier sa 
koná každých šesť rokov. Sestra 
Assunta, pôvodom z Japonska, je vo 
funkcii vizitátorky druhý rok z celkovo 
šesťročného obdobia. Počas dvoch 
mesiacov navštívi spolu 15 komunít 
na Slovensku a slovenskú misijnú 
prítomnosť v Baku. 

Svoj pobyt v Banskej Bystrici začala 
medzi animátormi večer 9. októbra 
na animátorskej nedeli. Po prehliadke 
priestorov Salezka sa prihovorila 
mladým pri večernom slovku: 
“Je vidieť, že tu všetci spolu rastiete, 
žijete a dýchate duchom dona Bosca. 
Nezabúdajte, že každý v sebe máme 

Boží sen, ktorý máme objaviť. Je ním 
naše povolanie - cesta, na ktorú nás 
Boh volá.”
V ďalších dňoch sestra Assunta 
okrem stretnutia s bratmi saleziánmi 
absolvovala prehliadku mesta a stretla 
sa aj s diecéznym biskupom, Mons. 
Mariánom Chovancom. S každou 
sestrou si vyhradila čas na osobný 
rozhovor. Páčila sa jej rodinnosť medzi 
sestrami a tiež je podľa nej vidieť, že 
sestry tu majú ľudia radi.

V utorok po večernej svätej omši sa 
so sestrou Assuntou mohli stretnúť 

aj ľudia z farnosti na pripravenom 
programe. Prekvapením pre ňu bolo 
vystúpenie DFS Mladosť a tradične 
slovenské pohostenie chlebom a 
soľou. V rozhovore potom všetkým 
povedala aj pár slov o sebe.
“V Japonsku sa ku kresťanstvu 
hlásí len približne jedno percento 
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tým najmenším a najzraniteľnejším.

obyvateľov. Pochádzam z mesta 
Nagasaki, kde žijú asi štyri percentá zo 
všetkých kresťanov v Japonsku. Vám 
sa to možno zdá málo, ale pre nás je 
to mnoho. Pochádzam z katolíckej 
rodiny a moji rodičia mi nechali úplnú 
slobodu pri rozhodnutí o povolaní. 
Saleziánky v našom meste pôsobia 
v školách, takže som ich poznala 
prakticky od narodenia.”

Hovorila tiež o ťažkých podmienkach v 
Sýrii, ktoré zažila na vlastnej koži. 
“Z tejto krajiny musela utiecť už 
polovica obyvateľov. Tí, ktorí tam ešte 
zostali, žijú veľmi ťažko. Otec a matka 
odchádzahú ráno z domu v inom čase 
a inou trasou, aby deťom ostal aspoň 
jeden rodič, keby sa im cestou niečo 
stalo. Ale keď vojaci vidia auto so 
sestrami, nekontrolujú ho. Vďaka tomu 
môžu privážať ľuďom, čo potrebujú.” 
Spoločné stretnutie s farníkmi sa 
napokon presunulo k občerstveniu, 
kde Assunta odpovedala na ďalšie 
zvedavé otázky a ochotne sa fotila s 
každým, kto za ňou prišiel. V stredu 
12. októbra sa už usmievavá sestra 
rozlúčila a pokračovala ďalej vo svojej 
ceste komunitami.

Alica Vosková

Niečo sa končí, niečo pokračuje – rok MILOSRDENSTVA

V nedeľu Krista Kráľa Svätý Otec 
František ukončil mimoriadny svätý 
rok milosrdenstva a zatvoril Svätú 
bránu milosrdenstva na Vatikánskej 
bazilike. Pri tejto udalosti vyzval 
veriacich k vďačnosti za uplynulý rok 
a zároveň k pokračovaniu v uvádzaní 
milosrdenstva do každodenného 
života: „Aj keď sa zatvorí svätá brána, 
pre nás ostáva stále otvorená tá 
pravá brána milosrdenstva, ktorou 
je Kristovo Srdce. Z prebodnutého 
boku Vzkrieseného vyviera až do 
konca vekov milosrdenstvo, útecha 
a nádej. Toľkí pútnici prekročili prahy 
svätých brán a mimo hluku správ si 
vychutnali veľkú Pánovu dobrotu. 
Ďakujme za to a pamätajme, že sme 
boli zasiahnutí milosrdenstvom, aby 

sme sa zaodeli citmi milosrdenstva, 
aby sme sa aj my stali nástrojmi 
milosrdenstva. Kráčajme po 
tejto našej ceste spoločne.”
Na záver slávnosti podpísal František 
apoštolský list Misericordia et 
misera, ktorý adresuje celej 
Cirkvi. Symbolicky ho odovzdal 
reprezentantom Božieho ľudu z 
celého sveta. Vyzýva v ňom naďalej 
rovnako intenzívne pokračovať v 
praktizovaní milosrdenstva, ako tomu 
bolo počas mimoriadneho jubilea. 
Apoštolský list môžete nájsť v 
slovenčine na stránke www.kbs.
sk medzi dokumentmi pápežov. 

Spracované podľa www.tkkbs.sk 
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 Pre šťastný život je potrebné zanechať zášť, 

Spievali pre 10. nástupcu Dona Bosca

Počas prvého novembrového víkendu 
poctil Slovensko svojou návštevou 
desiaty nástupca dona Bosca – hlavný 
predstavený saleziánov don Angel 
Fernandez Artime. Slovensko sa tak 
stalo 51. krajinou, ktorú navštívil ako 
hlavný predstavený saleziánov.
V Žiline sa v sobotu odohrával program 
stretnutia dona Angela s mladými z 
celého Slovenska. Počas svätej omše 
don Angel kládol dôraz na myšlienku 
otvorenosti.

“Saleziánska rodina na Slovensku 
by mala byť rodina s otvorenými 
dverami. Na všetkých miestach, kde 
sa nachádzame, by mali ľudia okolo 
nás cítiť, že môžu prísť a stretnúť sa s 

nami.”
Poobede bol pripravený oficiálny 
program stretnutia dona Angela s 
mladými. Tento program doprevádzal 
zbor zložený z hudobníkov kapely 
Saleziáni a spevákov z nášho 
banskobystrického zboru STAGG. 
Salezián Juraj Kovaľ nacvičoval piesne 
s týmto zborom v našom stredisku 
už počas predošlého víkendu. V hale 
Tenis Point v Žiline prebehla zvuková 
skúška a takisto generálka programu.

Počas programu sa predstavili všetky 
zložky saleziánskej rodiny videoklipom 
alebo scénkou hranou na hlavnom 
pódiu. Naše stredisko zastupovali 
dievčatá – Teendance víťazky 2015 
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hnev, násilie a pomstu.

„Je krásne byť tu s priateľmi, ktorých 
som už stretla v iných komunitách. 
Ste úžasní mladí ľudia,“ prihovorila sa 
publiku sestra Mária Assunta Sumiko 
Inoue, vizitátorka z generálnej rady 
saleziánok pôvodom z Japonska.
Program stretnutia bol zakončený 
adoráciou a večerným slovkom 
desiateho nástupcu don Bosca. 
Adoráciu hudobne  doprevádzal zbor 
pod vedením saleziána Jura Kovaľa.
„Som vďačný za túto príležitosť, 
nakoľko s chalanmi z kapely už dlho 
nehrávame. Veľmi sa tešíme, že 
môžeme tú energiu znovu dať na 
pódium,“ dodáva don Juraj.

Martin Funiak

v prvom vystúpení. Zástupcovia z 
nášho oratória vystupovali aj v scénke 
predstavujúcej organizácie Savio a 
Vides.
Po necelej hodine programu prišiel 
hlavný predstavený don Angel a 
zapojil sa do tradičného klobúkového 
tanca spolu s Ľudovým súborom 
so Žiliny. Celá hala odmenila don 
Angela hlasným potleskom. Po 
privítaní desiateho nástupcu don 
Bosca nasledoval kalčetový turnaj 
medzi tímom don Angela, ktorý hral 
so sestrou Assuntou a tímom Jožka 
Ižolda, ktorý hral s provinciálkou 
sestier saleziánok Jankou Kurkinovou. 
Slovenský tím vyhral jednoznačným 
výsledkom 8:3.

v centre Krakowa. Svoju návštevu 
Krakowa začali prehliadkou soľnej 
bane Wieliczka. V nej sa nachádzajú 
obrovské siene, kaplnky, koncertné 
sály či reštaurácia.
Na obed boli mladí v časti Krakowa 
– Lagiewniky. Tu sa nachádza 
sanktuárium, kláštor, kde žila svätá 
Faustína, a nové Centrum Jána 
Pavla II. V Slovenskej kaplnke pod 
Sanktuáriom odslúžil Juraj Kovaľ svätú 
omšu, kde priblížil svoju skúsenosť 
s Božím Milosrdenstvom. Po omši 
pútnici navštívili centrum Jána Pavla 
II. a kostol pri kláštore Kongregácie 
sestier Božieho milosrdenstva. 
Boli práve tri hodiny a pútnici mali 
možnosť modliť sa Ruženec Božieho 
milosrdenstva spolu so sestrami v 
poľskom, slovenskom, anglickom a 
talianskom jazyku.

Po skončení stretnutia mladých s 
hlavným predstaveným saleziánov 
v Žiline sa menšia skupina z nášho 
strediska vybrala na púť do Krakowa. 
Už počas svetových dní mládeže si 
mladí zaumienili, že sa do Krakowa 
musia znovu vrátiť, keď tam nebude 
tak veľa ľudí. Podarilo sa im to a na 
návštevu Krakowa mali celú nedeľu.
Už v sobotu prespali u saleziánov 

Púť do Krakowa
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Boh mení svet meniac naše srdcia. Keď Boh nájde otvorené 

Stredisková škola animátorov je 
trojročný kurz určený pre všetkých 
dobrovoľníkov zo saleziánskeho 
strediska. Je rozdelený na tri ročníky, 
počnúc od začínajúcich animátorov, 
ktorí absolvujú všetky tri roky, až po 
najskúsenejších, ktorí budú študovať 
už len záverečný rok. V každom 
ročníku absolvujú štyri bloky – dve 
soboty sa všetci po ročníkoch stretnú 
v saleziánskom stredisku a dva 
víkendy absolvujú na saleziánskych 
chatách.
Povolanie animátora, povolanie k 
svätosti a Povolanie k láske, milovať 
Boha a blížneho boli témy otváracieho 
stretnutia pre prvý a druhý ročník. 
Rozdelení do dvoch miestností, každá 
skupina sa spoločnými diskusiami a 

Saleziánske stredisko v Banskej 
Bystrici sa môže pochváliť ďalšou 
novinkou. V sobotu 22. októbra sa 
totiž v jeho útrobách po prvýkrát 
uskutočnil nový projekt, vďaka 
ktorému môžu animátori rásť nielen 
v dobrovoľníckom, ale i duchovnom 
rozmere.

Stredisková škola animátorov

Krakowe. Mladí tu videli draka pod 
hradom Wawel, navštívili Bazyliku 
Mariacku (Baziliku Panny Márie) a 
kaviareň na hlavnom námestí.

Martin Funiak

Poslednou zastávkou v Krakowe bol 
Rynek Główny (Hlavné námestie). 
Cestu a parkovanie v centre nám 
ukázali naši poľskí priatelia, rodina, 
u ktorej niektorí z nás boli ubytovaní 
počas svetových dní mládeže v 
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a dôverujúce srdce, môže v ňom konať divy.

prednáškami snažila nájsť odpovede 
na aktuálne otázky povolania 
animátorstva a ich povolania k 
svätosti.
Program bol obohatený o duchovnú 
obnovu, svätú omšu, modlitbu 
svätého ruženca. Nezabudlo sa však 
ani na spoločný čas, kedy si všetci 
mohli vyskúšať, akú veľkú majú 
dôveru voči svojim vrstovníkom. 
Cez rôzne hry mali možnosť zakúsiť 

padanie do neznáma a iné „skúšky 
odvahy a dôvery“.
Povolanie animátora je taktiež veľkou 
skúškou odvahy, obety aj vytrvalosti. 
Prvým kurzom sa to všetko len začalo. 
Najbližší termín SŠA, ako sa skrátene 
hovorí strediskovej škole animátorov, 
sa uskutoční už v decembri na chatách 
v Banskej Belej a Ranči.

Ivan Bernát

Saleziáni otvorili aj tento rok svoje brány

saleziánskeho dňa otvorených dverí 
je predstavenie nielen samotných 
priestorov strediska, ale tiež priblíženie 
práce saleziánov a ich každodenného 
života.
Návštevníci mohli v sprievode 
direktora domu spoznať každodenný 

Druhú nedeľu mariánskeho mesiaca 
októbra saleziáni opäť otvorili 
svoje priestory pre verejnosť. Pre 
návštevníkov bolo pripravené 
poobedie plné zábavy a rodinnej 
atmosféry v spoločnosti saleziánov, 
saleziánok a animátorov. Zmyslom 
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 Kráčajme spoločne starajúc sa jeden o druhého 

Ľudia z farnosti: Starostlivosť o najzraniteľnejších 

Kvôli čomu sa decká dostanú na vaše 
oddelenie?
Tehotenstvo je neopísateľný zážitok. 
Každá budúca mamina túži mať 
krásne a zdravé bábätko. Občas ale 
nastane situácia, kedy sa dieťa narodí 
predčasne. Je to spôsobené rôznymi 
príčinami: zdravotný stav matky 
ohrozujúci jedného alebo obidvoch, 
vysoký krvný tlak, cukrovka matky, 
stres, infekcia, ťažká fyzická námaha 
a iné. Ku nám na oddelenie okrem 
nedonosených detí sa dostanú aj 
donosené, ktoré z nejakých príčin 
vyžadujú starostlivosť JIRS. 
Nedonosené detičky sú miniatúrou 
donosených a potrebujú dozrieť. 
Nie je však dôležité iba prežitie, 
ale aj budúca kvalita života. Preto 

V tomto čísle vám prinášame 
odpovede farníčky, ktorej práca má 
spojitosť so skráteným adventom. 

Mohla by si nám zopár vetami pove-
dať na úvod niečo o sebe a svojej 
práci?
Volám sa Tamara Harajdová a pracujem 
ako zdravotná sestra na oddelení 
Novorodeneckej JIRS. Je to oddelenie 
veľmi špecifické. Je prispôsobené 
na starostlivosť o extrémne 
nedonosené deti s hmotnosťou pod 
1250 g. Na Slovensku je 7 takýchto 
Perinatologických centier.  Mestské 
pôrodnice transportujú takéto deti do 
centier. Za hranicu životaschopnosti je 
považovaný novorodenec narodený 
po 24. týždni tehotenstva. 

najmä v skorých ranných hodinách. 
Popoludnie v stredisku bolo spojené 
s kalčetom, ping-pongom a stolovými 
hrami, ale aj s oddychom pri dobrej 
káve, čaji, toastoch alebo palacinkách 
so šlahačkou.
Počas celého poobedia si mohli 
návštevníci zakúpiť na pamiatku 
vesty s logom Domka, hudobné CD 
mládežníckeho zboru a iné maličkosti, 
ktoré spríjemnili tento výnimočný deň. 
Minulosť strediska ukázali vystavené 
kroniky zozbierané za celú históriu 
saleziánov pôsobiacich v Banskej 
Bystrici.  Na záver mohli všetci napísať 
do kroniky vlastné odkazy alebo 
názory a sami sa tak zapísať do histórie 
saleziánskeho domu.

Andrej Jazbec

komunitný život aj z bežne neprístupnej 
perspektívy saleziánskeho domu. 
Záujem o spoznávanie priestorov 
strediska prejavili všetky vekové 
kategórie. Obľúbené boli najmä izby 
saleziánov, v ktorých bolo možné 
vidieť aj osobné veci či rodinných 
príslušníkov na fotografiách, alebo 
preskúmať výhľad z okien pekný 
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a tiež o stvorenstvo, náš spoločný dom.

zakrýva, aby nemali veľa svetla. 
Potrebujú maximálnu pohodu a kľud. 
Je dôležité zachovať aj polohu, akú 
malo v maternici. Vkladáme ich do 
špeciálnych hniezd, ktoré sa volajú 
neobedy. Novorodenec má pocit 
istoty a nám neobedy umožňujú lepšie 
polohovanie detičiek. Predčasniatka 
musia byť napojené na monitory, ktoré 
snímajú životne dôležité funkcie. Čím 
je dieťa narodené skôr, tým je jeho 
stav závažnejší a tým viac komplikácií 
je nutné očakávať. 
Najväčším problémom býva adaptácia 
dýchania. Pľúca sú anatomicky 
funkčne nezrelé, produkujú menej 
surfaktantu. Je to látka, ktorá pomáha 
udržať pľúcne komôrky naplnené 
vzduchom a tým uľahčuje dýchanie. 
Vďaka modernej medicíne deťom 
so zhoršenou pľúcnou adaptáciou 
surfaktant aplikujeme na oddelení 
rovno do pľúc vo forme suspenzie. 
Väčšinou sú deti napojené na prístroje, 
ktoré im pomáhajú s dýchaním alebo 
dýchajú namiesto nich. V prvých dňoch 
dostávajú výživu do žíl. Postupne si 
tráviaci trakt zvyká na mliečnu záťaž. 
Preferované je materské mlieko, do 
ktorého sa ešte pridáva špeciálna 
výživa obohatená o bielkoviny, 
minerály a iné potrebné látky, ktoré 
nedonosené deti tak veľmi potrebujú. 
Máme aj banku ženského mlieka 
práve pre detičky, ktorých maminy z 
nejakého dôvodu nemôžu dávať svoje 
mlieko. Časté sú aj infekcie z dôvodu 
nezrelého imunitného systému. 

A čo rodičia?
Po pôrode nedonoseného dieťatka 
sa rodiča dostanú do situácie plnej 
neistoty a emócií, kde sa strieda 

väčšinou dobre vieme o takomto 
pôrode a na pôrodnej sále čaká celý 
novorodenecký tím. Prvé minúty a 
hodiny sú veľmi dôležité a náročné. 
Prebehne veľa fyziologických 
adaptačných zmien. Orgány sú 
nezrelé a preto im musíme pomôcť 
s adaptáciou. Na pôrodnej sále sa 
zabezpečia hneď základné životné 
funkcie. 

Čo máte pripravené pre tieto detičky 
a dokážete robiť zázraky?
Dieťa sa vloží do inkubátora, ktorý 
zabezpečuje udržiavanie primeranej 
telesnej teploty. U extrémne nezrelých 
novorodencov je potrebná aj vysoká 
vlhkosť v inkubátore, ktorá bráni 
stratám tekutín v dôsledku tenkej 
„nezrelej kože“. Zvonku sa inkubátor 
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 Boh sa neunaví ponúknuť vždy svoje odpustenie 

veľa prípadov predčasne narodených 
detí, ktoré vedú plnohodnotný život. 
Sú však aj detičky, ktoré nie sú úplne 
zdravé. Každé dieťa je iné a faktorov 
ovplyvňujúcich ich budúci vývin je 
veľa. Existuje dlhý rad chorôb, infekcií, 
zdravotných problémov a komplikácií 
typických pre nedonosené deti.

Čo je to Hniezdo záchrany?
V Banskej Bystrici máme aj Hniezdo 
záchrany, kde si matka môže anonymne 
odložiť dieťa. Ide o verejne prístupné 
inkubátory. Po odložení dieťatka sa 
nám zapne na oddelení signalizačné 
zariadenie a dieťa dostane okamžitú 
pomoc a lekársku starostlivosť.

Ovplyvňuje táto práca tvoj život?
Práca na našom oddelení je krásna, 
ale občas veľmi vyčerpávajúca. Z 
môjho pohľadu - matky - vidieť, 
ako veľmi trpia rodičia, je neľahké. 
Rozhodne sa však nesmú vzdať, lebo 
ich ratolesti potrebujú cítiť ich oporu. 
Každé povzbudivé slovo im pomáha 
v ich ťažkej životnej skúške. Zázraky 
sa však dejú aj v dnešnej dobe a keď 
všetko dobre dopadne, je to zážitok 
na celý život.

strach, obavy, zlosť i hľadanie vinníka. 
Pre dieťatko je však dôležitý priamy 
kontakt rodičov okrem našej odbornej 
starostlivosti. Zo začiatku majú rodičia 
veľké obavy čo i len pohladkať dieťa, 
ale po nejakom čase ich dokonca aj 
klokankujú ak to zdravotný stav dovolí. 
Pre psychomotorický vývoj dieťaťa je 
to veľmi dôležité. Lepšie zvláda bolesť. 
Vie sa lepšie upokojiť, keď počuje hlas 
mamy a tlkot srdca, na ktoré bolo 
zvyknuté z pobytu v brušku. 

Kedy si ich rodičia berú domov?
K prepusteniu domov vedie 
dlhá a tŕnistá cesta. Domov sa 
zvyčajne prepúšťajú okolo termínu  
predpokladaného pôrodu. Niektoré 
deti sú u nás aj celé mesiace. Po 
prepustení sú sledované v ambulancii 
rizikového novorodenca. Potrebujú 
dlhší čas, aby boli rovnako šikovní ako 
ich vrstovníci.

Podelíš sa s nami o nejaký konkrétny 
zážitok a aj o svoju radosť z práce? 
V roku 2004 sa u nás v Banskej 
Bystrici narodila Zdenka s pôrodnou 
hmotnosťou 410 g a dĺžkou 29 cm. Bola 
veľmi šikovná a bojovala statočne. Mali 
sme z nej veľkú radosť. Všetky tieto 
maličké deti sú zázrak. Máme veľkú 
radosť keď sa po nejakom čase prídu 
ukázať na oddelenie a sú v poriadku. Sú 
spätnou väzbou a dávajú nám vedieť, 
že naša práca má zmysel. A každé 
takéto dieťatko má šancu. Poznáme 

Nepoškvrnené počatie Panny Márie

Božiemu zákazu nejesť zo stromu 
poznania dobra a zla (porov. Gn 
2,15-16; 3,1-6). Kvôli tomu museli 
odísť z raja. Tento ich prvý hriech a 

Dobre známy príbeh z knihy Genezis 
(Prvá kniha Mojžišova) nám hovorí 
o prvom hriechu našich prarodičov 
Adama a Evy. Previnili sa voči 
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zakaždým, keď ho oň žiadame.

šírila aj medzi Božím ľudom. Dogma, 
teda článok viery (to, v čo treba veriť), 
o tomto tajomstve bola slávnostne 
vyhlásená na 1. vatikánskom koncile 
8. decembra 1854 pápežom Piom IX. 
za účasti množstva biskupov z celého 
sveta a tisícov veriacich. Slávnosť 
Nepoškvrneného Počatia bola 
ustanovená ako prikázaný sviatok. 
Svätý Otec Pius IX. okrem iného 
vtedy povedal: „Preblahoslavená 
Panna Mária v prvom okamihu svojho 
počatia bola zvláštnou milosťou a 
výnimkou od všemohúceho Boha 
s ohľadom na zásluhy Ježiša Krista, 
Spasiteľa ľudského pokolenia, 
zachovaná čistá od všetkej poškvrny 
prvotnej viny… Zaiste sa nemáme 
čoho obávať, nad ničím zúfať pod 
riadením, pod správou a ochranou 
tej, ktorá má voči nám materinské 
srdce a pracuje na našom spasení, 
stará sa o celé ľudské pokolenie, 
a ustanovená od Pána za Kráľovnú 
neba i zeme a vyvýšená nad zbory 
anjelov a rady svätých, stojí po 
pravici svojho jednorodeného 
Syna, nášho Pána Ježiša Krista, a 
tak úspešne za nás oroduje svojimi 
materinskými prosbami, a čo hľadá, 
nachádza, lebo jej príhovor nemôže 
ostať nesplneným.“ Do mariánskych 
(loretánskych) litánií sa vložila prosba 
„Kráľovná bez poškvrny dedičného 
hriechu počatá, oroduj za nás.“
Štyri roky po vyhlásení dogmy sa 
Panna Mária zjavila svätej Bernadete 
Soubirousovej v Massabielskej jaskyni 
v Lurdoch. Keď sa jej Bernadeta 
opýtala, kto je a ako sa volá, 
Panna Mária jej pri jednom zjavení 
odpovedala: Som Nepoškvrnené 
Počatie.
   Zdroj: internet

jeho následky sa prejavili nielen na 
nich, ale aj na všetkých ľuďoch, nás 
nevinímajúc. Všetci prichádzame na 
svet s tzv. dedičným hriechom, ktorý 
máme po Adamovi a Eve. V tomto 
duchu žalmista volá: „Naozaj som 
sa v neprávosti narodil a hriešneho 
ma počala moja mať.“ (Ž 50,7). Iba 
Panna Mária bola od tohto hriechu 
uchránená. Nedotkol sa jej žiadny, 
ani dedičný hriech, diabol nemal 
nad ňou nijakú moc. Nebola však 
uchránená od všetkých následkov 
prvotného hriechu – poznala, čo je 
bolesť, vo svojom živote trpela a 
nakoniec aj zomrela.
Deväť mesiacov pred sviatkom 
Narodenia Panny Márie si každoročne 
pripomíname tú veľkú milosť, ktorú 
Matka Božia dostala – od samého 
počatia v živote jej matky sv. Anny 
bola nepoškvrnená, bez hriechu. 
Sviatok Nepoškvrneného počatia sa 
slávil už v 7. storočí na východe dňa 
9. decembra a mal rôzne názvy – 
Počatie našej presvätej Bohorodičky 
alebo Počatie svätej Anny. V západnej 
Cirkvi sa rozšíril v 12. storočí. Slávil 
sa 8. decembra. Prvý pápež, ktorý 
ho oficiálne schválil, bol Sixtus IV. v 
roku 1479. Zároveň udelil plnomocné 
odpustky tým, čo v tento deň budú 
prítomní na svätej omši alebo na 
pobožnosti k Panne Márii („hodinky 
k Panne Márii“). Pápež Inocent XII. 
na konci 17. storočia pridal k tomuto 
sviatku oktávu a jeho nástupca 
Klement XI. ho v roku 1708 rozšíril 
na celú Cirkev. V priebehu dejín 
sa mnohí cirkevní otcovia, mnísi a 
rehoľníci, ale aj iní zamýšľali nad 
týmto veľkým tajomstvom. Úcta 
k Panne Márii, nepoškvrnenej od 
počatia od akéhokoľvek hriechu, sa 
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  Čím viac sa necháme objať Božou 

Mama Margita – vzor

ty môžeš so mnou počítať.“ Margita 
mala vtedy 29 rokov, Janko 2, Jozef 
4, Anton 14. Anton považoval Margitu 
len za „macochu“. Okrem toho je to 
drsný mládenec, veľmi pracovitý, ale 
tvrdohlavý a žiarlivý.
Margita je veľmi „moderná“ mama: 
zodpovednosť za rodinu je na jej 
pleciach. Klasická narážka na matky 
by dnes mala znieť takto: „Mama je 
sama!“ Dnes sú mamy samy mnohými 
spôsobmi. Preto, že majú dvojnásobnú 
prácu – mimo domu aj doma, alebo 
preto, že sú s manželmi rozídené a 
pritom žijú s deťmi, o ktoré sa musia 
starať, alebo preto, že zostali samotné 
v úlohe výchovy detí. „Môj manžel sa o 
tieto veci nezaujíma,“ hovoria, takmer 
aby ospravedlnili nepozornosť, ktorá 
je v skutočnosti ťažkou vinou. Mama 
Margita je predovšetkým prítomná. 
Jej láska je láska úplná a účinná, 
prejavená málo slovami, mnohými 
skutkami, neustálym príkladom, 
bezvýhradným darovaním sa. Je 
negramotnou dedinčankou, ale je 
bohatá na nekonečnú múdrosť a 
zriedkavú vyrovnanosť. Všetci zhodne 
zdôrazňujú jej rozhodujúcu úlohu v 
Jankovej formácii. Jej poučenia boli 
jednoduché a veľké. Napríklad:

Rozhodnosť a odvaha sú pred-
pokladom úspechu. Nikto nikdy 
nevidel dona Bosca „malomyseľného“. 
A ani jeho matku. V rodine všetci musia 
pomáhať. Margita čoskoro navykla 
synov pracovať doma aj na poli. Ján 
sa musel činiť, aby si zaplatil štúdiá: 
naučil sa pracovať ako krajčír, stolár, 
barman, holič. Ani na Valdoccu nikoho 

Mama dona Bosca, Margita Occhiena, 
môže byť vzorom každej mamy... Jej 
posolstvo je posolstvom odvahy, 
optimizmu, nádeje proti každej 
beznádeji.
Prvou spomienkou don Bosca je ruka 
jeho matky. Janko mal iba dva roky 
a nechcel odísť z izby, kde vydýchol 
naposledy jeho otecko. On sám 
hovorí: „Úbohý synček, povedala moja 
matka, poď so mnou, už nemáš otca. 
Keď to povedala, prepukla v silný plač, 
vzala ma za ruku a ťahala ma preč, a 
ja som plakal, pretože ona plakala.“ 
Margitina ruka, aj keď je sužovaná 
bolesťou a obavou o budúcnosť, je 
nežná a pevná: nikdy neopustí svojich 
synov. Toto je jej prvé posolstvo: 
„Môže nás postihnúť nešťastie, ale 
ideme ďalej a nech sa stane čokoľvek, 
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láskou, tým viac sa obnoví náš život.

„nerozmaznávali“. Keď nejaký chlapec 
pribehol za mamou Margitou, aby 
mu prišila gombík na kabáte, ona mu 
podala ihlu a niť: „Prečo to nevyskúšaš 
ty? Treba sa naučiť robiť trochu zo 
všetkého.“
Povaha sa musí ovládať. Každý syn 
má svoju vlastnú povahu, odlišnú od 
iných, a musí sa ju naučiť držať pod 
kontrolou. Nežnosťou a trpezlivosťou 
Margita krotila Antona, pokúšaného 
k tvrdosti. Pozorne sledovala Jankov 
vývoj: „Ján mal v sebe onen pocit 
istoty v konaní, ktorý sa veľmi ľahko 
môže zvrhnúť na hrdosť; a Margita 
neváhala potláčať malé vrtochy od 
samého začiatku, kedy on nebol 
schopný mravnej zodpovednosti,“ 
spomína don Leymone.
Hádky a neporozumenie medzi 
súrodencami sa neriešia dlhým 
kázaním a debatovaním. Mama 
Margita uznala časť Antonovho 
dôvodu, ktorý nechápal Jánovu túžbu 
študovať, a účinne zasiahla. Aj keď 
pravdepodobne mala v očiach slzy, 
keď pripravovala batôžtek Jánovi, 
ktorý išiel pracovať ako pomocník 
ďaleko od domu.
Deti majú cestu, na ktorej sú 
sprevádzaní. Akonáhle pochopila 
synovo povolanie, jasne mu povedala: 
„Janko, počúvaj ma dobre. Chcem, aby 
si si to dobre a pokojne premyslel. Keď 
sa rozhodneš, kráčaj po svojej ceste a 
neber ohľad na nikoho. Najdôležitejšie 
je, aby si plnil Pánovu vôľu. Pán farár 
by chcel, aby som ťa ovplyvnila v 
rozhodnutí, pretože v budúcnosti by 
som ťa mohla potrebovať. Ale ja ti 
hovorím: do týchto vecí tvoja matka 
nezasiahne. Boh je na prvom mieste.“ 
Toto naozaj znamená „dať život“.

Radosť a veselosť sú soľou života. 
Margita bdela, ale nie s nedôverou 
a obťažovaním. Vedela vyčítať s 
úsmevom a život brať so štipkou 
humoru. Keď opustila svoj malý raj v 
Becchi, aby išla s donom Boscom na 
smutnú perifériu zlej povesti, spievala 
so svojim synom: „Beda svetu, ak nás 
čuje, sme tu cudzí, nič nemáme.“
Hovoriť, viesť dialóg, rozprávať sú 
chvíle, ktoré nepopierateľne patria 
k rodinnému životu. A v malom 
domčeku v Becchi bol čas aj na 
rozprávanie snov.
Mravné svedomie je základným 
sprievodcom. Boscovci sa už od 
malička učili rozlišovať dobro od zla – 
bez pretvárky a bez lesti. Presne vedeli, 
čo mali a čo nemali robiť. Na smrteľnej 
posteli Margita mohla synovi povedať: 
„Mám pokojné svedomie, urobila som 
svoju povinnosť vo všetkom, v čom 
som mohla.“
Bohu sa učíme v rodine. Modlitba, 
katechizmus, zmysel pre prozreteľnosť, 
sviatosti, skutky lásky – všetko toto sa 
Janko Bosco naučil na kolenách svojej 
mamy. Na týchto kolenách sa zrodil 
preventívny systém. Mama Margita je 
vzorom pre celú saleziánsku rodinu.                                                                                                              
(Podľa Don Pascual Chávez Villanueva:  
Mama Margita – 150 RODINA – 
KOLÍSKA ŽIVOTA)

Modlitba k mame Margite
Bože, dobrý a milosrdný Otče, ty si 
saleziánskej rodine daroval matku 
svätého Jána Bosca, mamu Margitu.
Nech je aj pre nás dnes žiarivým 
príkladom a oporou pre naše rodiny. 
Posilňuj otcov v ich poslaní, 
nech sú láskavým príkladom 
a bezpečnou posilou pre deti. 
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 Dialóg sa rodí vtedy, keď som schopný uznať, že 

Margity. Na jej príhovor ťa prosíme, 
aby si nám dal tie milosti, 
ktoré teraz najviac potrebujeme. 
Ctihodná mama Margita, oroduj za 
nás.

Spracovala Jozefína Matejová

Naplň srdcia matiek láskou  a  
nežnosťou pri vedení detí k tebe.                                                                                                                                          
Zverujeme ti naše rodiny a naše deti.
Otče, nech je saleziánska rodina vždy 
verná tvojej láske, nech neprestáva byť 
živým svedectvom ponaučení mamy 

Blahoslavený laik Alberto Marvelli zasvätil celý svoj život službe

univerzite v Bologni začal pracovať pre 
firmu Fiat v Turíne. 
Počas 2. svetovej vojny často riskoval 
veľké nebezpečenstvo. Rodina sa 
musela odsťahovať z mesta kvôli 
neustálym náletom, po každom z 
nich sa však Alberto do Rimini vrátil 
a pomáhal raneným, umierajúcim a 
ľuďom bez domova. Neváhal sa vzdať 
svojich topánok alebo bicykla, aby 
pomohol tým, ktorí to potrebovali. 
Počas nemeckej okupácie zachránil 
mnohých ľudí pred deportáciou, 
keď ich vyslobodil zo zaistených 
vagónov pripravených vyraziť do 
koncentračného tábora. 
Rimini ostalo po vojne takmer 
kompletne zničené. Alberto bol 
postavený do vedenia obnovy obydlí a 
osvedčil sa ako zručný správca. Stal sa 
aj členom mestskej rady ako zástupca 
kresťanských demokratov. Otvoril 
jedáleň pre chudobných, v ktorej sám 
pracoval a neustále sa snažil byť na 
pomoci všetkým, ktorí to potrebovali. 
Zomrel ako 28-ročný po tom, čo doňho 
idúc na bicykli po neosvetlenej ceste 
zozadu narazila vojenská dodávka. O 
niekoľko hodín zraneniam podľahol 
v nemocnici. Pochovali ho v Rimini v 
Kostole svätého Augustína. 
Saleziánskeho exalieva, teda 
odchovanca, Alberta Marvelliho 
blahorečil v roku 2004 pápež Ján Pavol 

Alberto sa narodil v roku 1918 v talianskej 
Ferarre do zámožnej rodiny, ktorá mala 
vždy otvorené dvere pre chudobných 
a núdznych. Ako dvánásťročný sa s 
rodinou presťahoval do Rimini a začal 
navštevovať saleziánske oratórium. 
Veľmi vynikal vo všetkých športoch 
a najradšej sa bicykloval. Vo farnosti 
sa zapojil aj do laického združenia 
Katolícka akcia a už ako 18-ročný bol 
zvolený za jej prezidenta pre celé 
Taliansko. Po inžinierskom štúdiu na 
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druhý človek je Božím darom a má mi čo povedať.

každodennej modlitbe a Eucharistii, a 
pomáha svojou činnosťou zdôrazňovať 
Božiu prítomnosť medzi ľuďmi. 

II. a zôraznil jeho príklad povolania 
k svätosti. Je to príklad laického 
kresťana, ktorý nachádza posilu v 

Adventné zamyslenia

so štyrmi sviečkami, ktoré 
sa postupne zapaľujú 
počas štyroch adventných 
nedieľ. Tieto sviečky bývajú 
tmavomodré alebo fialové, 
symbolizujúce liturgické 
farby adventných nedieľ. 
Zapaľujú ich v katolíckych 
a evanjelických kostoloch, 
v rôznych cirkevných 
zariadeniach a tiež veriaci vo 
svojich domovoch. Veniec 
je od nepamäti symbolom 
víťazstva, radosti, úcty a 
kráľovskej dôstojnosti.
 

Začína tiež liturgický nový rok
Nadchádzajúca prvá adventná nedeľa 
je v Katolíckej cirkvi aj začiatkom 
nového liturgického roka a tradične 
tiež dňom celocirkevnej zbierky na 
charitu.
Obsah adventnej doby výstižne 
vyjadrujú staré adventné piesne – 
roráty – zostavené podľa biblických 
textov, prevažne prorockých. Roráty 
sa obvykle začínali pred svitaním 
a pripomínali, že pred narodením 
Krista ľudstvo “kráčalo v tmách”.

Už v starom Ríme sa praktizovali 
adventné zvyky
Adventná predvianočná príprava sa 
spomína v Ríme už za pápeža Leva 
I. Veľkého (440-461). Iný záznam o 
advente pochádza z Francúzska, 
kde koncil v meste Macon v roku 

Advent je časom na pokánie, úsilie o 
nápravu života
Prvou adventnou nedeľou, ktorá v 
tomto roku pripadá na 27. novembra, 
sa pre katolíkov, evanjelikov i ďalších 
kresťanov začína advent – obdobie 
duchovnej prípravy na slávenie 
Vianoc. Nejde len o spomienku na 
historickú udalosť spred vyše 2000 
rokov, na narodenie Božieho Syna, 
ale aj o uvedomenie si očakávaného 
nového, konečného príchodu Krista.
Dôležité pre kresťanov v období 
adventu je pokánie, úsilie o nápravu 
života, častejšie modlitby a zamyslenia, 
pristupovanie k sviatostiam, najmä 
spovedi. Chrámové rúcho v tomto 
období je fialové.
Slovo advent pochádza z latinského 
“adventus” a znamená príchod. 
Symbol adventného obdobia, ktoré 
trvá štyri týždne, je adventný veniec 



téma: Advent

informačník Sfidi téma: Advent20

   Konkrétnym znakom, že sme naozaj stretli Ježiša, je 

Zapaľujeme sa pre Vianoce už po siedmykrát! 

do praktického života a dodávajú 
mladistvú atmosféru celého projektu. 
Cieľom projektu je pomôcť budovať 
duchovnú stránku svojej osobnosti, 
pripraviť sa na blížiace vianočné 
sviatky, zblížiť sa viac s Bohom a 
vytvoriť si vzťah k čítaniu Svätého 
Písma. 
Projekt Vianoce! s dennými 
zamysleniami odštartuje už 20. 11. 
na nedeľu Krista Kráľa. Zamyslenia 
budú pribúdať potom každý deň od 
prvej adventnej nedele až do sviatku 
prvého mučeníka sv. Štefana do 26. 
12. Čitatelia nás nájdu na Facebooku 
pod názvom projektu alebo na našej 
domovskej stránke laura-mladez.sk. 

Laura, združenie mladých ďalej 
buduje tradíciu obľúbených 
adventných zamyslení s názvom 
Projekt Vianoce! Ide o sériu zamyslení 
počas adventného obdobia, ktoré 
vychádzajú so Svätého Písma opäť 
pod heslom Za(od)páľme sa pre 
Vianoce! 
Jedinečnosťou projektu je, že autormi 
zamyslení sú mladí dobrovoľníci, čo 
celému projektu dodáva sviežosť 
a výnimočnosť. Každé zamyslenie 
obsahuje myšlienku nadväzujúcu na 
evanjelium dňa, krátku modlitbu a 
podnet pre aktivitu čitateľa vo forme 
zahĺbenia alebo úlohy. Zamyslenia 
sú doplnené ilustráciami, ktoré 
motivujú čitateľa Písmo adaptovať 

Mesiáša od vyhnania prvých rodičov 
z raja) a je pôvodcom adventných 
kázní v Bazilike Santa Maria Maggiore 
v Ríme. Svoju definitívnu formu 
nadobudol advent v 8. a 9. storočí. 
V roku 1362 Urban V. (1362-1370), 
ktorý aj po zvolení za pápeža žil ako 
benediktínsky mních, zaviedol pre 
advent pôstne pravidlá.

582 nariadil, aby sa príprava na 
slávenie vianočných sviatkov začala 
už od prvej nedele po sviatku sv. 
Martina. Adventné obdobie v tejto 
forme zahrňovalo šesť nedieľ a malo 
pôstno-kajúcny charakter. Pápež 
Gregor I. Veľký (590-604) skrátil 
adventné obdobie na štyri nedele 
(symbolizujúce 4000 rokov čakania na 
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radosť, ktorú zakúšame, keď sa o to delíme s druhými.

V tejto 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 deviatniku k 
Svätej rodine a rorátoch. 

Deviatnik k Svätej rodine je jedným 
zo spôsobov, ako sa môžeme lepšie 
pripraviť na príchod Ježiša do 
našich sŕdc počas Vianoc. Vychádza 
z ľudovej tradície a koná sa po 9 
večerov od 15. do 23. decembra. 
Pripomína putovanie Jozefa a Márie v 
Betleheme hľadajúcich prístrešie pre 
seba a Ježiška, ktorý sa mal každou 
chvíľou narodiť. Zapojené rodiny 
(alebo jednotlivci) počas 9 večerov 
putujú s obrazom Svätej rodiny z domu 
do domu ako hľadajúci prístrešie a 
spoločnou modlitbou sa pripravujú 
na slávenie Ježišovho narodenia. 
Cieľmi pobožnosti je duchovne 
vynahradiť odmietnutie a urážky 
Svätej rodiny, ktorých sa jej dostáva, 
osobitne preukázať úctu Panne Márii 
ako Ježišovej Matke, pripraviť sa na 
dôstojné slávenie Vianoc a vyprosiť 
si milosť pre duchovný zrod Ježiša, 
Jeho lásky a pokoja v rodinách. 
Rodina, do ktorej má prísť obraz 
Svätej rodiny, má v tento deň 
pripraviť svoj príbytok ako pre vzácnu 
návštevu, podľa možnosti pristúpiť k 
vianočnej svätej spovedi a svätému 
prijímaniu, celý deň prejavovať 
osobitú a vrúcnu úctu svätej rodine 
(napríklad strelnými modlitbami) 
a pohostiť nejakého chudobného 
alebo obdarovať chudobnú rodinu. 

Ako sa koná pobožnosť: Sprievod 
nesúci obraz z predošlého domu 
zastane pred dverami nového 
príbytku. Nasleduje dialóg so 
zástupcom rodiny spoza uzamknutých 
dverí:

A: Kto klope tam?
B: My dvaja chudobní.
A: Čože vám dám? 
B: Len nocľah chatrný prosíme si 
ponížene, z ďalekej sme prišli zeme.
A: Ja neznám vás!
B: Prosíme, pusťte nás!
A: To nemôž´ byť!
B: Veď izieb je nazbyt!
A: Podaromná je vaša reč, nieto 
miesta, choďte preč. 
Vonkustojaci opäť trikrát zaklope na 
dvere a rozhovor pokračuje:
A: Kto je zas tam? 
B: Muž s mladou manželkou. 
A: Ach, to je klam!
B: Ó, majte súcit s ňou! Matka nosí 
nový život. Zmilujte sa, čaká pôrod. 
A: Čo ma po tom? 
B: Nech žehná Pán váš dom.
A: Čo z toho mám?
B: Veď Boh dal všetko vám! Prichádza 
k vám dnes božský hosť, preňho bude 
miesta dosť.
Dvere sa otvoria. Osoba prijímajúca 
obraz povie: “Svätá rodina, ja ťa 
predsa príjmem. Panna Mária i 
svätý Jozef, vstúpte k nám s Božím 
požehnaním.”
Osoba prinášajúca obraz povie: 
“Príjmite Ježišovu Matku v tomto 
obraze a uctite si ju v jej čistom a 
nepoškvrnenom počatí.” Potom obraz 

Bohatstvo Cirkvi
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       Len ten, kto sa stane malým pred Pánom 

pobozká a odovzdá ho. Prijímajúci 
obraz tiež pobozká a povie: “Vitaj 
nám, Panna prečistá, buď nám vždy 
ochrana istá.”
Všetci potom vstúpia do domu, 
kde sa pomodlia radostný ruženec 
(alebo aspoň desiatok) a Loretánske 
litánie, potom osobitnú modlitbu a 
na záver sa zaspieva adventná alebo 
mariánska pieseň. 
Pri rozlúčkovej pobožnosti na druhý 
deň účastníci vyprevádzajú obraz. 
Najprv sa zaspieva pieseň Počul som 
krásny hlas, potom sa pomodlí Anjel 
Pána a osobitná modlitba. Potom sa 
obraz prenesie do ďalšieho domu. 

Roráty
Pre advent typickým, dnes po 
dlhých rokoch zabudnutia postupne 
obnovovaným cirkevným zvykom 
sú takzvané roráty. Pôvod rorátnych 
omší môžeme hľadať v dobe vlády 
Karla IV., ktorý zaviedol celoročnú 
prax votívnych omší k Panne Márii. 
K týmto omšiam sa pripojila tradícia 
liturgického spevu.
Roráty sa zvyčajne začínajú v 
skorú rannú hodinu, ešte za tmy. 
Symbolizuje to, že ľudstvo kráčalo 
vo tmách, kým mu narodenie 
Krista neprinieslo svetlo. Ich názov 
pochádza zo začiatočných slov verša z 
proroka Izaiáša: Rorate caeli desuper. 
Tento úvodný latinský spev vytvára 
atmosféru onoho času očakávania. 
Rorátne sväté omše sa slávia každý 
deň adventu okrem nedele a 
prikázaného sviatku 8. decembra. 
Nakoľko to liturgia dovoľuje, slávi 
sa formulár svätej omše o Panne 
Márii a kňaz používa biele rúcho. V 

prvých slovách rorátnej svätej omše 
týchto dní je tajomstvo Adventu, ba 
celej ľudskej existencie, zhrnuté do 
dvoch veršov. Postačí jediný okamih 
pozornosti, aby tieto slová prenikli 
nielen do ucha, ale aj do duše:

Rorate caeli, desuper, et nubes 
pluant justum:
aperiatur terra, et germinet Salva-
torem.

Roste nebesá zhora, oblaky nech 
pršia Spravodlivého;
Nech sa otvorí zem a vyklíči Spasiteľa. 
(Iz 45,8)

Príchod Krista, ktorý túžobne 
očakávame, má tri podoby. V prvom 
rade sa pripravujeme na slávenie 
Vianoc, tajomstvo vtelenia. Chválime 
Boha, ktorý tak miloval svet, že nám 
poslal svojho Syna. Druhý príchod 
Krista sa deje v našich srdciach 
najmä prijímaním Eucharistie a cez 
túto prípravu našich sŕdc sa máme 
pripraviť aj na našu večnú vlasť a na 
príchod Krista ako Ženícha a Sudcu 
po našej smrti a pri Poslednom súde. 
Advent teda hlása príchod Krista 
včera, dnes a zajtra. Včera ako Dieťaťa 
v jasliach, dnes skrytého v chlebe a 
zajtra v naplnení ako nášho Ženícha a 
Sudcu.

Pripravené podľa www.farnostcana.sk 

Rorátne sväté omše pre mladých 
sa budú konať počas decembra v 
kaplnke Salezka každý štvrtok: 1.12., 
8.12., 15.12., 22.12.
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môže zakúsiť veľkosť jeho milosrdenstva.

Spoločenstvá farnosti: Združenie Márie Pomocnice

akomkoľvek civilnom stave. Kandidáti 
aj členovia združenia sa stretávajú 
pravidelne raz mesačne, 24. deň v 
mesiaci (v deň spomienky na Pannu 
Máriu Pomocnicu), prípadne v iný 
vopred dohodnutý deň týždňa, na 
ktorý tento dátum v mesiaci pripadne.
Názov Združenia Márie Pomocnice 
(ZMP) je slovenským prekladom 
talianskeho názvu združenia 
Associazione Di Maria Ausiliatrice 
(ADMA).
Materské stredisko ADMY existujúce 
pri Bazilike Panny Márie v Turíne na 
Valdoccu je dedičom a pokračovateľom 
prvého strediska založeného donom 
Boscom. Združenie Márie Pomocnice 

V tejto rubrike pokračujeme v 
predstavovaní spoločenstiev našej 
farnosti. Dnes to bude Združenie 
Márie Pomocnice (ZMP) 

„Don Boscova charizma, Saleziánska 
rodina a ochranný plášť Panny Márie 
pre každého, kto po nej túži,“ mohol 
by znieť reklamný leták ZMP. Je to však 
o trochu zložitejšie. Čo je to ZMP a ako 
doň vstúpiť?
Z histórie a stanov združenia:
Združenie Márie Pomocnice bolo 
založené svätým Jánom Boscom, „aby 
sa šírila úcta k Najsvätejšej Sviatosti a 
k Panne Márii Pomocnici kresťanov“ a 
ustanovené podľa cirkevného práva 
pri chráme Panny Márie Pomocnice 
kresťanov v Turíne 18. apríla 1869. 
Je súčasťou Saleziánskej rodiny. Don 
Bosco ho založil, pretože bol  naplnený 
úžasom a prekvapený množstvom 
nespočetných milostí a zázrakov, ktoré 
ľudia pripisovali príhovoru Pomocnice 
kresťanov: “Na každom rohu možno 
vidieť, že každý kúsok tohto svätého 
diela je pripomenutím dobrodenia 
a milosti nadobudnutej vznešenou 
Kráľovnou Neba”. 
ZMP je združením laikov. Členom 
sa môže stať každý pokrstený, ktorý 
dovŕšil osemnásty rok života, v 
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Panna Mária chce nám všetkým priniesť veľký dar, ktorým 

vzniká, na možnosť prihlásenia a 
bližšie informácie sa môžete spýtať 
v našom stredisku, saleziána dona 
Jozefa Špaleka. 

Čo povedať na záver?
Môžeme prežívať svoju vieru osamote, 
alebo byť súčasťou spoločenstva. 
Pravdou je, že nikdy nie sme osamote. 
Je s nami Boh, Ježiš Kristus a jeho 
Láska, je s nami celá cirkev, ktorej sme 
súčasťou. Prežívať Božiu lásku spolu s 
tými, ktorí ju vnímajú rovnako, je niečo 
veľmi povzbudzujúce. Stretávame sa, 
aby sme načerpali silu a lásku, ktorú 
potom v každodenných chvíľach 
dávame ďalej. Učíme sa byť lepšími. 
Prijímať Božiu lásku a dávať ju ďalej. 
V prvom rade doma, potom v práci, 
vo svojom okolí a všade tam, kam nás 
dobrotivý Boh posiela. A Panna Mária 
Pomocnica nás na každom kroku 
sprevádza. 

Janka Schwarzová

zastrešuje aj rodiny a mladých. Okrem 
primárnej ADMY vznikajú vo svete 
nové strediská ADMA mladých a 
ADMA rodiny. 
Ako funguje združenie na Slovensku? 
Strediská Združenia Márie Pomocnice 
vnikali na Slovensku krátko potom, 
ako začali na Slovensku účinkovať v 
roku 1924 saleziáni. Do roku 1950 
bolo Združenie Márie Pomocnice v 
týchto saleziánskych domoch (čísla v 
zátvorkách uvádzajú rok vzniku): Žilina 
(1940), Šaštín (1941), Hronský svätý 
Beňadik (1941), Trnava – Kopánka 
(1941), Bratislava – Trnávka (1941), 
Bratislava – Miletičova (1943). Žiaľ, tieto 
strediská neprežili obdobie totality.
V súčasnosti majú ZMP 4 strediská: 
v Michalovciach, v Námestove, v 
Prešove a v Dubnici nad Váhom. 
Formuje sa ZMP v Banskej Bystrici.
Vstúpenie do tohto združenia si 
vyžaduje rok prípravy. Hoci tu, v 
Banskej Bystrici, ADMA ešte len 

Nástupca don Bosca “rušil” mladých na MEŠ-ke

zoznámenie sa a potom mali predstaviť 
svojho kolegu ostatným. Týmto a 
ďalšími podobnými činmi z nich 
organizátori rýchlo urobili kamarátov 
a hneď medzi nimi panovala priateľská 
atmosféra.
Po zábavných aktivitách prišiel 
samozrejme na rad aj hlavný účel, 
pre ktorý prišli. Lektori Jozef Kotris, 
šéfredaktor portálu sportky.sk a 
Alžbeta Hrušovská, koordinátorka 
mediálnej školy, im vysvetlili teóriu 
písania správ a reportáží. Mladí takisto 
dostali priestor na otázky k tomu, čo 
ich zaujalo a prekvapilo. Organizátori 

Aj tento rok mladí z celého Slovenska 
ukázali, že majú záujem o vzdelávanie v 
oblasti médií. Prvý novembrový víkend 
im v Žiline organizátori Mediálnej ško-
ly (MEŠ) pripravili kurz o žurnalistike. 
Pod patronátom skúsených lektorov 
si účastníci osvojovali spôsoby 
správneho redaktora a novinára.
Študenti začali už v piatok večer na 
Strednej odbornej škole svätého 
Jozefa Robotníka. Usporiadatelia si 
po príchode pre všetkých pripravili 
aktivitu na získanie vzťahov medzi 
nimi. Každý utvoril dvojicu s niekým, 
koho nepozná, dostali krátky čas na 



téma: Advent

informačník Sfiditéma: Advent 25

je Ježiš; a s ním nám prináša jeho lásku, pokoj a radosť.

okolo nás stále chodil. Aj v nedeľu 
ráno, keď sme mali aktivitu, decká 
pripravené, don Ángel bol zase 
pri nás. Už som mu tak s úsmevom 
naznačila: Don Ángel, vy nás stále 
prerušujete. S úsmevom odpovedal: 
Prepáčte, ale veľmi sa mi to páči a som 
rád, že toto robíte. Veľmi si vážime, 
že nás aj takto úchytkom pozoroval a 
ocenil našu prácu na Mediálnej škole,“ 
tešila sa Alžbeta Hrušovská.
V posledný deň sa mladí dostali do 
rolí novinárov a kládli svojim lektorom 
otázky na hranej tlačovej konferencii. 
Na základe informácií, ktoré získali, 
mali v tíme novinárov zostaviť správu o 
obvinenom redaktorovi, ktorý údajne 
kopíroval články z iných portálov. 
Účastníci odchádzali s pocitom, že sa 
naučili niečo nové, a motivovaní do 
ďalšieho kurzu.

Tomáš Slepčan

nezabudli ani na dôležitosť prítomnosti 
pri Bohu. Účastníci sa zapájali do 
rôznych modlitieb spestrených 
neobyčajnými aktivitami.
Účastníci museli najviac zabrať 
v sobotu, keď vykonávali veľa 
praktických úloh. Lektori im určili 
práce týkajúce sa prepisu článkov 
podľa seba, vymýšľanie titulkov do 
správ a najhlavnejšiu úlohu urobili 
neskôr v skupinách. Keďže ten istý deň 
začal hlavný predstavený saleziánov, 
don Ángel Fernández Artime, 
návštevu Slovenska, koordinátori sa to 
rozhodli využiť v programe. Študenti 
na stretnutí s hlavným predstaveným 
zbierali výpovede od účastníkov i 
organizátorov akcie, aby mohli o nej 
spísať správu podľa im určeného žánru. 
Najlepšiu prácu potom uverejnili na 
webovej stránke saleziánov.
„Hlavný predstavený nám od soboty 
niekoľkokrát vstúpil do programu 
MEŠ-ky. Najprv sme sa fotili, potom 
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Naše akcie
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Zdroj citátov na spodných častiach strán: Tweety pápeža Františka

29. 11. - 7. 12.  Deviatnik k Nepoškvrnenej
2. 12.   Tematická mládežka + diskusia 
4. 12.   Mikuláš pri opornom múre 16:00 
8. 12.   Nepoškvrnené počatie Panny Márie (prikázaný sviatok)
9. 12.   Tematická mládežka + diskusia
10. 12.   IMOS s vianočným posedením pre rodičov
16. 12. - 18. 12. Stredisková škola animácie - 2. kurz (Banská Belá, Ranč)
18. 12. o 15:00 Celostredisková duchovná obnova a spovedanie 
21. 12.   Výročie posviacky kostola
23. 12.   Animátorský čin roka - ocenenie najlepších animátorov
24. 12.   Štedrý deň
25. 12.    Narodenie Pána (prikázaný sviatok)
26. 12.   Pastierske Vianoce, Štefanovica
27. 12. - 30. 12. DC mladí (Banská Belá)
31. 12. - 2. 1.  Silvester mladí (Banská Belá)
1. 1.   Slávnosť Panny Márie Bohorodičky (prikázaný sviatok)
6. 1.   Zjavenie Pána (prikázaný sviatok)
8.1.   Výročie smrti Titusa Zemana
13. 1. - 15. 1.  Floorbalový turnaj dievčat
14. 1.   DO rodín, IMOS

Prvá tematická mládežka predstavila mamu Margitu

Po nej sa v bare predstavil ako hosť 
prírodovedec a publicista Miroslav 
Saniga.

Nasledujúcimi hosťami budú:
02. 12. salezián – spolupracovník 
a trvalý diakon Rafael Ambros s 
manželkou
09. 12. Dušan Vilhan SDB, zodpovedný 
za pastoráciu povolaní v Slovenskej 
provincii saleziánov
16. 12. Benediktín 

V piatok 25.11. začala séria štyroch 
mládežníckych svätých omší na 
tému hľadania povolania. Po každej 
z mládežiek bude nasledovať 
posedenie pri adventnom venci a 
diskusia v bare Salezka. 
Hneď prvá z nich predstavila profil 
mamy Margity, matky don Bosca, 
ktorej liturgickú spomienku sme 
si v piatok pripomínali. Druhým 
bodom príhovoru mládežky bolo 6 
konkrétnych krokov ako hľadať svoje 
povolanie.  


