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Úvodník

„Zrušiť alebo nezrušiť?“ Áno, aj toto 
bola jedna z tém nášho hodnotiaco-
plánovacieho stretnutia na konci 
školského roka. Možno to niekoho 
prekvapí, pretože tento nenápadný, 
ale informáciami nabitý časopis má za 
sebou húževnatých a zapálených ľudí, 
ktorí mu venujú svoj čas a energiu. 
Pravdou však je, že má za sebou aj 
finančné starosti a nepokoj tých, 
ktorí doň píšu s bázňou, či sa to bude 
niekomu páčiť :-) 
Nakoniec sa nám predsa len zdalo, 
že aj napriek peknej webovej stránke 
je ešte stále dosť ľudí, ktorí si radi 
zoberú stránky do rúk alebo sa až 
tak s internetom nekamarátia... A 
tak sme znova tu, no budeme radi, 
ak nám občas pošlete svoje spätné 
väzby alebo podporu v akejkoľvek 

podobe. Naším hlavným motorom 
je myšlienka rodiny, ktorú tu tvoríme 
a chceme upevňovať aj pomocou 
informovanosti, záujmu a vzájomným 
povzbudením. 
A na záver už len to, že mnohí aj z našej 
farnosti prežili pekný a požehnaný čas 
na blahorečení dona Titusa Zemana, 
ktorý – keď už mal za sebou mesiace 
vypočúvania a krutého mučenia – 
povedal: „Všetko, čo sa mi kladie 
za vinu, som robil z lásky k Cirkvi 
a osobitne z lásky k Saleziánskej 
spoločnosti.“ Aj my patríme do týchto 
dvoch rodín a asi nebudeme musieť 
položiť z lásky k nim život, no niekedy 
je veľkým prejavom lásky aj všimnúť 
si tých, s ktorými sa stretávame na 
jednom sídlisku, v jednom kostole, v 
jednom stredisku.
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Rada VPK je ďalšou zo skupín, ktoré 
fungujú v našom saleziánskom 
stredisku. Tieto stretnutia fungovali 
v našom stredisku už v minulosti, v 
posledných rokoch však nastal ich 
výpadok. Keďže sa teraz jej činnosť 
opätovne rozbehla, pozrime sa bližšie 
na to, čo si pod týmto pojmom vlastne 
treba predstaviť. 
Výchovno-pastoračná komunita, skrá-
tene VPK, je jedným zo spôsobov 
saleziánskej rodiny, ktorými sa snaží 
priblížiť mladým. V širšom zmysle je 
v tejto komunite zahrnutý každý, kto 
sa angažuje v saleziánskom stredisku 
a kto sa čo i len najmenším úsilím 
zapojí do jeho fungovania. Vybraní 
zástupcovia sa stávajú členmi Rady 
VPK a sú súčasťou tzv. animačného 

jadra. 
V našom stredisku sa rada VPK 
stretáva približne dva až trikrát ročne 
na víkendových stretnutiach. Na 
nich sa spoločným úsilím hľadá, čo 
je potrebné pre správne fungovanie 
farnosti. Jedná sa o akúsi reflexiu, 
pohľad každej zložky spoločnosti 
na to, čo môže pomôcť, čo chýba a 
pod. Medzitým sa zvyknú stretávať na 
nepravidelnej báze, počas niekoľko 
hodinových stretnutí. Na nich sa skôr 
riešia konkrétne čiastkové témy.
Rada VPK je spoločenstvo tvorené 
všetkými zložkami saleziánskej rodiny. 
Saleziáni, saleziánky, animátori, mladí, 
rodiny, farníci, vychovávatelia aj 
vychovávaní.  

Spoločenstvá vo farnosti: Výchovno-pastoračná komunita 

O NÁS S NAMI

VÝCHOVNÁ preto, lebo do centra svojho záujmu kladie starostlivosť 
o celkový rozvoj mladých – vo fyzickom, psychologickom, kultúrnom, 
profesionálnom, sociálnom a nadprirodzenom smere.

PASTORAČNÁ, pretože sa otvára pre evanjelizáciu, kráča s 
mladými v ústrety Kristovi, necháva zakúsiť hodnoty ľudského a kresťanského 
spoločenstva s Bohom a druhými.

KOMUNITA, pretože je tvorená všetkými zložkami saleziánskeho 
diela. Zahŕňa v sebe saleziánov, saleziánky, dospelých aj mladých, rodičov a 
deti, vychovávateľov, animátorov, farníkov... Jej základným prvkom nie je ani tak 
práca alebo efektivita, ale súhrn životných hodnôt.

„Bez srdečnosti sa láska neprejaví a bez tohto prejavu niet dôvernosti. 
Kto chce byť milovaný, musí ukázať, že miluje.“ Don Bosco
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Všetky zložky VPK sa zúčastňujú 
na živote saleziánskeho diela, ale 
niektorí majú špecifickú  úlohu   
animovať, koordinovať a starať sa 
o zachovanie saleziánskej identity 
diela. Toto animačné jadro sa 
nazýva rada Výchovno pastoračnej 

komunity. Rada VPK pôsobí 
prostredníctvom uvažovania, dialógu, 
plánovania, hodnotenia. Jej úlohou 
je teda hľadanie línie, usmerňovanie, 
stanovenie priorít. 

Ivan Bernát

Blahoslavená Alexandrina trpela za spásu duší

Blahoslavená Alexandrina Mária da 
Costa sa narodila 3. marca 1904 v 
Balasare na pobreží Atlantického 
oceánu v Portugalsku. Ako malá bola 
živou, veselou, až nezbednou, ale 
taktiež veľmi pracovitou a citlivou 
vidieckou dievčinou. Od matky 
dostala hlbokú vieru. Do školy chodila 
len rok a pol bez toho, aby urobila 
nejaké skúšky. Ako osemročná 
začala pracovať a keď mala 14 rokov, 

zamiloval sa do nej mladík, ktorý 
spolu s ďalšími dvoma priateľmi vnikli 
do jej domu s úmyslom znásilniť ju. 
Ona však, aby si zachovala čistotu, 
vyskočila z okna a po dopade na zem 
si vážne zranila chrbticu. Následkom 
zranenia po piatich rokoch celkom 
ochrnula a počas ďalších 30 rokov 
zostala pripútaná na lôžku. Na začiatku 
svojho ochrnutia robila všetko možné, 
aby sa uzdravila. Modlila sa, prosila o 
milosť uzdravenia, ale keď pochopila, 
že utrpenie je jej poslaním, prijala 
kalváriu a prežívala ju s úsmevom na 
perách až do smrti.

Z charizmatického pohľadu je jej 
život podobný so životom Pátra Pia. 
Alexandrina nemala viditeľné stigmy, 
jej lôžko bolo pre ňu skutočným 
krížom. Často živo prežívala Kristovo 
utrpenie v takej dojímavej forme, že 
desila ľudí, ktorí boli pri nej. Mala 
denné rozhovory s Ježišom, s Pannou 
Máriou a taktiež, ako Páter Pio, bola i 
ona bitá až do krvi od satana a zlých 
duchov.

Alexandrina mala hlboký vzťah k 
fatimskému zjaveniu, ktoré sa udialo 
len necelý rok pred jej skokom z okna 
pre záchranu čistoty. Ponúkla sa ako 
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obeť Kristovi za obrátenie hriešnikov a 
za mier vo svete: „Nemám nič iného, 
čo by som mohla dať pre slávu Božiu 
a k spáse duší.“ Počas rokov 1938–
1942 prežívala každý piatok 3 hodiny 
Ježišovo utrpenie. Na jej žiadosť pápež 
Pius XII. zasvätil 31. 10. 1942 ľudstvo 
Nepoškvrnenému Srdcu Panny Márie. 
Od 24. marca 1942 až do svojej smrti 
Alexandrina neprijala žiadny druh 
jedla a nápoja, čo bolo prísne lekársky 
sledované. Živila sa len Eucharistiou, 
ktorá jej bola prinášaná každé ráno. 

Ježiš jej povedal: „Už sa nebudeš 
živiť ničím iným na zemi. Tvojím 
pokrmom bude moje telo, moja 
krv. Veľký je zázrak tvojho života.“ 
Odborní lekári ju dôkladne skúmali, 
no pre tento zázrak nedokázali nájsť 
prirodzené vysvetlenie. K jej lôžku už 
za jej života prúdili zástupy pútnikov. 
Ľudia mali Alexandrinu v úcte ako 
svätú a v nekonečných zástupoch ju 
navštevovali, aby s ňou mohli hovoriť 
a prosiť ju o modlitby. Jej vytrvalé a 
nemenné posolstvo pútnikom bolo 
rovnaké ako posolstvo Panny Márie 
Fatimskej: „Robte pokánie, nehrešte 
už, modlite sa ruženec, prijímajte 

Eucharistiu.“ Podľa dôkazu a svedectva 
v knihe o jej živote sa Alexandrina 
svojimi modlitbami a utrpením stala 
nástrojom skrátenia 2. svetovej vojny.

V roku 1944 sa stala saleziánskou 
spolupracovníčkou, aby so saleziánmi 
spolupracovala na spáse duší, zvlášť 
mladých, a aby sa modlila a trpela za 
posvätenie spolupracovníkov celého 
sveta. Zároveň sa stala trpiacou 
sestrou saleziánskych novicov. Ježiš 
povedal Alexandrine 1. októbra 1954: 
„Chcem, aby si svet zapálila láskou 
môjho Božského Srdca, ktorá dnes 
v ľudských srdciach vyhasla. Založ 
oheň! Založ požiar! Svoju lásku chcem 
dávať všetkým ľuďom! Chcem, aby ma 
všetci milovali! Oni to neprijímajú a 
nemilujú Ma. Chcem, aby sa skrze teba 
táto láska rozhorela v celom ľudstve, 
celkom tak, ako bol skrze teba svet 
zasvätený Nepoškvrnenému Srdcu 
mojej Blahoslavenej Matky.“ Zomrela 
13. októbra 1955. Tesne pred svojím 
posledným vydýchnutím povedala: 
„Som šťastná, pretože idem do neba.“ 
K jej hrobu stále prichádzajú zástupy 
pútnikov. 25. apríla 2004 bola Jánom 
Pavlom II. blahorečená.

Modlitba
Bože, milosrdný a dobrý Otče, ty si nám daroval blahoslavenú Alexandru, aby sa 
jej život stal iskrou, ktorá v celom svete zapáli oheň lásky k Evanjeliu a k Ježišovi 
v Eucharistii.
Daj nám účasť na tom Duchu, ktorý ju zjednotil s Tvojím Synom Ježišom, aby 
sme boli ako ona horlivými svedkami tvojej milosrdnej lásky, ktorá sa ustavične 
rozdáva a prináša spásu.
Pre Tvoje milosrdenstvo a na jej príhovor nás sprevádzaj v radostiach i bolestiach 
nášho života. Amen. 

Pripravila Jozefína Matejová podľa:  
http://www.zivotopisysvatych.sk/alexandrina-maria-da-costa/
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NOVOU TVÁROU 
V KOMUNITE SALEZIÁNOV 
JE PETER JURČIŠIN-KUKĽA
V lete do saleziánskej komunity v 
Banskej Bystrici preložili saleziána-
koadjútora, Petra Jurčišina-Kukľu.  
V nasledujúcom rozhovore prezradil 
niečo o sebe a svojej minulosti, ale aj o 
tom, čomu sa bude venovať v Salezku. 

Odkiaľ pochádzaš a aká je tvoja 
rodina?
Pochádzam z Bardejova. Mám troch 
bratov (Mariána, Paľa a Jožka) a dve 
sestry (Máriu a Katku). Ja som druhý 
najstarší. Takmer všetci súrodenci 
už majú svoje rodiny. Vďaka mojím 
rodičom, súrodencom i  ďalším príbuz-
ným som zažil veľmi pekné detstvo. 
Rád som s nimi, máme pekné vzťahy.

Kde si už pôsobil v minulosti?
V minulosti som pôsobil ako kandidát 
k Saleziánom jeden rok v Námestove, 
neskôr som absolvoval ročný noviciát 
v Poprade a dvojročné štúdia filo-
zofie v Žiline. Mojím posledným 
pôsobiskom bolo saleziánske stre-
disko Mamateyova v Bratislave-
Petržalke. Strávil som tu 10 rokov, z 

toho posledné tri roky a 8 mesiacov 
som pracoval na plný úväzok ako 
vychovávateľ v Krízovom centre v 
Bratislave-Petržalke.

Do Banskej Bystrice prichádzaš 
s “titulom” salezián-koadjútor. 
Môžeš priblížiť, čo to znamená?
Salezián-koadjútor je v prvom rade 
salezián :-) To znamená, že zložil 
rehoľné sľuby, žije v saleziánskej 
komunite a má účasť na spoločnom 
poslaní komunity. Do poslania 
prispieva svojou špecializáciou v 
určitej oblasti, ktorá mu je blízka a cez 
ktorú slúži mladým ľuďom.

Aké úlohy ti boli zverené v našom 
Salezku?
Starostlivosť o hokejbalistov, pomoc 
v Oratóriu a sprevádzanie detí v 
príprave na prvé sväté prijímanie.

V oratku si už nasadil poriadne 
pracovné tempo. Aké sú tvoje  
prvé dojmy zo saleziánskeho stre-
diska?
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Je tu živo, na čo som sa aj tešil :-) 
Veľa šikovných mladých ľudí, veľa 
dospelých, ktorí sú tu radi. Vidím tu 
mladých ľudí, ktorí chcú žiť s Bohom.

Kto alebo čo ťa v živote inšpiruje?
Moje vzory? Pracoval som v 
spomínanom Krízovom centre v 
Bratislave, kde som mal veľmi šikovnú 
šéfku, ktorá je pre mňa v mnohých 
veciach inšpiráciou i vzorom. Okrem 
nej sú to určite aj iné osobnosti. 
Ale veľmi ma v živote inšpiruje aj 
uvedomenie si cieľa - zmyslu, toho 
prečo veci robím a v čom vidím ich 
hodnotu.

Aká bola tvoja cesta k duchovnému 
povolaniu?

Dlhá :-) S odstupom času myslím, že 
začala u nás doma, kde sme ako deti 
boli vedení k modlitbe, k účasti na 
svätej omši. Neskôr to boli stretká na 
základnej škole v piatom ročníku, na 
strednej škole animátorstvo, skauting, 
organizovanie stretiek, výletov, 
táborov spolu s radosťou z Božej 
prítomnosti pri svätých omšiach.

Čo by si poradil mladým, ktorí 
svoje povolanie ešte len hľadajú?
Aby sa modlili za svoje povolanie. Teraz 
máme úžasného patróna povolaní 
blahoslaveného Titusa Zemana. A tiež, 
aby si našli niekoho, komu dôverujú, 
kto by ich sprevádzal - kráčal s nimi na 
ceste hľadania ich povolania.

Alica Vosková
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eto v Salezku Lzážitkov

bolo opäť plné
nezabudnuteľných
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Prvé dni leta strávila partia animátorov 
z banskobystrického strediska v Ban-
skej Belej na spoločnom sústredení 
pred letnými prázdninami. Približne 20 
mladých malo možnosť oddychovať a 
budovať partiu pri aktivitách, ktoré si 
pripravil direktor Jozef Špalek.

Prvým prímestským táborom sa 
odštartovala letná sezóna táborov. 
Jeho témou bol príbeh Santiaga z 
knihy Alchymista. 

Nasledoval tradičný pobytový 
tábor, ktorý sa tento rok uskutočnil 
v obci Hradisko. Deti sa preniesli do 
nedávnej minulosti a zakúsili, aký bol 
život v závode. 

Leto 2017 prinieslo aj novinku v 
podobe zážitkového tábora. Bol 
pripravený pre mladých do 17 rokov. 
Tí sa v tretí júlový týždeň pokúsili 
prežiť na opustenom ostrove.
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V polovici augusta sa vybrala skupina 23 turistov pod vedením Jozefa Špaleka 
na hrebeňovku. Destináciou bola Veľká Fatra. Počas celej cesty mladí videli 
krásne výhľady a v noci obdivovali jasnú oblohu s padajúcimi hviezdami.

Počas tretieho augustového týždňa 
zažilo banskobystrické stredisko 
ďalšiu novú akciu s názvom Oratko na 
špacírke. V priebehu jedného týždňa 
si mnohí vybudovali nemálo nových 
priateľstiev. Najmladší animátori 
získali aj prvé dobrovoľnícke 
skúsenosti.

Predposledný týždeň prázdnin sa v Salezku organizoval druhý prímestský 
tábor. Téma bola jednoduchá: Žijem život tu a teraz. Okrem programu plného 
aktivít sa celý tábor niesol v rodinnom duchu a s heslom Zážitky, ktoré tvoríme 
spoločne.
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Na konci augusta si 24 animátorov doprialo zaslúžený oddych po celoročnej 
práci. Destináciou, kde oddychovali a užívali si spoločné chvíle, bol Slovenský 
raj.

Aby na začiatku septembra nebolo školy málo, animátori sa opäť stretli na SŠA, 
Strediskovej škole animátorov. Tá sa odohrala v obci Ludrová pri Ružomberku. 
Náplňou víkendu bolo opäť postúpiť o krok vpred v povolaní animátora a utužiť 
kolektív.

Posledný septembrový víkend 
zaplavila Bratislavu obrovská vlna 
radosti. Titus Zeman je blahoslavený! 
Banská Bystrica pri tom nemohla 
chýbať. Slávnosti sa zúčastnilo 
približne 30 mladých animátorov zo 
sásovského strediska a mnoho ďalších 
farníkov. 

Agáta Macková
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Priateľstvo je 
výborný základ pre 

spoločný život
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V posledných dňoch sa veľa hovorilo 
o duchovných povolaniach, najmä 
v súvislosti s blahorečením Titusa 
Zemana. Blahoslavený Titus je však 
orodovníkom aj pre tých, ktorí cítia 
povolanie do manželstva. Preto vám 
chceme v každom čísle tohto ročníka 
priniesť rozhovor s manželským 
párom, ktorý môže byť inšpiráciou 
pre tých, ktorí v manželstve prežívajú 
každodenný život, ale aj tých, ktorí 
ešte čakajú, koho im Boh pošle do 
cesty. V tomto článku nám o svojej 
manželskej ceste povedali Katka a 
Marek Lafférsovci, ktorí sa v našom 
stredisku zoznámili, zosobášili a 
dodnes sa tu angažujú aj so svojimi 
tromi deťmi.

Ako vyzerali začiatky vášho 
vzťahu?
K: Spoznali sme sa v saleziánskom 
stredisku počas stretka, ktoré viedol 
otec Dodo Dömeny. Náš vzťah bol 
zo začiatku kamarátsky, hoci mne 
sa podarilo medzi tým do Mareka aj 
zaľúbiť :-) Ale nechodili sme spolu. 
Bolo to pre nás vzácne a jedinečné 
obdobie, keď sme sa veľa modlili a 
rozprávali, povedali sme si veci, ktoré 
sme pred tým nepovedali nikomu. 
Prežívali sme hlboké priateľstvo a 
popritom nekládli na toho druhého 
žiadne požiadavky či očakávania.

Čo pre váš vzťah znamenalo, že 
ste sa spoznali v saleziánskom 
prostredí?
K: Každý z nás sa nejakým spôsobom 
snažil žiť hodnoty, ktoré nám boli u 
saleziánov predstavené. Bolo super, 

že som mala pred sebou veriaceho 
normálneho pekného chalana - a teraz 
si šplhnem :-) - ktorý bol pre mňa v 
mnohom príkladom a všetko to robil 
naozaj úprimne.

M: Saleziánske prostredie bolo výbor- 
ným priestorom na stretávanie, spo-
ločné angažovanie, robenie dobrých a 
pekných vecí s usmerňujúcim ducho-
vným pozadím.

Cítili ste po celý čas povolanie k 
manželstvu?
K: Keď som mala asi 10 rokov, čítala 
som životopis svätej Terezky z Lisieux a 
jej „malá cesta“ ma tak nadchla, že som 
sa túžila istý časť stať karmelitánkou. 
Neskôr, aj keď som bola zaľúbená, 
cítila som, že sa musím vážne zamyslieť 
nad otázkou povolania a pýtala som 
sa Boha, kde ma chce naozaj mať, kde 
budem šťastná.

M: Zvažoval som aj iné možnosti (tí čo 
ma bližšie poznajú vedia, že aj dosť 
dlho), ale nakoniec som našiel svoje 
miesto pri Katke v manželstve.

Zažili ste nejaké krízy? Ako ste ich 
riešili?
K: Pravdaže a koľko! Hneď prvá kríza 
prišla 7 dní po tom, čo sme oficiálne 
začali spolu chodiť. Mala som určité 
očakávania a vravela som si, že toto 
bol asi omyl a chcela som sa rozísť. 
Alebo keď sme boli spolu pracovať 
v Írsku, tak som mu raz povedala: 
„Mali by sme sa rozísť.“ Samozrejme 
som sa nechcela naozaj rozísť, len 
aby už „niečo“ urobil. Lenže on na to 
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poradili mladým, ktorí sa do 
manželstva chystajú?
K: Pre nás veľa znamenalo to hlboké 
priateľstvo, ktoré predchádzalo 
oficiálnemu chodeniu. Nech sa mladí 
neboja, že im niečo unikne, že musia 
niekoho mať. Všetko má svoj čas. Čo 
sa týka manželstva, príde čas, keď 
budete mať pocit, že ten druhý sa 
musí ospravedlniť, že ten druhý je 
zodpovedný, že ten druhý musí urobiť 
prvý krok. Tadiaľto cesta nevedie, 
buďte vy ten druhý (keby to bolo také 
ľahké, všakže). Niekedy sa vás niečo 
dotkne a zabolí. Prídu povinnosti dňa, 
choré dieťa, práca a večer už nemáte 
chuť niečo riešiť. Treba sa prekonať a 
povedať si to. Aby ste sa nedostali do 
štádia, že vám je vo vzťahu zle, ale už 
ani neviete prečo.

M: Prejavy fyzickej nežnosti si 
nechávať na neskôr. Nie preto, “lebo 
sa to nemôže“, ale preto, aby sa 
rýchlo nestali tým hlavným, na čo sa 
teším. Pekné a hlboké priateľstvo je 
výborným základom pre spoločný 
život.

Aké sú podľa vás najväčšie 
výzvy dnešných mladých, keď 
chcú prežívať chodenie a neskôr 
manželský vzťah s Bohom?
K: Čistota. Ale to platí pre všetky 
generácie a aj my sme si tým prešli. 
Hodnote čistoty podľa mňa treba 
porozumieť. Rozhodnutie zostať 
čistým nemôže vyplývať len z toho, 
že mi to povedal kňaz alebo sestra 
FMA. Musím to mať v sebe vyriešené. 
Pokušenia sú a budú, ak padnem, treba 

odpovedal: „Dobre!“ Odvtedy si na 
podobné očakávania dávam pozor 
:-) Po troch rokoch chodenia sme tiež 
cítili istú krízu. Vtedy nám pomohol 
otec Dodo, ku ktorému sme niekedy 
zašli po radu. Povedal, že náš vzťah 
je už v štádiu, keď sa buď vezmeme 
alebo rozídeme. Zamysleli sme sa, 
modlili, dokonca sme si od Boha pýtali 
potvrdenie, či sa naozaj máme zobrať. 
Skončilo to svadbou a neľutujeme.

M: Ja som si pomerne dlho nebol 
istý, či manželstvo je moje povolanie 
– tým som Katku dlho trápil a niekedy 
aj spôsoboval krízy. Myslel som si, 
že by som sa mal Bohu „darovať“ v 
duchovnom povolaní, ale nepočúval 
som, či ma tam vlastne volá.

Povedali by ste, že sa vaše 
predstavy o manželstve líšili od 
reality života? V čom?
K: U mňa v skôr pozitívnom slova 
zmysle. Ja som z rozvedenej rodiny a 
doma to bolo pre mňa ťažké, nemala 
som pozitívny vzor. Takže život v 
manželstve s Marekom je pre mňa 
príjemným prekvapením, dá sa spolu 
vydržať, dá sa odpustiť, zaprieť, 
premôcť, milovať aj po 11 rokoch 
manželstva a dúfam, že to bude takto 
aj ďalej.

M: Ja som si asi realitu bežného 
manželského života dopredu 
nepredstavoval. Skôr som výraznú 
zmenu vnímal po narodení prvého 
dieťaťa.

Máte nejakú radu, čo by ste 
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spolu v rodine?
K: Úprimne, nie je to ľahké pri 
každodennom kolotoči. Snažíme sa o 
spoločnú večernú modlitbu, modlitbu 
pri stolovaní, niekedy sa zdieľame 
o tom, čo koho oslovilo. Pre deti 
vymýšľame niečo špeciálne aspoň 
pri príležitosti veľkých sviatkov, aby 
sme im pomohli cez hru a symboly 
pochopiť ich význam. Myslím si, že 
neexistuje niečo ako tento život a 
duchovný život, jednoducho treba žiť 
tak, ako chcem, aby žili moje deti. Ak 
chcem, aby sa modlili, bude fajn, keď 
uvidia modliť sa aj mňa, to je výzva.

Rezonuje u vás saleziánsky duch 
nejakým spôsobom doteraz?
K: Jasné :-) Nielen, že sa u saleziánov 
dobre cítim, ale beriem to ako 
povolanie a som vďačná za príležitosť 
zapojiť sa do aktivít v stredisku a byť 
medzi mladými. Páči sa mi, že celá 
podstata don Boscovej výchovy 
spočíva v tom, že on mal opravdivo 
rád každého jedného chlapca. To sa 
mi páči a to by som chcela žiť aj ja – 
mať skutočne rada.

M: Ja sa cítim byť v podstate 
vychovaný u saleziánov (neoberajúc, 
samozrejme, o zásluhy rodičov) a cítim 
sa tu ako doma. Je mi blízke kamarátiť 
sa s hocikým, starším či mladším, i keď 
je to človek s diametrálne odlišnými 
názormi a záľubami, priať a prípadne aj 
dopomôcť ľuďom, aby sa mali dobre, 
boli v živote spokojní a naplnení – asi 
toto vnímam ako svoje saleziánske 
dedičstvo.

Alica Vosková

vedieť vstať a pomáhať si navzájom. 
Treba byť k sebe i k partnerovi 
úprimný a otvorený. Toto si potom 
vieme odniesť aj do manželstva, 
lebo aj v manželstve existuje niečo 
ako manželská čistota. Tiež dôvera v 
Boha, vedieť sa na neho spoľahnúť, že 
on sa o nás postará, aj keď náhodou 
nemáme hneď zariadený byt a auto :-)

M: Osobný duchovný život. Sprís-
tupniť Bohu celý svoj život, aj svoj 
vzťah s druhým pohlavím, chodenie, 
zvládanie svojej sexuality, otázku 
svojho povolania – je to ťažké, žiada 
to veľa, ale môže to priniesť úžasnú 
slobodu, pokoj a radosť.

Čo by mali byť podľa vás hlavné 
piliere v kresťanskom vzťahu?
K: Tak to je ťažká otázka. Možno to, že 
manželstvo treba brať ako povolanie. 
Boh nás chcel takto mať. A mňa veľmi 
oslovuje, čo mi párkrát pripomenul 
otec Tibor: „Vo vzájomnej úcte a láske 
sa predbiehajte.“ To vyplýva zo sľubu, 
čo sme si dali: milovať a ctiť. Veľakrát 
sa stretávam so ženami, ktoré ľúbia 
svojich manželov, ale popri tom ich 
zosmiešňujú ako „mantákov“, ktorí sú 
horší ako deti a podobne. Myslím si, 
že toto úcta nie je.

M: Pridal by som vernosť. A to nie len v 
zmysle neopustiť, ale v každodennom 
rozhodovaní sa chcieť dobro toho 
druhého, v bežných maličkostiach. 
Sami samozrejme často zlyhávame, ale 
našťastie je tu s nami ten najmocnejší 
pilier s veľkým P.

Ako prežívate duchovný život 



_téma: Nový školský rok

informačník Sfidi _téma: Nový školský rok16

Misie 
potrebná hmotná pomoc. Ďalej 
ide o rozvojové krajiny typu Sudán, 
Angola, Keňa, Ukrajina, Azerbajdžan. 
Existujú však i ľudové misie, ktoré 
treba odlišovať od tzv. prvotných 
misií na obrátenie pohanov, lebo 
zasahujú miesta, ktoré už sú 
pokresťančené. Ľudové misie, ktoré 
prebiehajú v našich farnostiach 
(často ide o veľké mestské sídliskové 
zoskupenia), sa síce čiastočne 
inovujú a prispôsobujú novým 
výzvam a požiadavkám, no zároveň 
v sebe zahŕňajú aj stáročnú tradíciu 
a skúsenosť Cirkvi.
Jednou z medzinárodných misijných 

Misie v kresťanskom ponímaní 
chápeme ako šírenie a hlásanie 
kresťanskej viery, ohlasovanie 
Ježiša Krista, ale takisto musíme 
zobrať do úvahy ich rozvojový 
a humánny charakter, pretože 
súčasťou misijného pôsobenia 
sú vzdelávacie, osvetové, 
zdravotnícke, sociálne a rôzne iné 
aktivity. V kresťanskom prostredí 
sú spájané hlavne s nerozvinutými 
krajinami. Do tejto oblasti 
spadajú najmä krajiny Latinskej 
Ameriky, Afriky a Oceánie, avšak 
v súčasnosti toto tvrdenie už 
zďaleka neplatí. I Európa je už na 
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Cirkvi

mnohých miestach misijným územím. 
Podľa Katechizmu katolíckej cirkvi je 
cieľom misií umožniť ľuďom účasť na 
spoločenstve, ktoré je medzi Otcom 
a Synom v ich Duchu lásky.
Túto úlohu sa pokúšajú naplniť i 
slovenskí saleziáni, ktorí už niekoľko 
rokov pôsobia v krajinách ako 
Rakúsko, Japonsko či Nemecko, v 
ktorých ubúda katolíkov alebo nie 
sú prirodzene katolícke, a nie je tu 

organizácii je aj VIDES. Na Slovensku 
bol založený 12. októbra 2003 ako 
súčasť združenia Laura. VIDES pôsobí 
spolu v 40 krajinách Európy, Ázie, 
Afriky a Severnej i Južnej Ameriky. 
Dielo funguje cez miestne skupiny v 
spolupráci s centrom v Ríme. V radoch 
VIDES-u nájdeme aj zástupcov nášho 
saleziánskeho strediska. Troch z nich 
sme sa opýtali na to, kde pôsobili a čo 
im to dalo do života.
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Terka Fiľová

„Čas strávený v Rumunsku ma obohatil 
v tom, ako hľadieť na ľudí, ktorí robia 
zlé veci. Tí zväčša žijú v rozbitých 
rodinách alebo prežívajú iné ťažkosti. 
Vnímam, že je dôležité sa k nim správať 
o to viac s láskou a pozornosťou, i keď 
sa na prvý pohľad zdá, že to neprináša 
výsledky.“

„Ukrajina mi zobrala kúsok srdca. Bol 
to pre mňa požehnaný čas, kedy som 
spoznala veľa nových ľudí a hlavne 
seba. To, že som nevedela veľa po 
ukrajinsky, vôbec nezavážilo, pretože 
sme viac používali iný jazyk – jazyk 
lásky. Viac času sme trávili s deťmi než 
plánovaním toho, čo s nimi budeme 
robiť. Ich šťastné úsmevy a objatia 
plné lásky ma naučili, že nejde o to 
robiť veci čo najdokonalejšie, ale 
dať im pocítiť, že sú pre nás dôležité 
a chceme sa s nimi hrať a blázniť. 
Jednoducho byť pri nich a pre nich! 
Som vďačná za to, že som mohla byť 
súčasťou tohto diela.“Peter Phanvan

„Ja som bola v Boľkovciach pri 
Lučenci. Utužili sme si vzťahy medzi 
nami a domácimi animátormi a takisto 
pánom farárom. Naučila som sa 
hlavne vyjsť zo svojej zóny komfortu 
do chudobnejšieho prostredia medzi 
jednoduchších ľudí a to mi dodalo 
pocit vďaky za to, čo mám.“

Zuzka Baránková

Peter Vaterka
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Aktivity v Salezku 2017/2018
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Naše akcie

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

8.10.  Šarkaniáda
8.10.  Stretnutie mužov
14.10.  Duchovná obnova rodín
20.-22.10.   Sústredenie zboru Stagg 
28.10.  Duchovná obnova mladých
1. 11.  Všetkých svätých - prikázaný sviatok
3.-5.11.  Animátorská dievčenská chata
4.11.  Duchovná obnova rodín
11.11.  IMOS
12.11.  Stretnutie žien
16.-19.11.  Duchovné cvičenia mladí (Ranč)
17.11.  Duchovná obnova mladých
19.11.  Cecilfest


