
            

   

 

 

      ÚVODNÍK 

     

Domka zažila horúce a nabité 
leto. Orezávanie konárov, 
upratovanie okolia našej domky, 
natieranie lavičiek, tancovačka-
juliáles, 3 turnusy prímestských 
táborov, stretnutie mládeže 
v Ružomberku, stmelovačka pre 
animátorov...  

Nechali sme za sebou leto plné 
zážitkov, skúseností 
a úsmevných či vystresovaných 
chvíľ, leto plné driny i 
odpočinku. Pred nami sú 
školské mesiace, ktoré budú 
náročné, ale verím, že krásne 
a úspešné. 

V Domke sa v novom školskom 
roku plánuje niekoľko noviniek, 
na ktoré by som rada 
upozornila. Prvou je 
OTVORENÁ DOMKA pre 
DETI a MLADÝCH. Každú 

sobotu poobede je možnosť 
využiť priestor Domky na 
spoločné trávenie voľného času. 
Deťom sú k dispozícii animátori, 
ktorí sa im s láskou a radosťou 
venujú, učia ich skladať 
origiami, vyrábať rôzne vecičky 
a samozrejme majú 
pripravených množstvo 
úžasných hier. Neváhajte 
a prídite si v sobotu zahrať ping-
pong, stolný futbal, Aktivity, 
Twister, Poker a ďalšie 
spoločenské hry. 

Ďalej ponúkame: 

 stretká pre dievčatá rôznych 
vekových kategórií 

modlitby matiek 

štrikovací krúžok pre 
začiatočníkov  

stretnutia mamičiek s deťmi 

Viac o našich podujatiach 
nájdete na nasledujúcich 
stranách alebo na webstránke 
www.senica.domka.sk  

s pozdravom Miška Č. 
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Téma       ANIMÁTOR – AKÝ VLASTNE JE?  
 
Čo bolo  AKO SME DOMKU SKRÁŠĽOVALI 
 JULIÁLES 
                     TÁBOR DIVOKÝ ZÁPAD 
                  TÁBOR JAPAZIMI 

 CIRKUS HOPSA SA 
      R 13 
 STMELOVAČKA V ŠINTAVE 
 POCHOD ZA ŽIVOT ROZHÝBAL SLOVENSKO 
 

Čo bude  
 
Žatva je veľká... 
 
O svätom otcovi Františkovi 
 
Urob si s Emkou  
 
Hádaj rátaj lám 
 
Sv. Bystrík 
 
 
 

Animátor  - aký vlastne je? 

 

Milí čitatelia, 

keďže sa veľa animátorov z nášho 
strediska zúčastnilo animátorskej 
stmelovačky v Šintave, náš nový 
šéfredaktor-salezián zo Šaštína od 
nich vyzbieral odpovede na 
závažné otázky týkajúce sa ich 
nového životného štýlu zvaného 
animátor a spoločne pre vás 
pripravili nasledujúci článok. 

Väčšina opýtaných uviedla, že ich 
k animátorstvu niekto zavolal 
alebo mali „osobnú 
angažovanosť“ urobiť niečo dobré 
pre iných.  

Animátor je človek obetujúci svoj 
voľný čas, aby slúžil iným, hoc aj 
za cenu obyčajného úsmevu. 
Formuje mladých aj po duchovnej 
stránke. Animátorstvo je o láske 
k Bohu a mladým, trpezlivosti 

a ochote. Ale je to aj zábava, 
pretože animátor je akčný, 
vynaliezavý aj trošku bláznivý. 
Najkrajšie na tejto službe je 
výchova detí, ich úsmev, úprimná 
vďačnosť a ich detská radosť. 
Ovocie animátorstva je 
skutočnosť vidieť ako deti 
napredujú ku Kristovi a utužujú 
priateľstvá s rovesníkmi. Pri práci 
s mladými je však najväčším 
problémom čas a obava z kvality 
programu a aktivít. Vďaka 
animátorstvu sa mladí stávajú 
lepšími ľuďmi, pretože majú 
príležitosť cvičiť sa 
v zodpovednosti, pokore, 
obetavosti ale hlavne nezištnej 
láske. Dokážu vidieť zmysel vo 
veciach, ktoré na prvý pohľad 
zmysel nedávajú. Animátorstvom 
sa stal život mladých 
zmysluplnejším, cítia 
zodpovednosť ale najmä lásku, 
ktorú chcú rozdávať. Stojí ich to 
námahu napriek tomu cítia radosť 
z rozdávania sa druhým. Byť 
animátorom medzi rovesníkmi je 
oveľa náročnejšie ako medzi 
deťmi, pretože je potrebné mať 
väčšiu autoritu, odlišný program 



a veľa odvahy. Avšak výhodou 
práce s rovesníkmi je ich väčšia 
disciplinovanosť a možnosť sa 
s nimi vzájomne zdieľať 
v rôznych otázkach 
a problémoch. Väčšina rodičov je 
nadšená animátorstvom svojich 
detí, chápe, podporuje ich a teší 
sa, že zmysluplne využívajú čas. 
Avšak rodičia si uvedomujú 
množstvo stráveného času svojho 
dieťaťa v Domke a vyjadrujú aj 
nespokojnosť či nepochopenie.  
Animátorstvo je celoživotné 
poslanie, ktoré sa nekončí, záleží 
však od jeho rozhodnutia, či sa 
cíti byť schopný po telesnej alebo 
duchovnej stránke. Ak sa však 
jedná o staršieho animátora 
nemusí sa venovať deťom, ale 
starším ľuďom, ktorým 
odovzdáva svoje skúsenosti, rady 
či povzbudenia. Neviem, či ľudia 
vedia o animátorstve. Niektorí 
nechápu, že animátori sa venujú 

niečomu čo nie je platené, 
niektorí o tom nevedia, iným je to 
jedno, niektorí obdivujú, že 
animátori sa venujú iným na úkor 
svojho vlastného voľného času. 
Pre mnohých oslovených je 
vzorom samotný Don Bosco, 
pretože sa im páči spôsob, ako 
oslovoval mladých a ako sa im 
venoval. Viacerí respondenti 
uviedli menovite jedného 
animátora, ktorý ich oslovuje 
rôznymi vlastnosťami, ako sú 
trpezlivosť, obetavosť, radosť, 
ochota pomáhať, zodpovednosť 
a vedieť si nájsť čas pre druhých. 
Mladí sa dostávajú k saleziánom 
prostredníctvom katechétov, 
stretiek, táborov a rodiny. 
Animátorstvo nie je jednorazová 
záležitosť. Animátor sa musí 
neustále zdokonaľovať 
v duchovnom raste, pracovať na 
trpezlivosti a osobnej príprave.  

(článok zo stmelovačky v Šintave) 

 

 
Ó, Mária, zhliadni na nás pohľadom Matky a veď nás k tvojmu Synovi, 

daj, aby sme neboli len kresťanmi „z vitríny“, ale takí, ktorí sú ochotní 

„zašpiniť si ruky“ a spolu s tvojím Synom Ježišom budovať jeho Kráľovstvo 

lásky, radosti a pokoja.                                                    Pápež František 
 

                         ČO BOLO 

Ako sme Domku 
skrášľovali 

 

Bolo to ešte začiatkom letných 
prázdnin. Zišlo sa nás asi 10 
mladých Domkárov. 10 rôznych 
ľudí malo v ten deň jeden 
spoločný cieľ – upraviť okolie 
našej Domky. Zišli sme, rozdelili 
sme úlohy a začali sme.  

Tí najmocnejší (čiže chlapská časť 
nášho oddielu☺) začali stromami. 
Priniesli veľký rebrík a orezávali 
nízko rastúce konáre najmä nad 
lavičkami. Dievčatá vzali do rúk 
lopaty a hrable a hrabali 
popadané ihličie. Iné si zobrali do 
parády obrovský, široko 
rozrastený krík a snažili sa ho dať 
do pekného stavu.  

 

 

Veru, bolo veľa roboty – ako na 
Domke. O pár hodín sme už mali 
na zemi veľkú kopu poodtínaných 
haluzí a cez 20 vriec nahrabaného 
ihličia, naskytla sa otázka – kam 
s tým? Tu pomohol Miško a jeho 
vlečka a poodvážal ihličie 
a konáre do zberného dvora. 
Riadne sme sa všetci zapotili, ale 
spoločnými silami sa nám 
podarilo skrášliť Domku a tak ju 
pripraviť na prichádzajúce 
prímestské tábory.  

Meggy 

Juliáles   

 

6. júla 2013 sa v Domke konala 
zábava s názvom Junáles. 



Repráky nastavené, hudba 
prichystaná a mohlo sa začať 
tancovať a zabávať sa, ale ešte 
predtým nás prišiel pozrieť nový 
pán kaplán z Radošoviec, ktorý 
tento rok bude pôsobiť v našej 
senickej farnosti. Všetci sme sa s 
ním zoznámili. 

Po zoznamovaní  sme vybehli na 
parket a začala sa tancovačka – 
rôzne tančeky, spoločenské tance 
a tancovanie na voľný štýl. Popri 
tancu sme si pochutili na 
čerstvom melóne. Chutil nám. 
Okrem melóna bolo na stole aj 
iné občerstvenie. Samozrejme, 
všetko sme zjedli. 

Neskôr sme si zahrali hru s 
názvom Mafia. Myslím si, že 
každý kto tú hru hral sa na nej 
veľmi zabavil, pretože sme ju 
hrali niekoľkokrát. Keď nás už 
hra prestala baviť, tak sme si išli  
ešte na záver pár tancov 
zatancovať. Mali sme energiu na 
tanec až- až, že sa nám ani 
nechcelo skončiť. 

Dúfam, že aj o rok bude Junáles. 

Lucka Horná 

 

 

Tábor Divoký západ 

Od 19. do 23. augusta 2013 
prebiehal v Domke 3.turnus 
prímestského tábora pod 
vedením skúsených animátorov. 
Tento tábor bol zameraný na 
tému Divoký západ.  

Prvý deň sa deti spoznávali 
s indiánskym prostredím a aj 
medzi sebou, stavali a maľovali 
indiánsky totem. Na druhý deň 
„splavovali rieku Amazon“,  ako 
to videli v nahrávke od starých 
indiánov. Na plavárni nám bolo 
veselo, hľadali sme puk, hádzali 
loptičku...Tretí deň sa niesol pod 
názvom „prérie a pampy“. Boli 
sme v telocvični, kde sme sa 
parádne vybláznili a zabavili. 
Potom nasledoval výborný 
obed, dlho očakávaný oddych 
a rozprávka.  

Vo štvrtok sme hrali mestskú hru 
a plnili úlohy v meste. A v piatok 
to konečne prišlo! Výlet do 
Lanového centra v Trnave. 
Hurááá! Tak neváhaj a príď na 
budúci rok aj Ty! ☺ 

Mária Sovová 

 

Prímestský tábor - 
JaPaZiMi 

5.-10. augusta sa v senickej 
Domke konal námornícky výcvik 
(II. turnus prímestského tábora), 
ktorého sa zúčastnilo 32 detí. 
Cieľom bolo vycvičiť mladých, 
ešte neskúsených učňov počas 5-
dňového náročného výcviku za 
kapitánov – aby mohli jedného 
dňa sami vyplávať na vlastnú 
cestu života.  

Výcvik sa uskutočnil na lodi 
JaPaZiMi pod prísnym dohľadom 
6 admirálov. Ako na každom 

správnom výcviku, ani tu sa 
nezabúdalo na každodenný 
telesný i duchovný pokrm, ktorý 
bol v podobe ranných, 
predobedných i poobedných 
modlitieb, katechéziek a vrcholu 
celého týždňa – sv. omše. Učni 
posilnení týmto pokrmom museli 
prejsť všetkým, čo ponúkajú 
morské hlbiny – známe 
i neznáme.  

Za splnenie každodenných úloh 
im admiráli udelili vždy vyššiu 
hodnosť. Učni sa učili hľadať 
morskú cestu, rozpoznávať 
námornícke vlajky i Morseovu 
abecedu a učili sa prekonávať 
morskú chorobu.  

Druhý deň, už ako kadeti sa 
museli vyrovnať s rozbúrenými 
vlnami, čo všetci zvládli na 
výbornú a za odmenu získali 
vyššiu hodnosť – poručík. S touto 
hodnosťou museli bojovať 
s namáhavou dvojhodinovou 
hrou. Za jej splnenie dostali 
okrem zmrzliny i hodnosť 
dôstojník.  

Vo štvrtok sa dôstojníci vyplavili 
do neznámych vôd – Šaštína. Na 
tejto plavbe ich stretlo mnoho 



nečakaných nástrah, no dôstojníci 
sa so všetkým vyrovnali skvele.  

Za celý týždeň sa z neskúsených 
učňov stali nebojácni dôstojníci, 
avšak chýbal ešte posledný krok 
k najvyššej hodnosti. Posledný 
deň museli preplávať cez  zložitú 
a ťažkú mestskú plavbu – s čím sa 
opäť vyrovnali bravúrne. Preto im 
boli pri horiacich fakliach 
slávnostne odovzdané zapečatené 
certifikáty o povolení vyplávať na 
vlastnú plavbu a používať 
hodnosť KAPITÁN.  

Meggy 

 

Cirkus HopsaSa  

 V jeden krásny slnečný deň počas 
jedného z viacerých prípravných 
stretnutí sa zrodil nápad – skúsiť 
cirkus. Veď ten tu predsa ešte 
nebol! Pravdaže sme všetci 
súhlasili. Potom bolo treba ešte 

nájsť ľudí, ktorí budú pracovať 
v cirkuse a budú s láskou 
rozdávať radosť deťom. Neváhavo 
sme si rozdelili úlohy. Ako prvých  
sme si zvolili šašov, neskôr 
artistku, vešticu a žongléra. 
Začalo sa hneď aj uvažovať 
a premýšľať, čo by sme mohli 
pripraviť pre deti.  O chvíľu 
„padlo do éteru“ toľko nápadov, 
že ani sám principál nevedel s čím 
začať. :D 
 
A čo kostýmy? Pravdaže boli aj 
tie. Každý si niečo priniesol, ale to 
by nebol principál, keby nebol 
výnimkou. Chcel byť pripravený 
na všetko, a tak namiesto jedného 
kostýmu vzal plnú cestovku 
oblečenia, ako keby sa sťahoval 
do cirkusu na celý mesiac. Pre 
istotu nezabudol vziať i hračky, 
ktoré mal pripravené pre mladých 
nádejných cirkusantov, a možno 
i keby sa sám chcel trocha zahrať. 
 
Maskotom celého tábora bol 
medvedík, ktorý robieval  
spoločnosť všetkým členom 
cirkusu, a najmä principálovi. Bol 
to jednoducho skvelý kamarát, 
vďaka ktorému sa principálovi 
podarilo získavať deti a robiť ich 
radostnejšími. 

Nastali posledné chvíle pred 
privítaním mladých ľudí 
v cirkuse. Posledné úpravy 
v priestoroch cirkusu, vztýčenie 
názvu cirkusu: „CIRKUS 
HOPSASA“. Od tohto okamihu 
boli dvere otvorené pre všetkých 
nových záujemcov o cirkusantskú 
rodinu. 
 
V prvý deň v cirkuse principál 
spolu so svojimi priateľmi privítal 
všetky deti a postupne im 
predstavil svojich priateľov. Po 
otázke, kto by sa chcel stať naším 
pomocníkom sa hneď začali 
dvíhať ruky a miestnosťou sa 
ozývalo: „Ja, ja, aj ja chcem!“ 
Neprešlo ani tridsať sekúnd 
a všetky ruky boli hore. Po 
spoznávaní sa navzájom sme sa 
porozdeľovali do menších 
skupiniek, kde sme sa zoznámili 
ešte bližšie a vytvorili sme si 
názov skupinky aj pokrik. Pokrik. 
Práve ten pomáhal prekonať 
rôzne úlohy a nástrahy nielen 
v samotnom areáli cirkusu, ale aj 
na plavárni či počas putovania po 
Smoleniciach. 
 
Mladí cirkusanti sa veľmi snažili, 
aby všetko zvládli úspešne a aby 
sa mohli i oni raz stať členmi 

cirkusantskej rodiny. A to sa im 
i v závere týždňa všetkým 
podarilo. Zložili skúšky 
cirkusantskej školy a následne 
boli všetky deti po zložení 
irkusantského sľubu vyhlásené za 
nových cirkusantov. 
Rád by som sa touto cestou 
poďakoval všetkým členom 
cirkusantskej rodiny, ktorí snami 
prežili nádherný čas v CIRKUSE 
HOPSASA a chcel by som vyzvať 
aj ostatných, aby neváhali 
a využili príležitosť zažiť podobné 
dobrodružstvo na budúci rok. 

principál Dominik :o)  

       

 

R13 alebo Seničania v 
Ružomberku 

Skratka R13 v sebe ukrýva 
Národné stretnutie mládeže 
v Ružomberku (preto R), ktoré sa 
uskutočnilo 26.- 28. Júla 2013. 
Táto akcia sa konala súbežne so 



Svetovými dňami mládeže (SDM) 
v Rio de Janeiro so svätým otcom 
Františkom. Spoločným mottom 
týchto stretnutí bolo: „ Choďte 
a získavajte učeníkov, zo všetkých 
národov“ Porov. Mt 28,19. R 13 
bolo vlastne alternatíva pre tých , 
ktorí si to do Rio de Janeira 
nemohli dovoliť ísť. Takže aj my 
mladí zo Senice a okolia sme sa 
rozhodli zúčastniť sa R 13. 
V piatok ráno sme nastúpili do 
vlaku a plní očakávaní sme so 
Ružomberka prišli 
v poobedňajších hodinách. Na 
vlakovej stanici v Ružomberku 
nás čakala registrácia. Každý 
dostal náramok- vstupenku 
nielen  na program, ale aj 
k ubytovaniu. Po úspešnej 
registrácii sme sa išli zložiť do 
škôl (kde sme boli ubytovaní) 
a potom už MHD sme sa dostali 
pred halu Koniareň, kde sa konal 
program. Úvod programu bol 
v štýle Brazílskej ceremónie- 
s bubnami a všetkým, čo k tomu 
patrí. Celý program uvádzali 
moderátori Paľo Danko (z 
tanečnej skupiny ATak) a Peter 
Weinciller (divadelný režisér). 
Program bol bohatý na množstvo 
vystúpení Tanečných divadiel, 
medzi ktoré patrilo aj známe 

divadlo ATak. V piatok a sobotu 
sa slávila sv. omša s priamym 
prenosom do TV LUX (okrem sv. 
omší aj určitá časť programu bola 
v priamom prenose). Celebrovali 
ich Spišský biskup Štefan Sečka 
a Košický arcibiskup Bernard 
Bober. Sväté omše okrášľovali 
svojou hudbou hudobné skupiny, 
či zbory. Tu sú v skratke 
rozpísané jednotlivé dni, ktoré 
sme na R 13 prežili: 

Piatok 

 

Uvítanie, predstavenia tanečných 
a hudobných skupín. Nasledovala 
sv. omša a po nej sme sa pomocou 
hry molekuly náhodne rozdelili 
do skupiniek (Každý vedúci 
v skupinke mal šatku a my sme sa 
mali k nim rozdeliť –cca 20 ľudí 
na jedného animátora). V týchto 
skupinkách sme potom mali 
spoločnú večeru (každý priniesol 
niečo pod zub a spoločne sme sa 

podelili☺. A samozrejme, že sme 
sa pozoznamovali a zahrali. 
Každá skupinka mala za úlohu 
vyrobiť kríž, a pomodliť sa 
krížovú cestu- v uliciach 
Ružomberka. Následne sme sa 
presunuli späť do haly, kde sme 
mali otcom arcibiskupom 
Stanislavom Zvolenským 
modlitbu na tému troch slov 
(Odlúčenosť, Odhodlanosť, 
Otvorenosť). Nechýbal aj ďalší 
umelecký program a svedectvá. 
Po ukončení modlitby 
nasledovala ohňová šou pred 
halou a potom už len ísť do škôl, 
kde sme boli ubytovaní. 

Sobota 

 

Ráno nás na ubytovniach čakali 
raňajky, po ktorých sme sa vydali 
do kultúrneho domu, kde mala 
mať naša Bratislavská arcidiecéza 
s pánom arcibiskupom 

 Stanislavom Zvolenským raňajšiu 
modlitbu (každá diecéza mala 
samostatnú modlitbu). Po 
modlitbe sme sa zišli v hale na 
katechéze s bratislavským 
eparchom Petrom Rusnákom na 
tému Masky (ako často sa 
skrývame pod „masky, len aby 
druhí nevideli našu pravú tvár“). 
Nasledovali svedectvá a stretnutie 
v skupinkách, kde sme aktívne 
rozoberali katechézu. Na obed 
sme sa zúčastnili sv. omše. Po 
skončení sv. omše sme šli na 
námestie A. Hlinku, kde nás 
čakali dobrovoľníci s obedom. 
Sadli sme si do parku a bolo nám 
fajn. Poobede sme si mali 
možnosť zašportovať, zahrať hry, 
vyspovedať sa, ísť na adoráciu 
alebo zoznámiť sa s množstvom 
reholí (mužských aj ženských ) na 
EXPO reholí. Po večeri sme sa 
zišli v hale na telemost s RIOm 
a večernej vigílii s arcibiskupom 
Cyrilom Vasiľom (svedectvá, 
adorácia, umelecký zážitok 
z Praque Cello Quartet+ 
chrámového zboru z Dunajskej 
Lužnej a tanečnej skupiny For 
Džoj...). Po ukončení vigílie sme 
sa rozišli do ubytovní. 

 



 

Nedeľa 

Raňajky aj spolu s balíčkom na 
obed nás čakali na ubytovniach. 
potom sme sa autobusom 
dopravili do školy, kde sme mali 
mať uschovanú batožinu. 
Program v hale začal rannou 
modlitbou so skupinou F6 
a šermiarmi z EXCLUDO. 
Nasledovala katechéza 
s pomocným biskupom 
bratislavskej arcidiecézy Jozefom 
Haľkom na tému Mission 
Possible, svedectvá a umelecký 
program. Katechézu sme potom 
rozoberali v skupinkách. Keď sme 
sa vrátili do haly, začal sa modliť 
multimediálny ruženec 
s trnavským arcibiskupom Jánom 
Oroschom (každý desiatok sa 
modlila nejaká iná skupinka. Dva 
z nich sa premietali na plátne, 
kde sa modlili ľudia z rôznych 
krajín sveta). Potom už 

nasledoval obed a výstup na 
Kalváriu, kde bola slúžená 
záverečná sv. omša s kardinálom 
Jozefom Tomkom. Keďže boli 
veľké horúčavy a celý čas sme 
sedeli na slnku, organizátori 
zabezpečili cisternu s vodou, 
ktorú sme si mohli kedykoľvek 
nabrať. Na konci sme dostali 
mimoriadne požehnanie od sv. 
otca prostredníctvom kardinála 
Tomka. Nastal čas rozlúčiť sa 
a potom sa každý pobral domov. 
Samozrejme sme sa postretali na 
vlakovej stanici, kde sme sa 
dozvedeli, že o tri roky budú 
Svetové Dni Mládeže v Krakowe. 
Veľmi sme sa potešili, veď 
Krakow nie je pre nás tak 
vzdialený.... A preto, verím, že sa 
vidíme v roku 2016 na SDM 
v Krakowe a zažijeme skutočnú 
atmosféru so sv. otcom! 

 

PS: zabudla som dodať, že R 13 sa 
vydarilo už aj tým, že sa ho 
zúčastnilo cez 2000 mladých, 
ktorí boli plní nadšenia a radosti. 

Mária Jánošová 

 

 

Stmelovačka v Šintave 

Animátori sa v celkom veľkom 
počte stretli, aby si znovu 
vymenili rady a spolu držali 
Domku pokope.  

Vošla som do budovy senickej 
železničnej stanice trošku s 
otáznikom nad hlavou. Nevedela 
som, čo očakávať. Ale len čo som 
zbadala smiech priateľov a 
zacítila pozitívnu energiu, čo 
okolo seba rozdávali, strach a 
obavy zo mňa opadli. V okamihu 
som sa pripojila k jednej z 
veselých debát a pohrúžení do 
rozprávania sme prežili veľmi 
rýchlu cestu vlakom až do Serede, 
odkiaľ nás zvážali do Šintavy, na 
faru kňazovi Jankovi Fordinálovi. 
Toto miesto predčilo všetky moje 
očakávania! Bola som okúzlená. 
Síce vládol menší chaos, lebo 
väčšina z nás nevedela, kde sa 

zložiť, s čím pomôcť, kedy si 
vyslúžime večeru.. 

Program celej stmelovačky bol 
pestrý, zábavný a zahŕňal 
množstvo času na osobný oddych, 
čo v preklade znamená kalčeto, 
váľanie sa na spacákoch, kopu 
kecov a iných užitočných aktivít. 
Malá prednáška Saleziánov-
spolupracovníkov, ktorí (toho 
ženského pohlavia) nám úplne 
dokonale varili, o tom, ako a kedy 
sa vlastne Saleziáni dostali do 
Senice a ako oni sami sa stali 
prvými hlásateľmi Don Boscovej 
usilovnej práce. Z ich rozprávania 
sa skvelo čerpala inšpirácia pre 
nás samých. Bolo skvelé počúvať 
o začiatkoch toho, čomu sa my 
teraz venujeme. Krásne sa 
ukázalo, ako to od tej doby 
pokročilo, čo všetko sa udialo. 
Bola som hrdá na Domku.  A za 
pár hodín sme prešli z minulosti 
na súčasnosť. Riešili sa vnútorné 
problémy Domky alebo skôr by sa 
dalo povedať, že sme stáli v oku 
tornáda vývoja. Všetky tie nové 
akcie, čo sa plánujú! Tanečná, 
štrikovanie, fotografický krúžok, 
Domkaday, otvorená Domka... 
(hí, asi by som mala mlčať, 
prezrádzam prekvapenie)  



Jeden deň sme sa vybrali na menší 
výlet k Malému Dunaju. 
U správcu sme pobrali vesty 
a nasadli do kánoí. Niektorým to 
išlo lepšie, niektorým horšie, 
niektorí sa kochali okolitou 
prírodou a niektorí si dávali 
preteky. A niektorí, ako ja, sme sa 
hrali na pobrežnú hliadku. Ale 
svalovicu v rukách som dlho 
cítila.  

Neskôr sme z jedálňo-
spoločensko-divadelno-tanečnej 
miestnosti vytvorili malé 
mestečko a zahrali sme sa na 
reportérov. Pobehovali sme kade-
tade a vypytovali sa na rôzne 
otázky ohľadom animátorstva. 
Kto je to animátor, ako sa dostal 
ten ktorý animátor do Domky, 
aký by mal byť správny animátor, 
aký názor majú rodičia na čas 
strávený v Domke, čo ti vlastne 
Domka dala a tak ďalej. Keď sme 
to všetko dali dohromady, vznikol 
úžasný článok, ktorý je 
uverejnený na začiatku tohto 
čísla. Dni sa chýlili ku koncu, čo 
znamenalo, že sme naberali 
druhý dych a vyutekali na lúku, 
kde sme hrali nočné hry. Snažili 
sme sa dobyť mestá. Tak to bola 
hra na úrovni! Ani sa nám 

nechcelo odtiaľ odísť. Aj keď bola 
tma ako v kúte, niečo nás ťahalo 
stále hrať túto hru. Boli sme 
nadšení každým jedným kolom, 
vymýšľali nové stratégie, menili 
mikiny, aby sme poplietli súpera 
a občas ostali oslepení lúčom 
z baterky. Keď nás doškriabané 
nohy, mokré tepláky hnali 
dovnútra , spánok sme stále mali 
v nedohľadne. Nakukli sme do 
kuchyne, čo by sa dalo pojesť 
a pokračovalo sa vnútri. 
Precvičovali sme si svoje 
schopnosti v hre Aktivity, 
pokúšali sa hrať poker a až tretie 
odbitie na hodinách nás donútilo 
vyjsť po schodoch a šupnúť rovno 
do spacákov. Myslím, že sme sa 
stmelili dokonale a snáď to vydrží 
do najbližšej stmelovačky, na 
ktorú sa už teraz neuveriteľne 
teším!  

                                                                          

Emm ☺ 

 

Pochod za život 
rozhýbal Slovensko, 

Slovensko sa preberá 
k životu.... 

Takéto a podobné titulky sa 
objavili v tlači a v televízii, 
týkajúce sa Pochodu za život 
v Košiciach. 

Vyzvali nás, aby sme  napísali 
článok o tejto udalosti. Robíme to 
veľmi radi, lebo z dvoch dní, 
ktoré sme prežili v Košiciach,  
sme mali veľmi pekný zážitok 
a táto eufória z nás ešte stále 
nevyprchala. Podobne to prežívali 
i ostatní účastnící zo Senice, ako 
sme sa pýtali.  

Po zažití tohto pochodu môžeme 
potvrdiť, čo povedal jeden 
z organizátorov na otázku : 
„Prečo dali ten pochod do Košíc“, 
odpovedal : „Lebo je tam veľa 

zapálených ľudí pre tú vec“. 
Dokonca povedal, že mali až 700 
dobrovoľníkov.  Pochod sa 
pripravoval celý rok, boli aj na 
„školení“ v Poľsku, kde majú 
skúsenosti s takýmito akciami.  

 Zo  Senice išlo špeciálnym 
vlakom 14 ľudí  a autobusom išli 
,pokiaľ vieme, štyria /išli so 
šaštínskou farnosťou/. Vieme ešte 
o jednom Seničanovi, čo išiel 
autom a je možné, že aj viacerí išli  
autami, ale v Košiciach sme sa 
nestretli, tak to nemôžeme 
s určitosťou povedať. Aj keď nás 
nebolo zo Senice veľa, snažili sme 
sa zviditeľniť, aby ľudia vedeli, že 
aj zo Senice tam boli – na opačnej 
strane transparentu sme mali 
nápis Senica.  

Bola to jednoducho oslava života. 
Organizátori aj vyzvali 
účastníkov, aby poďakovali za 
život svojim rodičom. A už sme 
počuli, ako mnohí telefonovali 
domov, aby povedali  svoje 
ďakujem.  

Napriek určitým ťažkostiam 
/spanie na tvrdej zemi v škole, 
cestovanie autobusom od 2.30  
v noci do 9.hodiny rána a potom 
späť návrat o 1.hodine v noci, na 



druhý deň do práce, do školy, 
dlhé státie v Košiciach na jednom 
mieste/,  sme dostali odmenu: 
úžasný zážitok – povzbudenie 
z toľkých ľudí, ktorí tam prišli, 
najmä mladých -  kde sú mladí, 
tam je veselo. 

Vo vlaku cestou do Košíc išiel aj 
pomocný biskup Jozef Haľko, 
ktorý prechádzal po vagónoch 
/žiaľ do nášho posledného 
jedenásteho nestihol prísť / 
a rozprával sa s cestujúcimi. Boli 
tam najmä mladí , ba aj mladé 
rodiny s deťmi. Celý „vlak“ sa 
s biskupom Haľkom na poludnie 
modlil Anjel Pána.  

Z pochodu sme boli podaktorí 
v takej povznesenej nálade, že 
sme si mysleli, že vlak naspäť na 
nás bude čakať, pretože sa 
pochod pretiahol kvôli 
neočakávanému množstvu ľudí. 
Ešteže si niektorí zachovali 
chladnú hlavu a rozhodli, že si 
skrátime trasu pochodu, aby sme 
vlak stihli. Vo vlaku sme boli zo 
začiatku vyplašení z predstavy, čo 
by bolo, keby sme vlak, na ktorý 
sme mali kúpené špeciálne lístky, 
ktoré na iný vlak neplatili, 
nestihli. Ale potom bola vo vlaku 

pohoda, ešte nás však v Trnave 
čakala pokuta za vjazd autom do 
zákazu vjazdu, ale ani to nám 
nepokazilo náladu. Na druhý deň 
sme sledovali všetky správy, fotky, 
videá z pochodu a dá sa povedať, 
že ešte stále sledujeme.  

Uvedomujeme si, že pochod za 
život v Košiciach síce skončil, ale 
musí pokračovať v nás, v našom 
srdci, v našich postojoch, v našich 
svedectvách . Povedali sme si : „Aj 
keby bolo treba  nabudúce ísť 
napríklad až do Michaloviec, 
ideme ! “. Ale v kútiku srdca 
dúfame však, že už nebude treba, 
že sa ľudia spamätajú a budú 
chrániť život. Veď : „Každý má 
právo žiť!“ „ Slovensko chce 
život!“ /slogany z pochodu/ 
A ďakujeme všetkým 
organizátorom.  

 

 PS: kratučká štatistika: cca 80 
000 účastníkov, 700 
dobrovoľníkov, 10 000 balónov, 
600 autobusov, 5000 áut, 3 
špeciálne vlaky, 8 hudobných 
vozov… 

Beata a Jozef Jánošoví 

ČO BUDE 

OTVORENÁ DOMKA PRE VŠETKÝCH 

Každú sobotu od 16.00 do 19.00 ponúkame 
deťom i mladým priestor na trávenie 
voľného času: ping-pong, stolný futbal, 
spoločenské hry, koráliky a hry od výmyslu 
sveta. Tešia sa nás vaši animátori ☺ 

VIANOČNÁ DEDINA – vyrábanie 

Jesenné piatkové večery alebo sobotné poobedia čakáme všetky 
šikovné rúčky v Domke. Podobne ako minulý rok, aj v tomto roku 
budeme vyrábať drobné ozdoby, maľovať a ozdobovať rámiky na obrazy, 
sviečky a poháriky do vianočnej dedinky.  

ŠTRIKOVANIE SO SILVOU 

Každú sobotu o 16.00 v Domke prebieha kurz štrikovania pre 
začiatočníkov. Poteš seba alebo drahých vlastnoručne upleteným šálom
alebo ponožkami ☺  
 

 

MANŽELSKÉ VEČERY 
Zámerom kurzu je pomôcť všetkým manželským párom posilniť a 
prehĺbiť ich partnerský vzťah. Začne v nedeľu 10. 11. 2013 o 17.00.  
Prihlasovanie je možné do 3.11.2013 na mailovej adrese: 
janosovi@gmail.com, resp. na telefónnom čísle 0949756826.  
 

 

 

DOMINODAY 

31.11. o 14.30 Ťa čaká v Domke jedno úžasné 
poobedie, kde sa budú lámať rekordy v počte 
dominových kociek na m2. 

 



 

ŽATVA JE VEĽKÁ... 

Tento rok, sme mohli byť 

účastní veľkej milosti, ktorej sa 

dostalo našim dvom kamarátom, 

Senickým rodákom Jankovi 

Fábikovi a Peťovi Drbohlavovi.  Po 

úspešnom ukončení štúdia na 

bohosloveckej fakulte prijali dňa 

15. Júna 2013 v katedrále sv. 

Martina v Bratislave z rúk 

Stanislava Zvolenského, 

Bratislavského arcibiskupa, 

kňazskú vysviacku. A o týždeň na 

to, v Senici slávili obaja naši 

novokňazi primičnú sv. omšu.  

 

Táto radostná chvíľa, bola 

výnimočnou nielen pre nás 

veriacich ale hlavne pre rodiny 

našich novokňazov, ktoré stáli pri 

nich od začiatku ich cesty 

k povolaniu.  

Ponúkame vám možno 

nový pohľad na osudy Janka a Peťa 

z pohľadu a vnímania ich rodičov. 

Zároveň im chcem nesmierne 

poďakovať za toto milé a veľmi 

povzbudivé svedectvo. 

„Keď bol náš Janko 
roztomilé štvormesačné bábätko, 
začal chradnúť.  Po viacerých 

lekárskych  vyšetreniach skončil 
v nemocnici. Ani po troch 
týždňoch lekári nevedeli určiť 
diagnózu a jeho stav sa sústavne 
zhoršoval. Keď nás už 
nepoznával, vzali sme ho domov.  
Ten pamätný večer z hĺbky srdca 
sme volali k Bohu o pomoc. Už 
iba viera nám dávala silu a nádej. 
Viacerí priatelia sa vtedy modlili 
za nás. Celou silou viery sme 
prosili o synčekove uzdravenie.  
Sľúbili sme Bohu, že prijmeme 
preňho duchovné povolanie, ak si 
to On bude priať. Nemal som ale 
pri tom pocit obety, lebo odkedy 
manželka nosila prvé dieťatko 
pod srdcom, prosil som Boha 
často o duchovné povolanie pre 
aspoň jedno dieťa.  V ten večer sa 
náhle všetko začalo meniť. 
Vysoké teploty začali klesať a do 
rána celkom ustali. Od toho dňa 
bol Janko zdravý ako buk. Energie 
nabral aj za troch, bola to hotová 
motorová myš.  

         Posledné dva ročníky na 
strednej škole som registroval 
takmer dennú účasť na sv. omši, 
ale aj tak ma prekvapilo, keď mi 
telefonoval do práce, že potrebuje 
so mnou hovoriť. Pochopil som, 

že ide o vážnu vec a skôr som sa 
obával nejakých problémov. Keď 
prišiel a so slzami v očiach mi 
povedal, že chce ísť do seminára, 
bolo to najprv nečakané, potom 
ma zaplavila radosť a nakoniec 
obavy, či ho naozaj Pán povoláva 
- či sa správne rozhodol.  Od 
malička sme sa s deťmi modlili za 
to, aby spoznali a prijali 
povolanie, ktoré im Pán pripravil, 
a tak sme dôverovali, že On 
nedovolí v tak vážnej veci urobiť 
zlé rozhodnutie. Spomenul som si 
aj na dávny sľub, daný Bohu a cez 
všetku neistotu som najviac  
pociťoval radosť - napriek tomu, 
že som si uvedomil, že ho vlastne 
pre seba začíname strácať. 

         Kto mal alebo má syna 
v seminári, vie, o čom píšem. 
Niekedy sme prežívali radosť, 
nádej a niekedy neistotu, úzkosť 
a obavy z tak vážneho 
rozhodnutia. A tak úmyselne sme 
ho občas „načali“, aby sme 
skúmali správnosť jeho cesty. 
Často sme spolu hovorili 
o kňazstve, o viere. Keď prišiel na 
pár dní zo seminára, rozprávali 
sme sa do neskorej noci. 
A potom, keď prišiel veľký deň 



kňazskej vysviacky, neviem ani 
slovami opísať to, čo sme 
prežívali. Boh bol celkom blízko, 
žiaril v duši, zaplavoval nás 
neopísateľnou radosťou. Keď som 
prvý raz uvidel pred sebou syna 
v ornáte, neviem, či ešte niekedy 
v živote dokážem prežiť podobné 
pocity. A tak je to vlastne doteraz 
- vždy prežívam radosť, keď si 
spomeniem, že náš syn je Kristov 
kňaz naveky. Každý deň sa 
modlíme za to, aby bol dobrým, 
svätým kňazom, aby bol 
ozajstným pastierom, ktorý 
zachraňuje duše pre nebo a sám 
kráčal pred nimi, aby bol svetlom 
a láskou.  

Nech je Boh zvelebený za dar 
povolania ku kňazstvu i v našej 
rodine.“    

                                                                                                                             
Fábikovci 

 

„Bože, vzhliadni na našu 
rodinu a ochráň ju od všetkého 
zlého. Chceme žiť ako dobrí 
kresťania a svoje deti viesť k 
všetkému  dobrému, aby Ťa aj oni 
oslávili a svoj život viedli 
správnym smerom.  

Tieto myšlienky v modlitbách sa 
mi vynárali pri pohľade na našich 
troch malých synov. Nevedeli 
sme, že Boh má už pripravený 
svoj plán a vyberie si jedného 
nášho syna do kňazského 
povolania. 

Keď nám Peťko oznámil, že je 
prijatý do seminára, boli sme z 
toho veľmi prekvapení, i keď sme 
si ho všímali  už dlhší čas že je  
šťastný keď je v Božej prítomnosti  
a svojim konaním to i dával 
najavo. Prekvapilo nás, že Boh si 
práve vybral na túto krásnu a 
zodpovednú úlohu  jedného z 
našich troch synov. Boli sme 
šťastní a vďační za tento veľký 
dar. Zároveň sme si uvedomili, že 
kňazské povolanie sa stáva pre 
samotnú rodinu z ktorej vzišlo, 
úžasnou novou situáciou, ktorá 
pozýva všetkých a vždy k novému 
obráteniu. Každá matka má 
radosť z toho, keď vidí, že život 
jej syna sa nielen napĺňa, ale je aj 
ozdobený tou najosobnejšou 
Božou láskou, ktorá tento život 
objíma a mení ho pre večnosť. 

Vždy sme boli rodina, kde si 
všetci členovia navzájom 
pomáhali, chodili na spoločné 

výlety, povedali si o svojich 
starostiach i prežívali krásne 
spoločné chvíle. 

Keď sme bývali ešte v Bratislave a 
chlapci prežívali detské roky, 
chodievali sme na svaté omše  do 
Dómu sv. Martina a na 
prechádzky aj okolo seminára. 
Videli sme bohoslovcov 
pohybovať sa po tejto ulici. Po 
mnohých rokoch sme sem zase 
prichádzali už zo Senice, aby sme 
sa potešili Petríkovou 
prítomnosťou, keď tu študoval. 

Boh koná veľké veci a vie nás 
prekvapiť, i keď to nečakáme. 
Peťko má okrem brata Jožka ešte 
dvojča Ondríka. To  bolo pre nás 
tiež prekvapenie, čo pre nás Boh 
pripravil. Sme mu za to veľmi 
vďační, že nás obdaril takými 
skvelými synmi. 

Vo svojom živote sa často 
presviečame, že Bohu treba vo 
všetkom doverovať, i v tých 
najťažších životných situáciach a 
on sa vždy postará.“    

Drbohlavovci 

 



O SVÄTOM  OTCOVI  FRANTIŠKOVI

Vlastné meno: Jorge Mario 
Bergoglio  
Rodisko: Buenos Aires  
Súrodenci: 4 
Otec: Mário José Bergoglio – 
železničný pracovník 
Matka: Regina Mária Sívori  
Vzdelanie: magister chémie na 
Univerzite Buenos Aires, získal 
certifikát z filozofie z „Colegio 
Máximo San José“ v San Miguel 
Životné rozhodnutie: 21 ročný vstúpil 
do kňazského seminára jezuitov 
(Villa Devoto) 
  

Kňaz: vysvätený 1967, postupne profesor teológie a argentínsky 
provinciál jezuitov, rektor seminára v „San Miguel“, spovedník a 
duchovný riaditeľ v Córdobe. 
Pomocný biskup: 20. mája 1992 ho menoval pápež Ján Pavol II. v 
Buenos Aires, neskôr arcibiskup koadjútor a arcibiskup a ordinár pre 
východných katolíkov v Argentíne 

Kardinál: 2001 ho pápež Ján Pavol II. menoval za kardinála na týchto 
pozíciách 

• Člen Kongregácie pre Bohoslužbu a sviatosti 
• Člen Kongregácie pre klérus 
• Člen Kongregácie pre inštitúty zasväteného života a spoločnosti 

apoštolského života 
• Člen Pápežskej rady pre rodinu 
• Člen komisie pre Latinskú Ameriku 

Kardinál Bergoglio sa stal známy pre osobnú pokoru, dogmatický 
konzervativizmus a záväzok k sociálnej spravodlivosti. Jeho jednoduchý 
štýl prispel k jeho povesti pokory. Žil v malom byte, skôr než v honosnej 
biskupskej rezidencii. Používal verejnú dopravu namiesto limuzíny. 

Pápež: 13. marca 2013 sa po piatej voľbe 
Meno: František podľa sv. Františka z Assisi (oficiálne sa jeho meno 
uvádza bez rímskej číslice) 
Prvá slávnostná svätá omša: na sviatok sv. Jozefa 19. marca 2013 na 
Námestí svätého Petra vo Vatikáne.  

Výroky Sv. Otca: 

Ukrižovaný Kristus nám nehovorí o porážke a neúspechu, hovorí o láske, 

ktorá premáha zlo a hriech. Tweet 22.10.13 
 
Panna Mária je vzor, z ktorého sa každý kresťan učí viere, láske 
a celoživotnému spojeniu s Kristom. 
 
Aby sme poznali Pána, musíme sa s ním pravidelne stretávať: počúvať ho 

v tichu pred svätostánkom a pristupovať k sviatostiam. Tweet 21.10.13 
 
Boh nás povzbudzuje k naliehavej modlitbe nie preto, že nevie, čo 
potrebujeme, alebo preto, že nás nepočúva. Naopak, on počúva stále, s 
láskou, a vie o nás všetko. V našom každodennom živote, a to najmä v 
ťažkostiach, v boji proti zlu v našom vnútri i mimo nás, Pán nie je 
ďaleko, je po našom boku, je vedľa nás, keď bojujeme, a našou zbraňou 
je práve modlitba, ktorá nám umožňuje cítiť jeho prítomnosť vedľa nás, 
jeho milosrdenstvo, aj jeho pomoc. Ale boj proti zlu je tvrdý a dlhý, 
vyžaduje si trpezlivosť a vytrvalosť, ako mal Mojžiš, ktorý musel držať 
zdvihnuté ruky, aby jeho ľud zvíťazil (porov. Ex 17,8-13). Jestvuje boj, 
ktorý pokračuje každým dňom, ale Boh je náš spojenec, viera v neho je 
naša sila a modlitba je vyjadrením tejto viery. 

spracovali Ondrej a Miška 



Urob si spolu s Emmkou 

Blížia sa chladné večery a čo môže byť lepšie než sa zvaliť pod deku do kresla 

s dobrou knihou v ruke? A aby sme nezabudli, kde sme skončili, poslúži nám 

záložka.  

Budeme potrebovať:  

tvrdý papier rôznych farieb a vzorov, ceruzku, pravítko, nožnice a lepidlo. 

Podľa obrázka si vytvoríme základ, ktorý si môžeme upraviť už podľa svojej 

fantázie. Lebo jej sa medze nekladú ☺ 

 Pochváľte sa svojimi 

originálnymi 

záložkami. 

 Tešíme sa na vašu 

inšpiráciu pre 

druhých.    

                                                                               

 
 
 
 
 
 

 

 

 

Emka 

HÁDAJ, RÁTAJ, LÁM 
 
Doplň  znamienka + - : . 

Ľahká: 5_3_4_4 = 15 

Stredná: 6_7_2_14_4_5 = 33                        

Ťažká: 18_2_3_7_25_2_8 = 100                                                                                                            

 

Uhádni hádanky ☺ 

Lezie, lezie po chodníku , na chrbte má dom. Nebojí sa dažďa, búrky, ukryje sa 

v ňom. Čo je to ?  

Nie je  hrebeň, zuby máva, zem i lístie rozhrabáva. Hrabe, hrabe všetko k sebe 

nenechá nič mne a tebe. Čo je to?  

 Anetka 

3     8 2   
   5  9 4  6 

2  5    9 8  
 2    7 5  1 
6    5    3 
8  1 3    9  
  6    1  9 
9  4 1  2    
  2 6     4 



SVÄTÝ BYSTRÍK (1003? - 1046) 
 

Z historických 
záznamov 

vieme, že 
pochádzal z 

vyššieho rodu z okolia  Nitry, 
kde bolo silné kresťanské 
staroslovenské etnikum, ktoré 
si uchovalo svoju vieru od čias 
pôsobenia vierozvestov sv. Cyrila 
a Metoda  aj po zániku 
Veľkomoravskej ríše v roku 907. 
Keďže sa predpokladá, že sv. 
Bystrík bol ustanovený za 
nitrianskeho biskupa na konci 
vlády prvého uhorského kráľa 
Štefana I. († 1038), musel sa 
narodiť niekedy na prelome 10. a 
11. storočia.  

Môžeme predpokladať, že sv. 
Bystrík absolvoval učilište sv. 
Hypolita na Zobore, založené 
ešte za čias Veľkej Moravy. O 
rehoľníkoch a žiakoch zo 
zoborského kláštora, ako 
pokračovateľoch štafety sv. Cyrila, 
sv. Metoda a sv. Gorazda, vieme, 
že sa snažili o šírenie slovienskej 
liturgie. Pre nás je osobnosť  

 

svätého Bystríka zaujímavá tým, 
že bol obrancom, 
pokračovateľom a šíriteľom 
vzácnych cyrilometodských 
tradícií.  

Stal sa nitrianskym biskupom 
pre svoj slovenský pôvod. Jeho 
meno je jednoznačne domáce, 
pôvodné. Svätého Bystríka 
uctievali od jeho smrti najmä v 
Nitre, od roku 1880 sa ale silný 
maďarizačný prúd usiloval jeho 
pamiatku zatemniť. Po roku 1918 
v Nitre znovu ožila oprávnená 
úcta k nemu. 

Atribútmi sv. Bystríka sú loďka a 
meč. Býva vyobrazený s 
biskupskou berlou a mitrou či 
palmovým listom, ktorý je 
symbolom mučeníkov. 

Keď Bystrík prechádzal na loďke 
cez Dunaj (niekde pri Budapešti), 
pohanskí povstalci ho zranili 
šípmi a kameňmi tak, že na tretí 
deň zomrel. S najväčšou 
pravdepodobnosťou sa to stalo 
roku 1046.                                                                          

Lucka                       

      PRÍLOHA.....  z vlastnej tvorby: Na Božiu slávu 

Teraz rozpoviem vám o Pánovi 
Bohu všetkých našich sŕdc. 
Ako vykúpil nás svojou krvou 
a prelial pre nás mnoho sĺz. 
 
Jeho múdrosť nemá hraníc 
On stále žiari dobrotou. 
Na pochopenie Jeho lásky 
treba mnoho dlhých životov. 
 
Jeho slávu nevysloví 
ani státisíce anjelov. 
Jeho krásu neopíšu 
ani milióny krásnych slov. 
 
On viedol nás tisíc vekov 
stvoril pre nás tento svet. 
Daroval nám veľa liekov 
a ten najčistejší kvet. 
 
On vyhliadol si čistú Pannu 
by stala sa Mu manželkou. 
Na nej splnilo sa Písmo 
čo sľuboval od vekov. 
 
Z nej daroval Spasiteľa 
by vykúpil tento svet. 
Aby zrušil všetky hriechy 
a večný život vrátil späť. 
 
On stále bdie nad ovcami 
a drží stráž celú noc. 
Pred Ním sa aj diabli trasú 

a strácajú všetku moc. 
 
V nekonečnej velebnosti 
teraz sídli jeho trón. 
V nekonečnej láskavosti 
znie v ňom spása ako zvon. 
 
V Ňom má každý život večný 
v Ňom je láska pre všetkých. 
V Ňom má každý svojho brata 
by osamelý nebol nik. 
 
 On vždy podá svoju ruku 
by nepadol si do hlbín. 
On vždy nad vodou podrží ťa 
by kráčal si navždy s Ním. 
 
On nám zoslal svojho Ducha 
by potešil každý žiaľ. 
Aby si s Ním mohol kráčať 
bok po boku v šíru diaľ. 
 
Teraz spolu vládnu v nebi 
a spolu riadia každý čas. 
Aby nikto nebol opustený 
a spásu mal každý z nás. 
 
Bohu patrí všetka sláva 
a večný je jeho dom. 
Pretože len Boh je láska 
a kto zostáva v láske, 
Boh zostáva v ňom 

 
 
Nech je na veky zvelebené sväté meno nášho Pána Ježiša Krista, 
pretože Jemu patrí všetka česť, moc a sláva v jednote s Duchom 
Svätým v sláve Boha Otca amen. 


