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Úvodník

O chvíľku je tu „nová“ alebo „ďalšia“ 
Veľká  Noc a všetci to nejakým 
spôsobom prežívame a tešíme sa. 
Niekto sa teší, že končí pôst; niekto, že 
budú pekné spevy v kostole; niekto, 
že bude dobré jedlo alebo trochu viac 
voľna... A sú dokonca aj takí, čo sa 
tešia na dlhé obrady v kostole a budú 
si ich užívať. :-)  
Keď som bola dieťa, nemala som 
rada Veľkonočné obrady, pretože 
sa mi zdali zbytočne dlhé a zložité. 
Ako puberťáčka som začala chodiť 
do zboru, tak mi to už nevadilo, lebo 
som bola do celej tej slávy zapojená. 
Keď som začala chápať jednotlivé 
gestá, myslela som si, že mi došlo aké 
veľké veci sa tu dejú. No až keď som 
pôsobila na Luníku IX. a hľadali sme 
spôsoby, ako toto všetko čo najviac 
priblížiť ľuďom, ktorí to mali zažiť 
prvýkrát, som v jednoduchých slovách 
konečne pochopila, aké premyslené a 

hlboké je každé slovo, gesto, pieseň... 
A najmä aká veľká láska sa za tým 
všetkým skrýva. Alebo odkrýva?
      Dostali sme v tieto dni veľa darov, 
no chcela by som sa dotknúť jedného, 
ktorý sv. Ján Pavol II. nazval „nebom 
na zemi“. A je to svätá omša. „Možno 
sa vám teraz tisne na jazyk, že vaša 
skúsenosť s omšou je všelijaká, 
len nie nebeská. Je to vlastne taká 
nepohodlná hodina, prerušovaná 
detským plačom, falošne spievanými 
mdlými piesňami, komplikovanými, 
bezobsažnými kázňami a veriacimi, 
ktorí sa obliekli ako na futbalový 
zápas, pláž alebo rodinný výlet.“ 
Takto výstižne to zhrnul pôvodne 
protestantský pastor Scott Hahn, 
ktorý aj s manželkou konvertoval na 
katolícku vieru a napísal knihu o tom, 
ako sa nám na omši ponúkajú všetky 
milosti neba. Nehovoriac o tom, že my 
na Slovensku máme možnosť svätej 
omše každý deň dokonca aj viackrát.
Modlím sa, aby sme túto Veľkú Noc 
(zasa) kúsok viac pochopili aký veľký 
dar, ktorý nám Ježiš zanechal v 
predvečer svojej vykupiteľskej smrti 
a nenechali si ujsť príležitosť zažiť 
aj častejšie ako v nedeľu túto svätú 
obetu, božskú liturgiu, vznešenú 
oslavu, najkrajšiu modlitbu… Nebo na 
zemi.

V tichu a modlitbe nájdeš Boha

Pôstne obdobie je vzácny čas, 
keď ľudia môžu hlbšie pozrieť na 
tajomstvá viery a jej opätovného 
prehĺbenia hľadaním Krista v sebe. 
Dôkazom, že ticho je v našom živote 

potrebné, bola skupina mladých ľudí 
zo strediska v Banskej Bystrici, ktorí 
sa rozhodli odísť na chvíľu od reality 
života a hľadať Boha v krásnej prírode 
a v Božích slovách, sprostredkovaných 
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direktorom Jožkom Špalekom.
Mladí sa mohli povzbudiť slovami o 
prikázaní lásky či veľkosti Božej lásky 
ukázanej na príklade Dávidovho 
hriechu. Rozjímali v krásnej prírode v 
Drábsku.
„Duchovné cvičenia sa mi veľmi 
páčili, pretože každý účastník si v 
prednáškach mohol nájsť niečo, čo 
ho zaujímalo. Krásna príroda len 
umocnila veľmi hlboké silencium, v 
ktorom nám sám Boh prehováral do 
srdca,“ spomína Marek Hrabaj.
Už od začiatku panovala na chate 
príjemná a pohodová atmosféra, 
ktorú sa podarilo vytvoriť pomocou 
krásneho spoločenstva.
Matúš Dušička zhodnotil duchovné 
cvičenia. „Boli to moje prvé duchovné 

cvičenia, a preto som mal veľké 
očakávania. Tie sa splnili nadmieru. 
Stíšenie a komunikácia s Ním bola 
úžasná. Stretli sa tu skvelí ľudia, 
páčili sa mi prednášky aj okúzľujúca 
príroda v okolí. Každá sekunda bola 
nenahraditeľná a dúfam, že sa čoskoro 
vrátim.“
Chvíľky meditácie a modlitieb boli 
doplnené aj časom rekreácie, keď sa 
mladí bavili pri hrách. Takisto často 
diskutovali a odpovedali na vzniknuté 
otázky.
„Páčila sa mi atmosféra ako taká. 
Výrazne k nej prispela zaujímavá 
zmes mladých ľudí. Vytvorila som si 
mnoho nových priateľstiev,“ uzatvorila 
Daniela Sršňová.

Dominika Bernátová

IMOSácka krížová cesta na kalvárii

V pekné, no riadne ufúkané marcové 
popoludnie sa vybralo približne 40 
detí z našej farnosti na krížovú cestu 
pod Urpín. Samozrejme, nechýbali 
ani rodičia. Bystrická Kalvária pod 
Urpínom tak trochu ožila veselými 
deťmi, ktoré pobehovali sem a tam, no 
keď sa stálo pri kaplnke s niektorým 
zastavením krížovej cesty, dokázali sa 
stíšiť a spoločne „potiahnuť“ pesničku 

„Bol si tam“. Deti sa striedali v čítaní 
jednotlivých úvah a modlitieb krížovej 
cesty, ktorá bola zameraná práve pre 
ne. Prosili Ježiša o dar trpezlivosti 
s inými o to, aby prekonávali svoju 
lenivosť, alebo si dokázali všimnúť 
smutných či utrápených kamarátov.
Od horlivej modlitby ich neodradilo 
ani chladné a veterné počasie. Deti 
aj so svojimi rodičmi, naši IMOSáci, 
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pod vedením saleziána Juraja, sestry 
Alenky a našich animátorov sa aj touto 
udalosťou o krôčik priblížili k Ježišovi, 

ktorého už onedlho príjmu vo sviatosti 
Oltárnej.

Keď o víťazstve nerozhoduje ani veľkosť, ani sila, ale odhodlanie

Keď sa v saleziánskych kruhoch 
spomenie futbal, väčšine napadne 
KAMA – turnaj saleziánskych 
stredísk. Hoci sa celoslovenské finále 
neúprosne blíži, predsa len sa nesmie 
zabudnúť na inú súťaž, usporadúvanú 
medzi saleziánskymi mladými.
SALES CUP 2017 bol v poradí druhým 

ročníkom, ktorého sa zúčastnil aj 
výber z Banskej Bystrice.  Družstvo 
zostavené z 12 reprezentantov 
banskobystrického strediska nevá-
halo a pozvánku využilo. V ťažkej 
konkurencii 8 tímov, zložených 
prevažne z profesionálnych futbalistov, 
si viedli naozaj statočne.
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Turnaj, určený hlavne oravským tímom 
sa konal 11. marca v obci Mútne. Ako 
miesto celej akcie usporiadatelia určili 
špičkovú športovú halu. Zozačiatku 
bolo jasné, že pôjde o kvalitu. O 
postupujúcich sa rozhodovalo v dvoch 
skupinách. Bystričania po miernom 
zaváhaní v prvom zápase, keď pár 
sekúnd pred koncom darovali súperovi 
vyrovnávajúci gól, už nenechali nič na 
náhodu. Dve nasledujúce víťazstvá 
rozhodli, že do vyraďovacích bojov 
postúpili z prvého miesta.
V semifinále nastúpili proti náročnému 
súperovi z Námestova. Nezľakli 
sa ani vekovej či fyzickej prevahy 
a vo vyrovnanom zápase uspeli. 
Najtesnejšie víťazstvo udržali napriek 
dominantnej hre Námestovčanov a 

nečakané finále si mohli užívať.
Nezostalo však len pri účasti. Posledný 
zápas s Dolným Kubínom, napriek 
zraneniu a úvodnom inkasovanom 
góle, našich nepoložil na kolená. V 
krátkom časovom slede sa dvomi 
gólmi podarilo zápas otočiť a ani 
záverečný tlak súpera už nezmenil na 
výsledku nič. Banská Bystrica sa hneď 
v ich prvom predstavení na SALES 
CUPe stala víťazom. Dávid Paluš sa stal 
najlepším strelcom celého turnaja a aj 
tým potvrdil silu najmladšieho výberu 
na turnaji.
Všetkým zúčastneným a organizáto-
rom patrí veľká vďaka a bystrickému 
výberu gratulácia ku krásnemu 
úspechu.

Ivan Bernát

Svätí navštívili rodinné oratko

V nedeľu 12. marca sa v sásovskom 
stredisku uskutočnilo rodinné oratko. 
Tohtomesačnou pôstnou myšlienkou 
sa stala téma o saleziánskych svätých.
V nedeľné popoludnie navštívili 
salezko rodiny aj s ich deťmi. Pre 
najmenších bola pripravená aktivita, 
v ktorej mali možnosť dozvedieť sa 
novinky o svätých zo saleziánskej 
rodiny. Po stredisku boli rozmiestnené 

ich životopisy. Taktiež boli k „dispozícii 
samotní svätí“ a deti tak mali možnosť 
pýtať sa otázky priamo ich.
Rodičia im mohli v ich snažení pomôcť 
alebo sa porozprávať v bare pri káve a 
malom občerstvení. Po ukončení hlavnej 
aktivity nasledovalo vyhodnotenie 
víťazov a všetci mohli pokračovať v 
zábave voľným programom.

Monika Rusková
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Animátori prekročili svoj tieň a vyšli za hranice strediska

Počas posledného marcového 
víkendu sa v bystrickom Salezku 
uskutočnil tretí kurz strediskovej 
školy animátorov. Viac ako 30 ľudí 
prišlo v sobotu pracovať a zlepšovať 
svoje dobrovoľnícke schopnosti. 
Sprievodným programom celej SŠA 
bola duchovná obnova.
Pre druhákov to nebola klasická 
obnova. Zoznámili sa s praktickou 
metódou čítania Biblie – Lectio Divina 
a vybrali sa do prírody nad Sásovou. 
Počas prechádzky čítali úryvky zo 
Svätého písma, zamýšľali sa nad ich 
významom a meditovali. Ticho a 
krása kopcov boli pre nich ideálnym 
miestom na stíšenie a stretnutie sa s 
Bohom.
Obedný čas spoločne prežívali 

svätou omšou v kostole. Po obede 
čakal na animátorov teoretický blok. 
Druháci si pripomenuli základy, na 
ktorých stojí saleziánska spiritualita a 
jej odlišnosť oproti iným charizmám. 
Prváci preberali charakteristiku 
saleziánskeho diela, zloženého zo 
štyroch zložiek: školy, fary, ihriska a 
domu.
Na to nadväzoval aj ďalší program. 
Animátori boli prerozdelení do 
nových, pomiešaných skupín a každá 
z nich mala za úlohu natočiť minútové 
video.  To malo predstaviť Salezko ako 
dielo skladajúce sa zo spomínaných 4 
častí. Celá aktivita prebiehala mimo 
pozemku oratória, len za pomoci 
niekoľkých rekvizít a vlastných 
telefónov.

„Poobedný program bol veľmi 
nápaditý a budoval vzťahy medzi 
všetkými animátormi,“ spomína 
druháčka Mária Jánošíková. „Videá 
boli naozaj zábavné.”
Stredisková škola animátorov je kurz, 
určený pre všetkých dobrovoľníkov 
z banskobystrického saleziánskeho 
strediska. Je rozdelený na tri ročníky, 
počnúc od začínajúcich animátorov, 
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Pôstna reťaz

Pôstne obdobie je časom, keď 
máme možnosť sa zastaviť a spojiť 
sa intenzívnejšie s Bohom. Tento rok 
navyše v Salezku vznikla aj iniciatíva, 
ktorá nás prepojila nielen s Bohom, ale 
aj medzi sebou. Aktivita, ktorá dostal 
pomenovanie “pôstna reťaz” spojila 
všetkých, ktorí svoje sebazaprenie 
chceli obetovať aj za naše stredisko. 
Každý deň počas celého pôstneho 
obdobia mimo nedieľ jeden zo 
zapojených členov držal pôst len o 
chlebe a vode. A čo je najdôležitejšie, 
robil tak s úmyslom za naše Salezko 
- aby sa v tu každý cítil prijatý, za 
upevnenie vzťahov a za to, aby sme 
boli otvorení pre prijatie druhých. 

Takýmto spôsobom vznikla 40-dňová 
reťaz podobná tzv. živej ruži. 
Jeden zo zapojených, Branislav 
Schwarz, opísal svoj deň pôstu takto: 
“Bol som síce hladný, ale s tým často 
spojená podráždenosť neprišla. 
Myslel som na to, že je to možnosť, 
ako pomôcť sebe (v sebazapieraní) i 
druhým.” 
Do tejto peknej duchovej novinky sa 
zapojilo dokopy až 73 ľudí. Svoj zámer 
spájať naplnila naozaj plnohodnotne, 
pretože sa do nej zapojili mladí 
animátori i dospelí farníci, Sásovčania, 
ale aj menej častí návštevníci zo 
vzdialenejších kútov. 

Alica Vosková

ktorí absolvujú všetky tri roky, až po 
najskúsenejších, ktorí budú študovať 
už len záverečný rok. V každom 
školskom roku absolvujú štyri bloky 

– dve soboty sa všetci stretnú v 
saleziánskom stredisku a dva víkendy 
absolvujú na chatách.

Marek Vigaš

Lenka Cmoríková z transfúznej služby: Darovanie krvi pomáha aj  
darcovi

V dnešnom čísle nám na otázky 
odpovedala farníčka Lenka Cmoríková 
pracujúca s najvzácnejšou tekutinou. 

Na úvod nám prezraď zopár slov o 
sebe a o práci, ktorú vykonávaš.
Som šťastne vydatá mamka dvoch detí. 
Pracujem ako zdravotnícka laborantka 
v Spracovateľskom centre v Národnej 
transfúznej službe (NTS SR), konkrétne 
na Útvare kontroly kvality transfúznych 
liekov. Okrem toho študujem na 
Vysokej škole sv. Alžbety v Bratislave 
odbor Laboratórne vyšetrovacie 

metódy v zdravotníctve.

Čo je z vášho hľadiska v krvi to 
najdôležitejšie? 
Nedá sa povedať, ktorá zložka krvi 
je najdôležitejšia. Krv sa skladá z 
krviniek (erytrocytov, leukocytov 
a trombocytov) a krvnej plazmy. 
Na rozdiel od minulosti už pacient 
nedostáva tzv. celú krv, ale len jej 
jednotlivé komponenty. Teda zvlášť 
erytrocyty, trombocyty a plazmu 
(leukocyty sa odstraňujú, pretože 
sú imunogénne). Dôvodom je 
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účelná substitučná hemoterapia, čo 
znamená, že pacient dostáva len tú 
časť krvi, ktorá mu chýba. Preto krv od 
jedného darcu môže pomôcť až trom 
rôznym pacientom.

Ako dlho vydrží darovaná krv v 
zásobe?
Erytrocyty sa skladujú pri teplote 2 – 
6 °C a vydržia 42 dní, trombocyty sa 
za neustáleho miešania skladujú iba 
5 dní pri teplote 20 – 24 °C a čerstvo 
zmrazená plazma vydrží 3 roky pri 
teplote pod -25 °C. 

Aké prístroje používate a načo slúžia?
Dnes je už samozrejmosťou 
automatizované spracovanie celej 
krvi, a to uzavretým spôsobom bez 
akejkoľvek možnej kontaminácie 
transfúznych liekov pri ich výrobe. 
Používajú sa veľkoobjemové chladené 
centrifúgy, ktoré umožnia rozdeliť krv 
na jednotlivé zložky a automatizované 
krvné lisy, pomocou ktorých prebieha 
separácia krvných komponentov. Na 
vyšetrovanie odobratej krvi slúžia 
krvinkové,  imunohematologické a 
virologické analyzátory.

Akými testami (vyšetreniami) pre-
chádza darovaná krv?
Pred odberom sa vyšetruje krvný 
obraz darcu, orientačne krvná 
skupina a pečeňový enzým ALT. 
Zároveň darca vyplní dotazník, 
obsahujúci otázky o zdravotnom 
stave, prekonaných ochoreniach a 
rizikovom správaní darcu. Po odbere 
sa vyšetrí krvná skupina v AB0, Rh a 
Kell systéme, skríning nepravidelných 
antierytrocytových protilátok, 
virologické testy v rámci ktorých sa 

vyšetruje HBsAg, anti-HBc, anti-HCV, 
anti-HIV 1 a 2, antigén HIV p24 a testy 
na syfilis.

Má darovanie krvi pre darcu 
nejaké výhody? V čom je výhoda 
pravidelného darcovstva?
Je známe, že pravidelné darovanie 
krvi stimuluje tvorbu nových krviniek, 
vyrovnáva tlak a výborne pôsobí na 
cievny systém. Navyše sa pravidelným 
darcovstvom trénuje srdcovo-cievny 
systém na pravidelné straty krvi, 
čo môže pomôcť darcovi v prípade 
vážnejšieho úrazu so stratou krvi 
zvládnuť rýchlejšie a ľahšie túto 
situáciu. Ďalšou výhodou je, že darca 
má pri každom odbere nanovo 
overované testy. 

Je v súčasnosti krvi dostatok?
Vo väčšine roka áno. Ale sú aj 
obdobia, keď je jej menej. Každoročne 
sa opakujúce letné dovolenkové 
obdobie (júl, august). Pretože veľkú 
časť darcov tvoria študenti, ktorí 
počas leta odchádzajú domov alebo 
do zahraničia na brigády, počet 
darcov sa tým výrazne zníži. A v 
mesiaci január, keď sa už minú zásoby 
Vianočnej kvapky. Preto by som rada 
aj touto cestou vyzvala darcov, aby 
využili možnosť darovania krvi práve v 
týchto mesiacoch. 

Máš nejaký vzor vo svojom živote? V 
čom je pre teba inšpiráciou viera?
Konkrétny jeden vzor nemám. Snažím 
sa byť dobrou dcérou, manželkou, 
matkou a dobrým človekom. Viera mi 
dáva nádej, že môj život má zmysel. 
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sa to, s čím nepočítali. O tri dni vstal 
z mŕtvych. Po zmŕtvychvstaní sa stal 
ešte viac nepríjemným, než bol pred 
svojou smrťou. Ich skúsenosť je taká, 
že pochovanie Krista neprináša pokoj. 
Čo mali teda robiť, aby dosiahli pokoj? 
Mali ho prijať, podľa neho usporiadať 
svoj život a on sám by im daroval taký 
pokoj, ktorý by im nik nemohol vziať.
To isté platí o každej pravde. Mnohé nás 
znepokojujú. Sú výčitkou vo svedomí, 
obmedzujú nás v nenásytnom konaní 
a sú prekážkou svojvôle. Preto by sme 
mnohé pravdy chceli dostať do hrobu. 
Tým je pre pravdu falošná verzia. 
Ľudia si najímajú drahých advokátov, 
aby im pomohli vytvoriť o niektorých 
udalostiach falošnú verziu, do ktorej – 
ako do hrobu – chcú pochovať pravdu. 
Falošnú verziu predložia súdu a zvykne 
sa im podariť dosiahnuť to, že súd 
klamstvo potvrdí ako pravdu. Súd v 
mene republiky či v mene ľudu svojim 
výrokom, ako ťažkým kameňom, 
prikryje pravdu v hrobe falošnej 
verzie. Pravda je pochovaná a celý svet 
uverí falošnej verzii. Na základe nej sa 
mnohí neprávom dostanú k cudziemu 
majetku. Za svoj zločin namiesto seba 
dostanú do žalára nevinného a myslia 
si, že zvíťazili navždy. 
Lenže pochovaná pravda nedá pokoj. 
Keď už nie inde, tak minimálne vo 
svedomí dotyčného človeka sa bude 
vždy ozývať. Začne sa do povedomia 
dostávať pri zaspávaní, ozve sa vo 
veľmi nevhodnej chvíli. Nepokoj takto 
pochovanej pravdy niektorí nevydržia 
a jedného dňa sa k pravde priznajú. 

Sú veci, ktoré by sme najradšej dostali 
do hrobu, aby sme sa ich mohli navždy 
zbaviť. Sú totiž nepríjemným svedkom 
našich hriechov, alebo sú pre nás 
výzvou, aby sme zdokonalili svoj 
život. Niekedy nás obmedzujú v našej 
požadovačnosti. Tým nás oberajú o 
pokoj a strpčujú nám život.
Tento nepokoj spôsoboval Pán Ježiš 
farizejom a oni sa ho preto chceli 
zbaviť. Vyvinuli veľa úsilia, aby ho 
dostali do hrobu a tak ho navždy 
odstránili. Podarilo sa im to. Keď 
naň privalili ťažký kameň, možno si 
vydýchli, možno svoje víťazstvo aj 
oslávili. Netešili sa však dlho. Stalo 

Veľkonočné zamyslenie
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– dňom utrpenia, ukrižovania a smrti 
Ježiša Krista. V rímskokatolíckych 
chrámoch sa v tento deň neslúži svätá 
omša, oltáre sú bez chrámového rúcha. 
Je to deň pôstu, pokánia a jediný deň 
roka, kedy sa neslávi Eucharistická 
obeta. Namiesto nej sa koná liturgia 
umučenia Pána, ktorá pozostáva 
z bohoslužby slova, slávnostnej 
modlitby veriacich, z poklony Svätému 
krížu a svätého prijímania.
Biela sobota
Počas Veľkonočnej vigílie Cirkev bdie 
a očakáva Kristovo zmŕtvychvstanie, 
Katolícka cirkev slávi vigíliu už ako 
radostnú slávnosť vzkriesenia, znovu 
sa rozozvučia zvony, ktoré od štvrtka 
večera mlčali. Veľkonočná vigília – 
noc pred Veľkonočnou nedeľou, bola 
liturgicky veľmi bohatá bohoslužba, 
ktorá sa začínala v sobotu večer, trvala 
celú noc a končila sa v nedeľu ráno 
krstom katechumenov. V súčasnosti 
sú pobožnosti skrátené a pozostávajú 
z obradu svetla (požehnanie 
veľkonočného ohňa a veľkonočnej 
sviece – paškálu). Zapaľovaním 
veľkonočného ohňa a svätením 
veľkonočnej sviece – paškálu, sa 
začína liturgia veľkonočnej vigílie. Táto 
svieca je stredobodom veľkonočnej 
slávnosti.

Prevzaté z obnovy.sk

Sú aj takí, čo to urobia až na smrteľnej 
posteli. Ale všetkým, čo sa k pravde 
priznajú, sa veľmi uľaví, ich život 
nadobudne novú kvalitu a na vlastnej 
koži zažijú, čo je to pokoj. Je veľkou 
vecou, keď človek môže umierať v 
pokoji.
Veľkonočné ráno nám zjavuje, že 
Krista, ktorý je Pravdou, nemožno 
uväzniť v hrobe. Pravdu treba prijať, 
zosúladiť s ňou svoj život. Nesmie byť 
naším nepriateľom, ale má byť naším 
životným štýlom a zárukou nášho 
pokoja. 

Andrej Imrich

Zelený štvrtok
Podstatou Zeleného štvrtku je 
spomienka na ustanovenie sviatosti 
Oltárnej i sviatosti kňazstva. Na 
Zelený štvrtok predpoludním biskupi 
na pamiatku ustanovenia sviatosti 
kňazstva slúžia sväté omše so všetkými 
kňazmi svojich diecéz. Táto svätá 
omša sa nazýva Missa chrismatis. Pri 
týchto omšiach posväcujú aj tri druhy 
oleja: krizmu, olej katechumenov a 
olej chorých. Olej je znamením sily. 
V liturgii sa olej používa pri krste, 
birmovaní, sviatosti pomazania 
chorých a pri vysvätení kňazov.

Veľký piatok
Trojdnie pokračuje Veľkým piatkom 

Bohatstvo cirkvi: Nové formy úcty k Božiemu milosrdenstvu

ako by mal byť SPRAVODLIVÝM 
SUDCOM. 

1. Obraz s nápisom „Ježišu, dôve-
rujem Ti“ 
Uctievanie tohto obrazu je založené 

Nasledujúce pobožnosti sú veľmi 
mladé. Pán Ježiš nám ich dal cez 
svätú Faustínu Kowalskú ako obrovský 
prameň jeho darov. Môžeme z neho 
čerpať nádobou „dôvery“. Takto nám 
chce byť MILOSRDNÝM SPASITEĽOM, 
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Zvláštne prisľúbenia sa týkajú hodiny 
smrti: milosť šťastnej a pokojnej smrti. 
Môžu si ju vyprosiť nielen tí, ktorí sa 
sami s dôverou a vytrvalo modlia túto 
korunku, ale aj zomierajúci, pri ktorých 
sa iní budú modliť jej slovami. „Kňazi,“ 
– povedal Ježiš, – „ju budú podávať 
hriešnikom ako poslednú záchranu. 
Hoci by bol hriešnik najzatvrdilejší, 
ak sa len raz pomodlí túto korunku, 
dosiahne milosti z môjho nekonečného 
milosrdenstva.“ (Den. 687) Aspoň raz - 
avšak v postoji zhodnom s obsahom 
modlitby a predovšetkým s vierou, 
dôverou a v pokore, s úprimnou a 
hlbokou ľútosťou za hriechy.

4. Hodina Božieho milosrdenstva - 3. 
hodina popoludní
„Je to hodina veľkého milosrdenstva 
pre celý svet.“ (Den. 1320) Pán Ježiš 
túži, aby sa každý deň uctievala hodina 
jeho smrti na kríži, aby sme rozjímali o 
jeho bolestnom umučení, zvelebovali 
a oslavovali Božie milosrdenstvo, 
lebo v tejto hodine sa najvýraznejšie 
prejavila Božia láska k ľuďom. „V 
tejto hodine,“ – prisľúbil Pán Ježiš, 
– „vyprosíš všetko pre seba aj pre 
druhých.“ (Den. 1572) „V tejto hodine 
nič neodmietnem duši, ktorá ma prosí 
pre moje umučenie...“ (Den. 1320)

Viac na www.milosrdenstvo.sk

na dôverujúcej modlitbe, spojenej 
so skutkami milosrdenstva. Pán Ježiš 
dáva nasledujúce prisľúbenia: milosť 
spásy, veľké pokroky v kresťanskej 
dokonalosti, milosť šťastnej smrti, 
aj všetky iné milosti a časné dobrá, 
o ktoré ho budú milosrdní ľudia s 
dôverou prosiť: „Sľubujem, že duša, 
ktorá bude tento obraz uctievať, 
nezahynie. Sľubujem jej tiež víťazstvo 
nad nepriateľmi už tu na zemi, a zvlášť 
v hodine smrti. Ja sám ju budem 
chrániť ako svoju slávu.“ (Den. 48)

2. Sviatok Božieho milosrdenstva – 2. 
Veľkonočná nedeľa 
„V ten deň je otvorené vnútro môjho 
milosrdenstva. Vylievam celé more 
milostí na duše, ktoré sa priblížia 
k prameňu môjho milosrdenstva. 
Duša, ktorá pristúpi k svätej spovedi 
a svätému prijímaniu, dosiahne úplné 
odpustenie vín a trestov. V tento deň 
sú otvorené všetky Božie pramene, 
cez ktoré plynú milosti. Nech sa nebojí 
priblížiť ku mne žiadna duša, hoci by 
jej hriechy boli ako šarlát.“ (Den. 699)

3. Korunka Božieho milosrdenstva 
Cez ňu dáva Pán Ježiš tieto prisľúbenia: 
„Keď sa budú modliť túto korunku, rád 
im dám všetko, o čo ma budú prosiť,” 
(Den. 1541) a dodal: „Ak to (...) bude 
v zhode s mojou vôľou.“ (Den. 1731) 

Sean Devereux – misionár, ktorý zomrel za pravdu

Sean už totiž svet zmenil. A zanechaním 
svojho príkladu ho mení naďalej.
To, že tento mladý Angličan bol 
predurčený na veľké veci, sa 
prejavovalo aj v jeho mladosti. Keď mal 
Sean 10 rokov, bol so svojou rodinou na 

Sean Devereux bol saleziánskym 
misionárom, ktorý vo veku 28 rokov 
zomrel na misii v Somálsku. O jeho 
živote  predniesol jeden z jeho priateľov 
vetu: „Keby Sean žil 60 rokov, mohol by 
zmeniť svet.“ Nemal však úplne pravdu. 
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kvôli svojej žiadosti o uvoľnenie svojho 
neplnoletého žiaka z armády.  Ďalšia, 
ešte nebezpečnejšia skúška ho čakala 
pri poskytovaní potravinovej pomoci 
utečencom. Keď niesol zásoby do 
tábora, zastavila ho partia vojakov. Ich 
žiadosti o vydanie potravín, čo niesol 
pre utečencov, samozrejme nevyhovel, 
preto ho začali kruto biť. Keby sa jeden 
z vojakov neukázal ako Seanov bývalý 
žiak a neuprosil by zvyšných, aby ho 
nechali nažive, Sean by zomrel oveľa 
skôr.
Situácia v Libérii sa už tak vyostrovala, 
až bol povolaný späť do Anglicka. Ale 
keď už bol doma, vo svojej rodnej 
krajine, znova požiadal OSN, aby sa 
mohol vrátiť do Afriky. Poslali ho do 
Somálska.
V Somálsku bol mladý misionár už 
na prvý pohľad niečím dovtedy 
nevídaným. Nedal sa podplatiť a ani 
zastrašiť, a preto mu už od vylodenia 
v roku 1992 hrozilo nebezpečenstvo. 
Svoj rozsudok smrti podpísal, keď 
pred BBC odhalil špinavé obchody 
so zbraňami, verejne vykríkol aj mená 
vinníkov a vojnu nazval etnickou 
čistkou, za ktorou stáli konkrétni ľudia. 
V Somálsku bol ešte iba štyri mesiace, 
keď si naňho tunajšie vládnúce skupiny 
objednali atentátnika. Zomrel 2. 
januára 1993. Jeho vrah nebol nikdy 
chytený.
Sean svoj život vystihol jednou vetou: 
„Pokiaľ moje srdce bije, musím robiť to, 
čo môžem robiť - teda pomáhať tým, 
ktorí sú na tom horšie ako my.“ Zomrel 
síce veľmi mladý, no dielo, ktoré začal, 
pokračuje až dodnes.

Branislav Schwarz
(pripravené podľa www.sdb.cz)

dovolenke na Srí Lanke. Pri odchode si 
jeho matka všimla zvláštnu vec – Seanovi 
chýbalo pár kusov jeho oblečenia. Keď 
svojho syna konfrontovala s otázkou, 
kam ich odložil, mladý Sean ju svojimi 
slovami prekvapil. Svoje šaty daroval 
chudobným deťom na pláži, keď videl, 
že svoje vlastné oblečenie nemajú.
S chudobou sa stretával aj počas 
štúdia. Tu to bolo formou rozprávania 
saleziánskych misionárov z Afriky, ktoré 
mal možnosť počuť na saleziánskom 
internáte vo Farnborough, kde 
býval. Ďalším silným okamihom bolo 
stretnutie s Jánom Pavlom II., ktoré mal 
možnosť prežiť na konci strednej školy. 
S pápežom mal dokonca možnosť 
podať si ruky a prehodiť s ním zopár 
slov. Počas ďalšieho štúdia telesnej 
výchovy a geografie na univerzite 
v Birminghame už mal o svojom 
budúcom živote jasno – chcel pomáhať 
deťom v Afrike.
V roku 1989 odletel do Libérie a 
vyučoval tam v saleziánskej misii v 
Tappite. Po troch rokoch ale vypukla 
občianska vojna. Školu, v ktorej učil, 
zavreli a takmer všetkých jeho žiakov 
naverbovali do armády. Sean bol človek, 
ktorý sa kvôli svojej neoblomnosti 
často dostal do problémov. V Libérii 
bol napríklad na istý čas uväznený 
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Bol doma a povedal: „Čakal som ťa!“ 
Tento farár sa stal mojím priateľom. 
Dával mi rady, podľa ktorých som 
sa nikdy neriadil. A keď mi hovoril o 
Bohu, povedal som: „Nechaj svojho 
Boha tam, kde je!“ O niekoľko 
mesiacov sa nepodaril prepad v 
Rennes. Môjho kumpána zastrelili a 
mňa zavreli. Po svojom úteku som v 
Južnej Amerike organizoval drogovú 
sieť; trikrát ma zavreli, trikrát som 
ušiel a bol som vydaný do Francúzska. 
Keby boli rátali všetky moje delikty, 
musel by som si odsedieť 120 rokov. 
Napokon som bol odsúdený na 15 
rokov väzenia. Vo väzení s najväčšími 
ochrannými opatreniami v Château 
Thierry mi riaditeľ na privítanie 
povedal: „Tu budeš buď poslúchať, 
alebo tu skapeš.“ Moja odpoveď na 
jeho privítanie bola stručná: prevrátil 
som mu kanceláriu na ruby!
Na tomto mieste som strávil mnoho 
dlhých rokov. No jeden človek ma 
neopustil. Môj dobrý farár. On 
nestrácal nádej. Raz za mesiac som 
od neho dostal list, v ňom nepísal veľa 
o Bohu, iba vetu, alebo dve: „André, 
Boh ťa miluje!“ Raz som sa mu sťažoval: 
„Chodím dookola vo svojej cele. 
Nevidím nič iné ako štyri steny.“ Na 
to  mi odpovedal: „Posielam ti veľkú 
knihu, môžeš ju čítať počas väzenia – 
ale aj vtedy, keď ťa prepustia.“ A kniha 
prišla: štyri veľké zviazané evanjeliá. 
„Aha! Veď týmto mi farár prepašoval 
do cely svojho Boha,“  pomyslel som 
si. Aby som mu urobil radosť, otvoril 
som túto knihu počas desiatich rokov 
deväťkrát...

Volám sa André Levet, narodil som 
sa v ateistickej rodine a nikdy som 
nepočul hovoriť o Bohu. Keď som 
mal 13 rokov, utiekol som z domu do 
Marseilles a spával som na ulici alebo 
vo vyradených vagónoch. V tomto čase 
som sa po prvýkrát ocitol vo väzení. 
Ako 15-ročný som opäť bol zatknutý 
kvôli ozbrojenému prepadu. Neskôr 
som sa ako šéf bandy špecializoval 
na lúpežné prepady. Jedného dňa 
som bol v Laval niečo „vybaviť“. Ako 
som tak išiel mestom, videl som na 
opačnej strane cesty farára v čiernej 
sutane. Podišiel som k nemu, a keďže 
som nikdy pred tým nevidel kňaza v 
dlhom kňazskom rúchu, opýtal som 
sa ho, či je muž alebo žena. „Som Boží 
muž,“ odpovedal. „Kde je tvoj Boh? 
Ešte nikdy som ho nevidel,“  povedal 
som. „Vidím, že nepoznáš Boha,“ 
odpovedal mi, „ale ak budeš mať 
niekedy čas, tak príď, porozprávame 
sa spolu; ulica Solfelino 12.“ Adresu 
som nikdy nezabudol. Niekoľko 
mesiacov na to som bol opäť v Laval, 
prišiel som „vybaviť“ ďalšiu vec. 
Akoby náhodou som sa pritom ocitol 
na tejto ulici a farára som navštívil. 

Obrátenie vo väznici – „ André, máme rande!”
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– alebo sa mi ukáž!“ Tu som zrazu 
tam pri mrežiach, ktoré som si vždy 
predstavoval vylomené, aby som 
mohol utiecť – uvidel nádherné svetlo. 
Slovami sa to nedá opísať. Zmizol 
strop, steny – do mojej cely prišlo 
nebo. A v tom svetle bol muž, ktorého 

som nepoznal, ktorého som nikdy 
pred tým nevidel. Ukázal mi svoje 
prebodnuté ruky, svoje prebodnuté 
nohy, svoj prebodnutý bok. A počul 
som slová prenikajúce mojou celou: 
„Je to aj za teba.“ Až v tomto okamihu 
mi akoby šupiny spadli z očí. Ťažké 
šupiny dvadsiatich siedmich rokov 
hriešneho života konečne odpadli 
a ja som jasne videl. Bleskovo som 
pochopil, že som hriešnik, a že ON 
je Vykupiteľ! Po prvýkrát som sklonil 
tvár a padol na kolená. Po prvýkrát 
v živote som plakal, po prvýkrát ma 
chcel niekto milovať! Od druhej do 
siedmej hodiny, do otvorenia cely 
– počas týchto piatich hodín som 
sa kľačiac vydal na spiatočnú cestu 
cez všetko zlo, ktoré som vykonal, 
aby zo mňa vyšlo ako prezretý vred. 
O siedmej hodine ma dozorcovia 
našli plakať na kolenách a ja som im 
povedal: „Už na vás nikdy nebudem 
pľuť, už nikdy nikoho nebudem 
biť alebo okrádať, pretože vždy by 

Jedného dňa som si opäť spomenul 
na knihu. A keďže som zbytočne 
čakal na zbraň alebo pilník, ktoré by 
mi pomohli pri úteku, zostal mi v tejto 
beznádejnej situácii iba jediný: Ježiš. 
A tak som pokúšal jeho: „Ak naozaj 
existuješ, ak robíš naozaj všetko to, 
čo sa píše v tejto knihe, tak ma príď 
navštíviť. Navrhujem ti rande: Príď 
dnes o druhej v noci, budeme mať 
pokoj a budeme diskutovať. A ak si 
taký silný, tak chcem od teba jedno: 
otvor túto mrežu a ja utečiem.“ Tento 
Ježiš, z ktorého som chcel urobiť 
komplica môjho úteku, mi odpovedal 
a ja som s ním utiekol – hoci som 
ostal medzi svojimi štyrmi stenami. 
A stalo sa to takto: V noci z 11. na 
12. júna, bolo to v roku 1960, som 
ako zvyčajne zaspal s pohľadom na 
mreže. Spal som hlboko. V tú noc 
mnou niekto mocne triasol tak dlho, 
kým som sa neprebudil. Vyskočil som 
z postele, aby som votrelca zabil. 
No nikto tam nebol. Ale vo svojom 
vnútri som v hĺbke, akoby v tuneli, 
počul tieto slová: „Sú dve hodiny, 
André, máme rande!“ Vyskočil som 
k železným dverám svojej cely a cez 
malý priezor som reval na dozorcu: 
„Prečo ma rušíš?“  Odpovedal: „Čo sa 
tak rozčuľuješ, nič som nepovedal.“ 
Vtedy som sa ho opýtal: „Koľko je 
hodín?“ - „Dve hodiny.“ -  „Presne 
dve.“ Nemal som čas na rozmýšľanie, 
lebo v mojom vnútri sa opäť ozval 
hlas, ibaže oveľa mocnejšie: „Ja 
som tvoj Boh, Boh všetkých ľudí.“ 
Zavrel som päsť a kričal som: „Ale 
ako to, že ťa počujem mojimi ušami! 
Veď ja ťa nevidím ani nepoznám! 
Kto si? Nechaj ma na pokoji, zmizni 
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Don Titus Zeman bude blaho-
rečený v septembri

S radosťou oznamujeme, že Vatikán 
potvrdil dátum blahorečenia.
Don Titus Zeman bude vyhlásený za 
blahoslaveného 30. septembra 2017 v 
Bratislave. 
Zástupcom Svätého Otca na slávnosti 
bude kardinál Angelo Amato.

„Už teraz radi pozývame veriacich 
z celého Slovenska a osobitne 
saleziánsku rodinu, aby si rezervovali 
tento dátum – 30. september – a prišli 
s nami prežiť slávnosť blahorečenia 
dona Titusa,“ povedal provinciál 
slovenských saleziánov don Jozef 
Ižold.

http://tituszeman.sk/

Udialo sa vo farnosti 

Veľmi sa tešíme, že naše farské 
spoločenstvo rastie. Od začiaku 
roka nám pridubdlo 13 nových 
veriacich.  Teda bolo pokrstených 
13 detí.  Dievčatá mali prevahu, bolo 
ich 7 a 6 chlapcov. Takto decká už od 
malička patria do Božej rodiny a môžu 

Po svojom prepustení robil André  
Levet po celom Francúzsku a tiež 
v zahraničí prednášky o svojom 
obrátení.

Zdroj: Časopis Víťazstvo srdca č.34
http://mojpribeh.sk/pribeh/andre-
levet-byval-bankovym-lupicom-a-
drogovym/

som to robil Ježišovi.“ Prekvapení 
dozorcovia si na začiatku mysleli, že 
je to lesť. No veľmi rýchlo zbadali, že 
som bol totálne zmenený. Po tomto 
stretnutí som si odsedel ešte šesť 
rokov, čas, ktorý využil Boh, božský 
Umelec na to, aby zo mňa, z brala 
nenávisti a ateizmu urobil malého, 
áno, skutočne bezvýznamného 
svedka svojej milosrdnej lásky.

načerpávať z Božích pokladov. Tréning 
už od malička je veľmi dôležitý aj v 
tejto oblasti. 
Na druhý breh života odišli naši 4 
farníci, sprevádzajme ich modlitbami.
Obdivujeme, že dva páry urobili 
rozhodný krok na spoločnej cesta. 
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Naše akcie

Saleziáni Don Bosca, Tatranská 38/A, 97411 Banská Bystrica, sfidi@sbb.sk, www.sbb.sk
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17.4.  Veľkonočný výlet - Liptovské Revúce - Ploská
21.-23.4.  Hokejbalový turnaj U15, Nová Dubnica
23.4.  Rodinné oratko, nedeľa Božieho milosrdenstva
28.-30.4.  Sústredenie birmovancov Banská Belá
29.-30.4.  Púť miništrantov - Šaštín
30.4-1.5.  KAMA finále
5.-7.5.  KubCup
5.-8.5.  Praha - výlet dievčatá
13.5.  IMOS - púť na Staré hory
13.5.  Sviatok sv. Márie Mazzarellovej
14.5.  Deň matiek
15.-23.5.  Deviatnik k Panne Márii Pomocnici
19.-21.5.  Stredisková škola animáce 4. kurz
24.5.  Slávnosť Panny Márie Pomocnice
26.5.  Spovedanie pred 1. sv. prijímaním 
27.5.  Prvé sv. prijímanie 
28.5.  Deň farnosti

Nenechajte si ujsť veľké milosti!

a taktiež po obradoch nadchádzajúce 
dni. Ďalšími podmienkami pre získanie 
spomenutých milostí sú spoveď a 
prijatie svätého prijímania na sviatok 
Božieho Milosrdenstva.

Budúca nedeľa je sviatkom Božieho 
milosrdenstva. Pán Ježiš povedal: „V 
tento deň sú otvorené všetky Božie 
pramene, cez ktoré plynú milosti. 
Nech sa nebojí priblížiť ku mne žiadna 
duša, hoci by jej hriechy boli ako 
šarlát.“
Pri tejto príležitosti má každý človek 
možnosť získať nielen úplne odpustky, 
ale aj odpustenie samotných vín a 
trestov a taktiež možnosť vyprosiť 
sebe aj iným mnoho milostí. Tomuto 
sviatku má podľa zjavení sestre 
Faustíne predchádzať deviatnik k 
Božiemu milosrdenstvu, ktorý sa 
začína na Veľký piatok. V našom 
kostole sa ho budeme modliť od 14. 
4. každý deň po večernej svätej omši 


