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Úvodník

Najbližšie dni a týždne, ktoré 
prichádzajú, sú pre našu saleziánsku 
rodinu poznačené dvomi významnými 
skutočnosťami. Tou prvou sú 
prázdniny - čas dovoleniek , oddychu, 
ale aj intenzívnych akcií, ako sú tábory, 

výlety, duchovné cvičenia a ďalšie 
akcie, ktoré budeme organizovať 
pre našich mladých a deti. Druhú 
skutočnosť predstavuje jedinečná 
udalosť , ktorá nás čaká v septembri, 
a tou je blahorečenie mučeníka dona 
Titusa Zemana. Letné prázdninové 
akcie sú tradičnou, dôležitou súčasťou 
našej saleziánskej charizmy. Je to 
významné vyvrcholenie celoročnej 
práce s mladými. Blahorečenie 
mučeníka - saleziána je jedinečná 
udalosť, ktorá je veľkým darom od 
nášho Pána, je to príležitosť zjednotiť 
sa v spoločnom vďakyvzdávaní, 
modlitbe a oslave celej saleziánskej 
rodiny a celej cirkvi na Slovensku.

SaDetZ na chate

Po rokoch znovu zavítala partia 
mladých hudobníkov zo Salezka na 
chatu v Banskej Belej, kde okrem 
tvrdého tréningu zažila aj kopec 
zábavy a rozhodne utužila vzťahy 
v partii. Saleziánsky detský zbor 
(SaDetZ) sa teší veľkému počtu nových 

členov, preto s pomocou niekoľkých 
blízkych rodín a sestry Moniky FMA 
zrealizoval toto zborové sústredenie 
spojené s príjemným výletom. Okrem 
pekných chvíľ strávených na chate, 
sme si na chvíľu odskočili aj do 
Banského múzea v Banskej Štiavnici, 
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ktoré organizovalo nevšedný zábavný 
program a tak prispelo do pestrosti 
nášho víkendu. Tieto spoločné chvíle 
sme napokon zakončili svätou omšou 
v našom Salezku. Už teraz sa tešíme 

na ďalšie podobné akcie a veríme, 
že radosť z Banskej Belej prenesieme 
aj do Sásovej, na naše detské sväté 
omše.

Zážitky, ktoré tvoríme spoločne

Sviatok Panny Márie Pomocnice si 
v banskobystrickom stredisku nikto 
nevie predstaviť inak ako dňom 
farnosti. Akcia, spájajúca vyše 1 000 
obyvateľov Sásovej, si ďalší rok našla v 
kalendári mnohých svoje miesto.

Prečo by aj nie, veď každý má za čo 
ďakovať nebeskej Matke. Pripomenul 
nám to aj slávnostný kazateľ don Peter 
Štellmach, sásovský rodák. „Počas 
štúdií v Turíne sme spolužiaci zvykli 
chodiť na Valdocco. Tu, okrem krátkej 
púte, ktorá pešo trvala asi 45 minút, 
sme sa zvykli modlievať ruženec. 
Počas piatich rokov, čo som tu prežil, 
sa mi Panna Mária vryla do srdca.“

Taktiež počas kázne pripomenul, 
aké dôležité je nielen vedieť, ale aj 
precítiť prítomnosť Panny Márie v 
živote každého človeka. „Jedna vec 
je pochopiť jej prítomnosť rozumom, 
ale dôležité je to prijať do svojho 
srdca. Až potom môžeme dôverovať 
Márii, ktorá môže vyprosiť u Ježiša 
všetky naše prosby. Ako sa v Písme 
píše, urobte všetko, čo vám povie“, 
zdôraznil na záver kázne.

Slávnostný deň nebol len o ďakovnej 
svätej omši. Deti si prišli na svoje, keď 
plnili rôzne úlohy. Za ich splnenie si 
mohli v obchodíku zameniť zarobené 

žetóny za rôznorodé vecné ceny. Pre 
dospelých sa naskytli mnohé spôsoby 
trávenia poobedného času v kruhu 
priateľov. Okrem spoločného obedu 
si mohli posedieť pri šálke kávy či piva, 
alebo sa občerstviť pri koláčiku.

Popri tom všetkom sa ľudia dozvedeli 
o spoločenstvách, ktoré fungujú v 
stredisku, či adorovať pri vyloženej 
oltárnej sviatosti v kostole. Každý 
mal tiež možnosť podporiť stretká 
a letné akcie zakúpením krásnych 
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O krok bližšie k Ježišovi

V sobotu, 27. mája, konečne prišiel 
deň, na ktorý celý rok čakali naši 
tretiaci. Deň prvého svätého prijímania, 
keď prvýkrát prijali Pána Ježiša v 
Eucharistickom chlebe a víne.
Po celý rok sa deti na tento deň 
usilovne pripravovali. Nadôležitejšou 
časťou boli mesačné stretnutia pod 
názvom IMOS (Ide mi o svätosť), ktoré 
dopĺňali týždenné stretká s animátormi 
a nechýbala ani mariánska púť na Staré 
Hory. Vyvrcholením prípravy bol piatok 
pred slávnosťou prijímania, kedy 
deti pristúpili po prvýkrát k Sviatosti 
zmierenia. Takto pripravené si mohli 
na druhý deň obliecť biele rúcha a 

slávnostne prijať Ježiša do svojich sŕdc.

Slávnostnú svätú omšu slúžil don Juraj 
Kovaľ, ktorý deti povzbudzoval k tomu, 
aby sa svätým prijímaním posilňovali 
nielen v tento deň, ale pravidelne, a boli 
dobrým príkladom pre ľudí vo svojom 
okolí. Pripomenul, že pomyselný “kľúč 
od neba” si nekúpia za peniaze, ale 
svojím úsilím o dobrý život v priateľskej 
blízkosti Ježiša.
Na záver nechýbalo poďakovanie 
všetkým, ktorí sa pričinili o prípravu 
tohto dôležitého dňa – rodičom, 
učiteľom, saleziánom i animátorom.

mikín a tričiek s motívmi strediska. 
Myšlienka „Zážitky, ktoré tvoríme 
spoločne“ zdobí každý kus oblečenia, 
ktorý má vyjadrovať to podstatné: 
všetko, čo máme, všetko, čím žijeme v 
spoločenstve, si budujeme a tvoríme 
my.
Minulý rok sa značne zmenila podstata 
slávenia sviatku Panny Márie. Tým, že 
sa pokračuje v tejto krásnej tradícii, 

len podčiarkuje, že to bola zmena k 
lepšiemu. Množstvo Sásovčanov zažilo 
krásny nedeľný deň, na ktorý budú 
ešte dlho spomínať. Veľká vďaka patrí 
všetkým zúčastnením, dobrodincom, 
animátorom, pomocníkom, ale hlavne 
nebeskému Otcovi. Krásne počasie už 
len vyzdvihuje obrovské požehnanie, 
ktoré všetci od Neho prijali.
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Sásovské deti oslavovali medzinárodný deň detí

Deti zo Sásovej si prišli na svoje. Ani 
tento rok nemohla chýbať akcia Deň 
detí – svet detí. Hoci je Medzinárodný 
deň detí oficiálne stanovený na 1. júna, 
najmenšie ratolesti ho oslávili počas 
prvej júnovej nedele.
Akcia začala o štvrtej hodine 
popoludní, keď sa na ihrisku pri 
opornom múre začali schádzať prvé 
deti. Animátori zo saleziánskeho 
strediska si aj tento rok pripravili 
množstvo stanovíšť. Za splnenie 
úloh získavali body, ktoré mohli 
následne využiť na rôznych atrakciách. 
Nechýbali skákacie hrady, cukrová 
vata alebo maľovanie na tvár.
Celým programom prítomných 
sprevádzali dve postavičky – Radosť 
a Hnev (postavičky z filmu V hlave). 
Deti okrem bodov, ktoré mohli získať 
za splenenie úlohy na príslušnom 
stanovišti a ich ďalšom zúžitkovaní na 
jednotlivých atrakciách, nachádzali aj 
malé guľôčky – kľúčové spomienky, 
ktoré zbierali do spoločnej nádoby. 
Dôležité spomienky stratila malá Riley 
pre nešťastnú náhodu, ktorú zavinili 
jej emócie – Radosť a Hnev. Našťastie, 
s pomocou detí sa jej podarilo získať 
spomienky späť.

Približne 200 detí malo možnosť prežiť 
ďalší pekný víkendový deň. Množstvo 
hier a pekné počasie si užili dosýta. 
Priebeh akcie pochválili aj organizátori 
akcie. „Som veľmi spokojný, ako akcia 
dopadla a som rád, že sme mali 
počasie vyrátané skoro na minútu,” 
vyjadril sa hlavný organizátor Lukáš 
Macko.
Veľká vďaka však patrí všetkým 
zúčastneným, dobrodincom, animá-
torom a organizátorom: Saleziáni 
dona Bosca, DOMKA – Združenie 
saleziánskej mládeže, Laura – 
Združenie mladých, Nezávislá 
občianska iniciatíva – Náš domov 
Sásová, Občianska rada Rudlová 
– Sásová, Spoločenstvo Rudlová – 
Sásová a v neposlednom rade mestu 
Banská Bystrica za jeho finančnú 
pomoc.
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Animátori navštívili miesta, kde žil don Bosco

Počas troch dní dokázala partia 
mladých animátorov z banskobys-
trického strediska prejsť tie najvýz-
namnejšie miesta v okolí mesta Turín 
zo života sv. Jána Bosca.
Hlavným dôvodom pre púť do Turína 
bola diakonská vysviacka štyroch 
slovenských saleziánov, z ktorých 
jeden pochádza z našej farnosti a 
viacerí pôsobili v našom stredisku. 
Návšteva Turína a jeho okolia zahŕňala 
najdôležitejšie miesta zo života sv. 
Jána Bosca.
V prvý deň púte išla únava hneď 
bokom, keď mladí uvideli baziliku 

Zmŕtvychvstania na Colle Don Bosco, 
miesto, kde sa don Bosco narodil. 
Práve z tohto miesta nedávno ukradli 
relikviu dona Bosca. Prehliadka Colle 
Don Bosco zahŕňala aj miesto, kde sa 
malému Jankovi Boscovi sníval sen v 
deviatich rokoch, kaplnku na mieste, 
kde sa prvýkrát stretol don Bosco so 
svätým Dominikom Sáviom a kostol 
Panny Márie Pomocnice. V tomto 
kostole mal Peter Stellmach, ktorý bol 
tiež účastníkom a často sprievodcom 
tejto púte, svoju prvú kázeň po 
diakonskej vysviacke v roku 2013. 
Tentokrát kázal Juraj Kovaľ, ktorý 
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bol druhým zo sprievodcov z radov 
saleziánov.
Neďaleká dedinka Morialdo je vhodná 
na prechádzku. Cestu neruší žiaden 
hluk, je tu pokoj a nikto sa nikam 
neponáhľa. V tejto dedinke je jeden 
z domov, kde býval svätý Dominik 
Sávio. Mladí pútnici navštívili tiež ďalší 
dom Dominika Sávia v Mondoniu a 
kostol na kopci v dedine Castelnuovo 
Don Bosco.
Predvečerom sa výprava presunula 
do centra Turína do saleziánskeho 

strediska Crocetta. Čakalo ju vrelé 
privítanie od Tomáša Danka, ktorý 
má nezameniteľnú charizmu. Na prvý 
pohľad zaujali mladých veľké ihriská. 
Kým sa nezotmelo, tak si vyskúšali 
futbal aj volejbal.
Večer vyrazila partia mladých do 
nočných turínskych ulíc a námestí. 
Ukázalo sa, že Peťo Stellmach nesedel 
počas svojich štúdií zatvorený vo svojej 
izbe, ale spoznával Turín. Vďaka tomu 
mal čo odovzdávať pri komentovaní 
námestí, sôch, ulíc či kostolov.
Druhý deň v Turíne strávili pútnici na 
Valdoccu, mieste, kde vzniklo prvé 
oratórium. Nachádza sa tu Pinardiho 
kaplnka, kostol sv. Františka Saleského 
aj Bazilika Panny Márie Pomocnice. 

Mladí tu stretli aj saleziánov, ktorí 
v nedávnej dobe odišli, Jožka 
Kmeca, ktorý momentálne pôsobí 
v Partizánskom a Peťa Veselského, 
ktorý je direktorom v Humennom. 
Dôležitým bodom programu boli 
izbičky dona Bosca, kde sa nachádzajú 
cenné a originálne predmety zo života 
dona Bosca.
O tretej popoludní sa začala 
slávnostná omša, kde boli slovenskí 
saleziáni vysvätení za diakonov. Omšu 
celebroval kardinál Cesare Nosiglia.

Večer boli všetci slovenskí pútnici a 
rodiny diakonov pozvaní na večeru do 
neďalekej reštaurácie. Každý mohol 
vyskúšať klasickú taliansku pizzu.
Posledným dňom púte bola nedeľa, 
sviatok Svätej Trojice. Tento sviatočný 
deň začali mladí pútnici skorou svätou 
omšou pred šiestou hodinou. Omša 
bola v kaplnke oratória na Crocette, 
celebroval ju slovenský provinciál don 
Jožko Ižold a kázal novovysvätený 
diakon Peter Roth, ktorý kedysi 
pôsobil aj v Banskej Bystrici.
Naobed sa po dlhej ceste z pútnikov 
stali výletníci, pretože navštívili 
prímorské mesto Grado. Slnko, more 
a oddych na pláži padol výborne pred 
dlhou cestou domov.
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Vrchári si prišli počas Salezko Tour 2017 na svoje

Počas štyroch dní prešla partia 17 
cyklistov 355 kilometrov a vystúpala 
6 650 výškových metrov. Cyklisti sa 
nedali zaskočiť dlhými kopcami ani 
zjazdmi či nepriazňou počasia.
Počas prvého dňa Salezko tour prešli 
cyklisti približne 100 kilometrov z 
Krajnskej Gory do hlavného mesta 
Slovinska – Ľubľany. Prvá polovica 
etapy zahŕňala veľmi pekné slovinské 
cyklocesty a rýchly pohľad na národný 
park Wintgar Gorge či Bledské jazero. 
Ku koncu dňa sa skupina dostala do 
hlavného mesta Slovinska – Ľubľany. 
Všetkých pozitívne prekvapila sieť 
cyklociest, ktoré križujú mesto. 
Cyklocesty tu boli všade, cyklisti 
majú osobitné semafory a dobré 
značenie. Ubytovanie bolo vybavené 
u saleziánov, kde cyklistov privítal 
don Bostjan Jamnik. Ukázalo sa, že 
je to salezián na správnom mieste. 
Celý večer strávil s cyklistami pri 
rozhovoroch a urobil im aj exkurziu 
po priestoroch miestn`eho oratória. 
Veľkým prekvapením bolo aj náhodné 
stretnutie so slovinským provinciálom, 
ktorému sa dostalo vrelého pozdravu 

od hovorcu cyklistov Jána Klibániho.
Salezián Bostjan si doobeda pre 
účastníkov cyklovýletu pripravil 
prehliadku Ľubľany. Prešli si hrad, 
námestia a najkrajšie miesta v centre 
mesta. Druhá etapa Salezko tour mala 
iba 60 kilometrov, objavili sa však prvé 
kopce a dlhý zjazd ku zámku Predjama. 
Spätný výstup po rovnakej ceste od 
zámku znepríjemnila cyklistom búrka. 
Keď už boli do nitky premoknutí, 
rozhodli sa pokračovať ďalej. Netrvalo 
však dlho a ukryli sa pod prístreškom, 
pretože sa objavili aj blesky a pre 
hustý dážď nebolo možné takmer 
nič vidieť. Dážď po chvíli prešiel a 
skupina úspešne dorazila do kempu 
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Podľa plánu to nevyzeralo na 
veľké kopce, ale nebolo to tak. Pár 
kilometrov po hlavnej ceste a potom 
vyše 40 kilometrov po vedľajších 
cestách a opäť hore kopcom a dolu 
kopcom. Najväčšou motiváciou bola 
pre cyklistov pláž v meste Baška, 
ktoré leží na opačnom konci ostrova 
Krk. More ešte nebolo úplne teplé, 
ale kúpanie bolo, samozrejme, 
osviežujúce. Cyklisti nemohli vynechať 
ani chorvátske špeciality, a preto 
zakončili tento výlet pri spoločnej 
večeri.
Po dlhých 12 hodinách a 800 
kilometroch dorazili cyklisti späť 
domov do Banskej Bystrice. Na 
pamiatku im ostalo tradičné cyklistické 
opálenie, dobrý pocit z výkonov, ktoré 
podali, a chuť ísť na budúcoročný 
cyklovýlet znovu.

Pivka Jama, ktorý bol cieľom danej 
etapy. Hovorca skupiny Jano Klibani 
povedal chlapom slovko na dobrú noc 
po vzore zakladateľa saleziánov dona 
Bosca. Cyklisti potrebovali kvalitný 
spánok, pretože ich čakala najťažšia 
etapa celej Salezko Tour 2017.
Tretej etapy sa obávali všetci účastníci 
cyklovýletu. Cieľom bolo prejsť 130 
kilometrov cez Slovinsko a Chorvátsko 
a dôjsť až na pláž v chorvátskom 
meste Kraljevica. Od polovice dňa 
cyklisti prekonávali jeden kopec za 
druhým. Balzamom na dušu bol pre 
nich záverečný približne 20 kilometrov 
dlhý zjazd na pláž, kde ležal kemping, 
v ktorom prespávali predposlednú 
noc. V kempingu spali cyklisti pod 
hviezdnou oblohou a tešili sa na 
posledný deň cyklovýletu.
Na štvrtú etapu bolo naplánovaných 
len 46 kilometrov po ostrove Krk. 

sme už začali prípravy na túto veľkú 
a mimoriadnu slávnosť. Po 14 rokoch 
budeme mať na Slovensku nového 
blahoslaveného, prvého slovenského 
saleziána kňaza. Tešíme sa aj zo 
spolupráce s farnosťou Vajnory, z 
ktorej don Titus pochádzal. Už teraz 
radi pozývame všetkých, osobitne 
veriacich z celého Slovenska a tiež 
členov saleziánskej rodiny, aby 
si rezervovali tento dátum – 30. 
september – a prišli s nami prežiť 
slávnosť blahaorečenia dona Titusa,“ 
povedal provinciál slovenských 
saleziánov don Jozef Ižold.
Blahorečenie dona Titusa Zeman 
schválil 27. februára pápež František. 

Saleziáni don Bosca a Bratislavská 
arcidiecéza s radosťou oznamujú, 
že blahorečenie mučeníka saleziána 
kňaza ctihodného Titusa Zemana sa 
uskutoční v sobotu 30. septembra 
2017 v Bratislave.
Saleziánov a bratislavského arcibis-
kupa o tom informoval svojim listom 
Štátny sekretariát Svätej stolice. 
Zároveň v liste substitút Štátneho 
sekretariátu Mons. Angelo Becciu 
oznamuje, že reprezentantom 
Svätého Otca Františka na slávnosti 
blahorečenia bude kardinál Angelo 
Amato, prefekt Kongregácie pre 
Kauzy svätých.
„V spolupráci s otcom arcibiskupom 

Blahorečenie Titusa Zemana bude v Bratislave 30. septembra 2017
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aby vykonal blahorečenie. Prípravný 
tím bude postupne informovať o 
ďalších podrobnostiach.
Program septembrového blahoreče-
nia nájdete na zadnej strane.

Prevzaté z http://tituszeman.sk/

Saleziáni don Bosca a Bratislavská 
arcidiecéza majú niekoľko mesiacov 
na prípravu tejto slávnosti, ktorá má 
úroveň pápežského slávenia, keďže 
na ňu príde osobitný reprezentant 
Svätého Otca, kardinál Angelo Amato, 

Blahoslavená Teresa Bracco: Príklad čistoty až do konca

Olivieri, na ktorého jej úprimná viera 
urobila silný dojem. Bola iná, než jej 
vrstovníci - vážnejšia, pokornejšia, 
skromnejšia a odhodlaná bojovať so 
svojimi nedostatkami. Otec Olivieri 
ju často dával ostatným za príklad a 
hovorieval: “Buď ako Teresa!”
Keď mala Teresa deväť rokov, veľmi 
ju oslovil príklad Dominika Savia, o 
ktorom sa dočítala v saleziánskom 
bulletine. Jeho slová “Radšej umrieť, 
ako zhrešiť” sa stali jej duchovným 
vzorom, podľa ktorého chcela 
usporiadať aj svoj život. Jeho obrázok 
vystrihnutý z novín si zavesila k posteli 
a často sa k nemu modlila. Vtedy 
ešte netušila, že jeho slová sa stanú 

Teresa Bracco sa narodila v roku 1924. 
Pochádzala z početnej a chudobnej, 
ale veľmi zbožnej rodiny. Každý večer 
sa spolu modlievali ruženec a Teresa 
sa modlievala niekoľko desiatkov 
ruženca aj počas vykonávania 
každodenných domácich povinností. 
Napriek tomu, že bola len jednoduchá 
pastierka, mala vo veľkej úcte obraz 
Božej Matky i Eucharistického Ježiša. 
Každý deň chodievala na svätú omšu 
do kostola vzdialeného niekoľko 
kilometrov, aby sa zúčastnila na 
svätom prijímaní a dlho kľačala pred 
svätostánkom ponorená do modlitby. 
S radosťou prijímala pravdy viery, 
ktoré ju vyučoval miestny farár Natale 
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najkratším a najlepším popisom jej 
života.
Počas 2. svetovej vojny, na prelome 
rokov 1943 a 1944 nabral na sile 
taliansky odboj a stupňovali sa 
protinemecké akcie. V júli 1944 na 
ceste medzi dvoma piemontskými 
dedinami vybojovali miestni partizáni 
bitku s nemeckým oddielom. Nemci 
v túžbe po pomste začali páliť domy 
a ničiť majetok ich obyvateľov. Dostali 
sa i do dedinky Santa Giulia, rodnej 
obce Teresy. 
Dedinčanov terorizovali streľbou 
a nútili ich odovzdať cennosti. Z 
pochytaných ľudí žoldnieri vybrali 
tri dievčatá, medzi ktorými bola aj 
dvadsaťročná Teresa. Jeden z vojakov 
ju násilne zatiahol do blízkeho lesa, 
kde sa ju pokúsil znásilniť. Mladá žena 
sa začala brániť - zúfalo, ale úspešne. 
Nečakane silný odpor vojaka rozzúril, 
preto Teresu hodil na zem a začal ju 
škrtiť. Napriek železnému zovretiu 
sa neprestávala útočníkovi brániť. 
Vojak napokon vytrhol z puzdra svoju 
zbraň, bezbrannému dievčaťu strelil 
dve smrteľné rany priamo do srdca a 
potom ju z celej sily kopol do hlavy. 
Teresa umrela, ale podarilo sa jej 
ubrániť si svoju česť a obyvatelia San 

Giulia nikdy nezabudli na hrdinstvo 
mladej dievčiny. Jej smrť bola 
dovŕšením jej zbožného a počestného 
života. Zaradila sa tak medzi ďalšie 
mučeníčky čistoty, akou bola napríklad 
jej krajanka Mária Goretti. 
Teresu Bracco beatifikoval v roku 1998 
pápež Ján Pavol II. pri svojej návšteve 
Turína. 

Nová dráha saleziána Pavla Pillára

Ako to už na prelome školských rokov 
býva, aj tento rok niektorí saleziáni 
menia svoje pôsobiská. Z nášho 
Salezka sa na nové miesto vydáva 
salezián, ktorý strávil v Banskej Bystrici 
symbolických 7 rokov. Venoval sa 
deťom a mladým v oratóriu, pravidelne 
slúžil detské sväté omše, bol aj srdcom 
hokejbalovej ligy a zapájal sa do 
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je ochotný. Zažíval som to veľakrát, 
hoci niekedy bolo možno treba dať 
niekomu ponuku, zmotivovať ho...
Čo by si zaprial Salezku do budúcna?
Chcel by som zapriať veľa vecí. Ako 
prvé, samozrejme: v ročníku 2018/19 
obsadiť aspoň 4. miesto v hokejbalovej 
extralige mladších :-) Potom celkovo, 
aby sa v Salezku všetci cítili prijatí, aby 
mal každý aj možnosť čerpať, aj priložiť 
ruku k dielu.

Kam budú tvoje kroky smerovať z 
Banskej Bystrice a aká tam bude tvoja 
úloha?
Odchádzam do Žiliny, bude nás tam 
veľa saleziánov (asi 30) a sme tam 
rozdelení do viacerých komunít. 
Budem pomáhať v pastoračnej 
komunite, podobne ako tu v Bystrici. 
A konkrétna úloha sa ešte rieši. 
Máš nejakú myšlienku, ktorá ťa 
sprevádza pri tvojej práci?
Občas si pripomeniem motto, ktoré 
sa mi spája s prípravou na maturitnú 
skúšku: “Ak Pán nestavia dom, márne 
sa namáhajú, tí čo ho stavajú… 
Zbytočne vstávate pred svitaním 
a líhate si neskoro v noci…” Ž 127. 
Pripomína mi to, že keď veci robím s 
Ním, napreduje to. 

činnosti mediálneho tímu - aj nášho 
informačníka Sfidi - a mnohých ďalších 
aktivít. Vždy pozitívne naladený a 
neprestávajúci veriť vo veľké veci, taký 
je don Pavol Pillár.
Spomínaš si, ako si prežíval svoj 
príchod v roku 2010? 
Prichádzal som vtedy z Rožňavy, kde 
sme boli malá komunitka a mali sme 
tam tiež peknú atmosféru a dobré 
vzťahy. Bolo to tam také malé, rodinné. 
Ešte by som tam vydržal. A tu to bolo 
také mega. Veľký kostol, veľa ľudí, 
animátorov, detí… Bolo to pre mňa 
všetko také veľké. Ale zvykol som si. 
Čo sa podľa teba odvtedy zmenilo a 
kam si sa posunul ty osobne?
Veľa sa toho zmenilo. Každý z nás 
rastie, napreduje. Pomenili sa aj ľudia, 
generácie... A to všetko ovplyvňuje 
aj celé spoločenstvo. Výraznejšie 
sa napríklad zmenil pohľad na 
jednorázové podujatia a na tie, ktoré 
sú pravidelné. Väčší dôraz sa dáva 
na aktivity, ktoré nás viac ovplyvňujú, 
vychovávajú. A u mňa sa toho, hádam, 
tiež veľa zmenilo. Zdá sa mi, že si trochu 
viac vážim druhých v ich odlišnosti. 
Čo ťa najviac oslovilo na bystrickej 
farnosti a stredisku? 
Štedrosť mnohých farníkov, ktorí 
prispejú niekomu, kto potrebuje, 
venujú svoj čas, vezmú si niečo 
na zodpovednosť a podobne. A v 
stredisku sa mi páči, že je kvalitne 
rozbehnutá
mediálna oblasť (web, facebook, foto, 
video).
Máš nejaký zážitok, ktorý ti špeciálne 
utkvel v pamäti?
Mám zážitok z ochoty. Hneď na 
začiatku mi niekto zo starších chalanov 
povedal, že keby bolo treba pomôcť, 
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Vyvrcholenie hokejbalovej ligy 2016/17

slávnosť jeho blahorečenia.
Naša vďaka patrí hlavne organizač-
nému tímu v podobe vedenia ligy, roz-
hodcov, zapisovateliek, časomeračom 
a iným. Bez ich obetavosti a času by 
to nešlo. Veľmi pekne im ďakujeme a 
tešíme sa na ďalšiu spoluprácu.
Reklamné tričko SHL si odniesol 
Dominik Krajči, ktorý vyhral v 
internetovej súťaži.
Na záver by sme chceli pripomenúť 
naše smelé plány s hokejbalovou 
Extraligou mladších žiakov a 
U16, na čom spolupracujeme s 
Banskobystrickou hokejbalovou 
úniou. Pokračujeme v poctivom 
tréningu. Chalani, ktorí by mali záujem, 
sa môžu ešte stále prihlásiť v Salezku.
Zároveň spúšťame prihlasovanie 
tímov do novej hokejbalovej sezóny 
2017/18. Môžete nás navštíviť osobne 
v Salezku, cez Facebook – SHL – 
Saleziánska hokejbalová liga – 3.SHbL 
alebo cez kontakty na našej webovej 
stránke www.sbb.sk. Čakáme na vás.
Chceli by sme poďakovať našim 
spolupracovníkom predovšetkým 
BBHBU, ktorá nás aj vecne podporuje, 
podobným spôsobom nás materiálne 
každoročne zabezpečuje mesto cez 
mestskú časť Rudlová – Sásová. Ešte 
našim sponzorom niekedy aj skrytým: 
rodičom, firme Reprint za možnosť 
tlačiť dresy pre tímy, firme CWT-
sport, SART, ASSPORT a mnohým 
ďalším. V blízkej dobe by sme chceli 
rekonštruovať a rozširovať našu don 
Bosco Arénu a z toho dôvodu vás 
chceme ďalej poprosiť o pomoc.

V júni sme úspešne uzavreli ďalšiu 
– v poradí už 18. ligovú sezónu – 
našej Saleziánskej Hokejbalovej 
Ligy – 3. SHbL – Juniori.  Finálová 
séria medzi tímami HbK Redberries 
a HbK Kopec Srandysa skončila 4. 
zápasom, v ktorom tím pod vedením 
kapitána Adama Spodniaka tesne 
zvíťazil pomerom 1:0 nad družstvom 
kapitána Petra Synaka. Hoci sme 
úvodný zásah stretnutia videli už na 
začiatku prvej desaťminútovky, aj 
napriek enormnej snahe Redberries 
sme vyrovnávajúci gól nevideli až do 
záverečného klaksónu. Nepomohla 
tomu ani trojnásobná možnosť 
presilovej hry v posledných minútach 
duelu. Najlepšími hráčmi stretnutia sa 
stali z víťazného tímu Adam Spodniak 
respektíve z tímu porazených brankár 
Tomáš Izrael.
Finálová séria nám ponúkla všetko, 
čo by zápasy o najcennejší kov 
mali obsahovať. Videli sme krásne 
góly, neočakávané zvraty, emočne 
vybičované duely, silného tímového 
ducha a skvelú podporu zo strany 
fanúšikov. Mrzí nás nepríjemné 
zranenie Michala Bošeľu (prajeme 
skoré uzdravenie), ktorý napriek sadre 
na nohe, nechýbal na záverečnom 
zápase a vyhodnotení ligy.
HbK Kopec Srandy zdvihli nad hlavu 
putovný pohár, ktorý nesie meno 
nášho nového blahoslaveného. Je ním 
slovenský saleziánsky kňaz don Titus 
Zeman, ktorý tiež bojoval, síce na inom 
poli a dotiahol to na vysoký stupienok. 
Aj touto cestou vás pozývame do 
Bratislavy 30. septembra 2017 na 
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Konečné poradie:

HbK Kopec Srandy
HbK Redberries
Dream Team
Amatéri
HK Mikrobus
Plán B
Troll Team
HbK Mlaďasi

Individuálne ocenenia:
Hráč s najviac strelenými gólmi: 
Benjamín Potoček (HbK Redberries) 
78 gólov

Najúspešnejší brankár:
Andrej Janovec(Amatéri) – 85,1% – 262 
striel / 39 gólov

Hviezda zápasov: Timotej Briak 
(Amatéri)

Čo nás čaká v lete

21. júla letný program pokračuje 
MINIŠTRANTSKÝM TÁBOROM.

Od 24. júla sa v stredisku uskutoční 
HOKEJBALOVÝ KEMP. 

V auguste budú letné akcie 
pokračovať HREBEŇOVKOU PRE 
MLADÝCH od 12. 8. a od 12. 8. 
bude prebiehať akcia ORATKO NA 
ŠPACÍRKE, séria jednodňových 
výletov pre deti od ukončeného 2. 
ročníka ZŠ. 

Hneď nasledujúci týždeň, 21. augusta 
začne 2. TURNUS PRÍMESTSKÉHO 
TÁBORA pre deti 2. – 7. ročníka ZŠ. 

Napokon sa na konci augusta na 
výlet do Slovenského raja vyberú 
naši dobrovoľníci na SÚSTREDENIE 
ANIMÁTOROV, aby si po všetkých 
letných dobrovoľných aktivitách 
s deťmi a mladými aj oni trochu 
oddýchli a načerpali sily do nového 
školského roka. 

Leto v Salezku je akciami priam 
nabité. Niekoľko mesiacov naši 
animátori pripravujú program na 
letné tábory, tento rok pribudli aj dva 
nové termíny. 

Letné dobrodružstvá otvoril chlap-
čenský CYKLOVÝLET do Slovinska a 
Chorvátska od 15. júna. 

Hneď prvý prázdninový týždeň (3. 
- 7.7.) je pre všetky deti od 2. do 7. 
ročníka ZŠ pripravený 1. TURNUS 
PRÍMESTSKÉHO TÁBORA. Tábor 
prebieha dennou formou, deti sa 
stretávajú vždy ráno a po celodennom 
programe sa vracajú domov na noc.

Hneď nasledujúci víkend sa začína 
POBYTOVÝ TÁBOR určený pre 3. – 7. 
ročník ZŠ v Hradišti. 

13. júla sa chlapi vyberú na 4-dňovú 
HREBEŇOVKU po Veľkej Fatre a 
16. júla odchádzajú mladí od 14 do 
17 rokov na ZÁŽITKOVÝ TÁBOR v 
Ponikleci, kde budú hľadať odvahu 
prekročiť svoj vlastný tieň.
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Nadpis prvého článku
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Natquatem que pro bla dolesecabor 
rerio cum re miniam, nobitentis sunt 
volorerrum es sit, natur resteniatem. 
Itas diti videlia aspicatus ad quunt 
earis ad estotature magnihil et hilitiu 
ntiusdam que nimus escia nihiliq 
uuntio maximin pos dus abo. Musa 
a solorit la cus inte res coribusdae 
officillabo. Et quunderum, venihit, 
simagnimin es magnihi llescil icabo. 
Ut et volorpo repudanto illecus 
cipsunto molo et plaboreic torae ma 
sitium eaquatum quassimus peliquo 
eturibus delia ad quo verchiliant 
quuntur si quidem autet utes ne qui 
dem quuntempore volori repuda con 
expelitatia et oditatem resequam re 
disti corit, sollore, tem quos nonseque 
nectium quosam quam fuga. Cae 
quodi ut aut harum as ne simillo 
reperum velignis sitae sum exceriat.
Udis re, sam, comnihi cipsumquo tet 
fugit, saecte et utem aped ulparcipiet, 
oditatu mquodit, nobiscil eat ut 
adipsant fuga. Dolori nos et volorec 
atquam, sumetus.
Ic totatur, consequi qui a simagnimus 
conse moditi omnimpo reribus cillias 
dercipsum es enis erorrumendi aut 
veligni hilluptatur amenimus eat.
Nam quam velloremque as archicabori 
repelic tempere ium aceaque nis 
amusam nis commodi aruntur sus 
accustincil illatentiume ex essitibus ex 
era il ipsanit quam fuga. Ihil maio eum, 
velendae experum nectamusapid 
quassequi dolorit, quundanda 
essusciae eum dolupta tiusda veritiate 
nimodit et qui culparchicia volores 
consequidero et quis ma qui beari 
ipsandusa ipienet rerumenditio volum 

fugia cupta sin nonsendis minverc 
hillibus autatusam imusdan ihicimu 
scipsam, quunt officia natquiam, 
consequam, optatur?
Ihil maxim que qui ium eos con 
conem ducit am reic tem remqui dit 
verferae occuptasi sunt quia eos eum 
harumquam quate con pore, seque 
sum renis ex et aute vellant ut laut enitia 
conet liquiandem qui conseniaspe 
diaeper oviduntet voloria ndestibus 
anis sercium quatias eicipsam as 
eaque num alit restem laccabo 
ribusda sae plitasi ncillupid entis 
et autenda ide et eum que parupta 
sum faccatum faciti sunt ma venduci 
psander ibusae qui cuptatecae ad ut 
dem et ilia consent adit quam, ilitas 
re as rem am, optatiatur andunt arum 
intisque essimag nihicae pa as re peri 
acipsandis aute voloreicium nonse 
dollab ilis volendis at.
Daectiu remposa picatus as abo. Et 
andusae ctatemquam sincim illest, 
voluptatus doloria accuptate id quam 
et re liqui ad ma quisi dolorrovit ut 
harcianihil inum non perro voluptate 
ventibus ipient dolessequas ut 
officiet peritae volorpore natiorestius 
exceperum voloreh enihicae 
voluptatur, optatias qui ium quam ius.
Cea sequam volut maximus, aut aut 
ut utati dicidellore, voluptatur, quam 
delia culparcit ommolut pro omnimus 
inum fugitia quam quia voluptatur 
aligenim fuga. Pistruptatur re, omnihil 
iaeperit, sumqui alignimint eicipit et et 
et estota plam hit aliquibustis dolum 
comnihi liciatis susdandicias dolut 
laut omnis maiossum alicium doluptat 
quae la saesequuntis eium
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Karmelská Panna Mária a sv. škapuliar

Dnes si chceme priblížiť Pannu 
Máriu Karmelskú (Škapuliarsku). Jej 
spomienka pripadá v liturgickom 
kalendári na 16. júla. Duchovní 
synovia proroka Eliáša viedli na hore 
Karmel v  Palestíne život modlitby. 
Nazývali sa bratmi Najsvätejšej Panny 
Márie z hory Karmel. Na prelome 12. 
a 13. storočia sa kvôli prenasledovaniu 
rozhodli presídliť do Európy. Cirkev 
uznala pravidlá ich života, a tým dala 
právny začiatok karmelitánskeho 
rádu. Rád je zasvätený Panne Márii.                                                                                       
V Anglicku sa mimoriadnou svätosťou 
preslávil sv. Šimon Stock, generálny

predstavený rádu. Keď spozoroval 
nebezpečenstvo hroziace rádu, prosil 
Pannu Máriu o pomoc. Podľa tradície 
sa mu v noci  z 15. na 16. júla 1251 zjavila 
Panna Mária v sprievode anjelov, 
podala mu škapuliar hnedej farby a 
sľúbila jemu i celému rádu osobitnú 
ochranu. A nielen karmelitánom, ale 
aj tým, ktorí budú nábožne nosiť sv. 
škapuliar, ktorý sa zároveň stal znakom 
tohto prísľubu. 

Čo je sv. škapuliar? 
V pôvodnom význame je súčasťou 
rehoľného rúcha. Je to pás látky 
(okolo 40 cm široký  s otvorom pre 
krk), ktorý splýva z pliec vredu i vzadu. 
To je riadny, veľký škapuliar. Menší 
alebo stredný škapuliar nosia členovia 
tretieho rádu spomínanej rehole. 
Ten pozostáva z dvoch štvorcových 
kusov látky (vo farbe rehoľného 
škapuliara) spojených dvoma stuhami 
na okrajoch tak, aby sa dal prevesiť 
cez hlavu, pričom jeden kus látky je na 
prsiach a druhý na chrbte. Tretí, malý 
škapuliar, pozostáva z dvoch malých 
štvorčekov a je určený pre nečlenov 
rehole. Prijímajú ho  pri osobitnom 
zasväcujúcom obrade a nosia ho pod 
svojím normálnym oblekom.
Vzhľadom na to, že v akademickom 
prostredí vznikali pochybnosti, či je 
vierohodné, že sa Panna Mária ukázala 
sv. Šimonovi Stockovi a dala mu 
škapuliar ako svoj znak, karmelitánska 
ikonografia tým, že ho vložila do rúk 
Ježišovej Matky, zdôraznila zároveň 
jeho nadprirodzený charakter.  
Najstaršie odkazy hovoria jasne o 
tom, že Panna Mária odporúčala nosiť 
škapuliar.
Škapuliarska pobožnosť, ktorá sa 
spočiatku praktizovala v karme-
litánskych komunitách, sa veľmi 
rýchlo rozšírila medzi laikmi a i 
medzi duchovenstvom, medzi kráľmi 
i poddanými, medzi bohatými aj 
chudobnými, medzi jednoduchými 
i vzdelanými ľuďmi. Škapuliarske 
zjavenie sa riadením Božej 
prozreteľnosti stalo príležitosťou 
ku vzniku peknej, novej formy 
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mariánskej úcty v Cirkvi, ktorá má 
solídny doktrinálny základ v pravde 
o Máriinom duchovnom materstve. 
Prameňom škapuliarskej tradície 
je súkromné zjavenie, v ktoré nie je 
nevyhnutné veriť, aby sme dosiahli 
spásu. Napriek tomu je to udalosť, 
ktorá obohacuje našu vieru. Pomáha 
nám prehĺbiť pravdu, že všetci, ktorí 
uctievajú Pannu Máriu, pocítia jej 
ochranu  za života a zvlášť v hodine 
smrti. Tým, že nosíme škapuliar, 
vyznávame to,  v čo verí každý katolík,    
keď sa modlí Zdravas ,́ Mária: „Pros za 
nás hriešnych teraz i v hodinu smrti 
našej.“
Škapuliarska pobožnosť je jednou 
z mnohých ciest, ktoré vedú 
prostredníctvom Panny Márie ku Kris-
tovi. Cirkev udelila škapuliaru hodnosť 
sväteniny. Keď Cirkev - v náväznosti na 
tradíciu o videní sv. Šimona Stocka - 
uznala škapuliar za Máriin znak, spojila 
ho s dvoma milosťami, tzv. privilégiami 
škapuliara:
Prvou milosťou je, že škapuliar zaručuje 
zvláštnu ochranu preblahoslavenej 
Panny Márie v ťažkých situáciách 
a nebezpečenstvách pozemského 
života.
Druhou milosťou je, že tým, čo ho 
nosia, Panna Mária sľúbila šťastnú 
smrť a ochranu pred večným 
zatratením.  Od konca 15. storočia sa 
k uvedeným milostiam pripojila tzv. 
sobotná výsada, ktorá vyjadruje vieru 
pobožného ľudu, že Ježišova Matka už 
v prvú sobotu po smrti vyslobodzuje 
z očistca tých, ktorí za života 
praktizovali škapuliarsku pobožnosť. 
Pius XII. sa v liste predstaveným 
oboch vetiev karmelitáskej rehole v 

r. 1950 takto vyjadril o spomínanom 
privilégiu: „Najnežnejšia Matka istotne 
nezabudne na to, aby sa jej deti, ktoré 
sa v očistci očisťujú od previnení, na jej 
príhovor u Boha čo najskôr dostali do 
nebeskej vlasti, podľa tzv. sobotného 
privilégia.“
Škapuliarska pobožnosť, ako každá iná 
forma mariánskej úcty, ktorú schválila 
Cirkev, má dve časti. Prvou je milosť, 
ktorú chce Panna Mária udeliť a 
druhou je naša spolupráca s milosťou. 
Bez splnenia tejto podmienky vyjdú 
nazmar milosti pripísané škapuliaru.                                         
Keď Ježišova Matka vidí našu 
otvorenosť a úprimnú pripravenosť 
prijať jej materinskú lásku, preberá 
iniciatívu  a stáva sa našou učiteľkou 
a spoľahlivou vodkyňou. Môžeme tu 
hovoriť o Máriinej škole, v ktorej naša 
túžba po svätosti nadobúda reálnu 
podobu a získava osobitnú krásu.
Škapuliarska pobožnosť má svoje 
srdce, je ním nasledovanie Ježišovej 
Matky. Nie skutočnosť, že človek 
nosí škapuliar, ale to, že sa vo svojom 
živote pripodobňuje Ježišovej Mat-
ke, mu dáva vnútornú istotu, že 
šťastlivo prejde cez prah večnosti. 
Pohľad na škapuliar ako na zázračný 
znak, vďaka ktorému si automaticky 
zabezpečujeme spásu, nemá nič 
spoločné so skutočnou zbožnosťou, 
ale je škodlivou poverou.
Škapuliar môže posvätiť a obliecť 
každý karmelitánsky kňaz alebo 
ktorýkoľvek diecézny či rehoľný kňaz, 
ak to urobí v súlade s formulou, ktorú 
schválila svätá Cirkev. Prijatie sa má 
uskutočniť pomocou plátenného 
škapuliara, ktorý neskôr podľa 
osobného zváženia možno zameniť za 
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uviedol aj tieto slová: „Škapuliar nám 
pripomína dve pravdy: na jednej 
strane ustavičnú ochranu Najsvätejšej 
Panny, a to nielen počas našej životnej 
púte, ale aj vo chvíli prechodu do 
plnosti večnej slávy; na druhej strane 
vedomie, že úcta k Panne Márii sa 
nemôže obmedzovať na modlitby 
a pobožnosti na jej počesť pri 
niektorých príležitostiach, ale musí 
vytvárať „odev“ (habitus), to znamená 
musí sa stať trvalým postojom 
nášho kresťanského spôsobu života, 
prepojeného modlitbou a vnútorným 
životom prostredníctvom častej účasti 
na sviatostiach a prostredníctvom 
konania skutkov duchovného a 
telesného milosrdenstva. Tak sa 
škapuliar stane znakom „zmluvy“ a 
vzájomného spoločenstva medzi 
Máriou a veriacimi.“
Nech nám pohľad na Pannu Máriu 
Karmelskú (Škapuliarsku), ktorá 
drží v ruke škapuliar, pripomína jej 
materinskú starostlivosť a ochranu a 
nech je pre nás neustálou výzvou, aby 
sme ju nasledovali v jej čnostiach.      

Zdroj: http://www.rodinaneposkvrnen
ej.sk/0308/rn26.htm                                                                                                        
Podľa J. Zielinskeho OCD
Spracovala: J.Matejová

medailónik, tak ako to 16. decembra 
1910 dovolil pápež Pius X.  Tento 
medailónik má na jednej strane obraz 
Božského Srdca  a na druhej strane 
obraz Panny Márie. Po prijatí škapuliara 
sa odporúča denne sa modliť niektorú 
z mariánskych modlitieb (Pod tvoju 
ochranu, Zdravas ,́ Mária...) alebo 
častejšie opakovať strelnú modlitbu:  
„Panna Mária Škapuliarska, oroduj za 
nás!“
Ten, kto prijíma škapuliar, môže 
sa rozhodnúť pre inštitucionálu 
príslušnosť ku Karmelu zapísaním 
sa do škapuliarskeho bratstva 
(bratstvá existujú pri karmelitánskych 
kláštoroch a v niektorých farnostiach) 
alebo pre príslušnosť v široko 
chápanej škapuliarskej rodine, ktorá 
nevyžaduje organizovanosť. Prijatie 
škapuliara sa uskutočňuje len raz. Ak 
niekto, kto prijal škapuliar, nenosil 
ho dlhší čas buď preto, že ho stratil, 
nemusí ho nanovo prijať z rúk kňaza. 
Stačí, ak oľutuje svoje zanedbanie, 
opätovne ho začne nosiť a plní 
požiadavky škapuliarskej pobožnosti.
Svätý Otec Ján Pavol II. už od detstva 
nosil škapuliar. Tento veľký mariánsky 
ctiteľ v liste z 25. marca 2001, ktorý 
napísal pri príležitosti 750. výročia 
odovzdania škapuliara a slávenia 
karmelitánskeho roku Panny Márie, 
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