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PÚŤ  ZAĽÚBENÝCH, ŠAŠTÍN

I tento rok som mala možnosť zúčastniť 
sa púte zaľúbených ako dobrovoľníčka. 
Väčšinu času som strávila v šatni 
alebo predávaním drobných suvenírov 
a knižiek. Hoci to bolo niekedy náročné, 
v nedeľu som po celovíkendovom 
uprataní odchádzala plná úžasných 
myšlienok a  zážitkov. Služba a obeta, 
ktorú som preukázala mladým, bola  
neporovnateľne menšia než pocit 
spokojnosti. Nechcem vám opisovať 
priebeh a program celého víkendu púte 
zaľúbených s podtitulom Stvoreni 
pre lasku (môžete si ho http://www.
zalubeni.sk/), ale prinášam vám zopár 
postrehov a myšlienok, ktoré ma oslovili.

Súčasťou programu bol aj ZÁZNAM 
STRETNUTIA SNÚBENCOV 
SO SV. OTCOM Františkom. Toto sú 
voľne interpretované jeho slová.

Základom manželstva sú 3 slová:
- dovoľ... s dovolením... 
Treba, aby manželia medzi sebou 
komunikovali a pýtali sa navzájom čo 
a ako sa komu páči... Môžem to takto 
urobiť? Bude sa ti páčiť ak to urobíme 
takto? Myslíš, že by som mohol urobiť 
toto? 

Jedná sa o slušnosť a ohľaduplnosť voči 
sebe a vedie k predídeniu mnohých 
konfl iktov (ktoré často vznikajú len 

z dôsledku nedostatočnej komunikácie). 

- ďakujem ... 
Prosté poďakovanie partnerovi za 
každú maličkosť, ďakovať i v modlitbe 
Bohu za radostné chvíle, ale aj trápenie 
a ťažkosť, ktoré sa vyskytnú (z 
vďačnosti pramení pokora).
Ďakovať Bohu za to, že mi dal práve 
tohto partnera, ktorého mám (manžel/
ka je božím darom... nie je samozrejmé, 
že sú tí dvaja spolu).

  - prepáč ... 
Všetci robíme každý deň chyby, 
Boh nechce, aby sme boli dokonalí 
manželia alebo dokonalá rodina – chce 
však, aby sme sa o dokonalosť a svätosť 
snažili. Boh vie, s čím sa trápime a že je 
to pre nás niekedy ťažké. Má však pre 
nás pochopenie i pomoc. Kresťanská 
rodina rastie ospravedlnením... prepáč, 
keď som pozdvihol hlas... prepáč, keď 
som ťa nepozdravil... prepáč, keď som 
zabudol... Neexistuje dokonalá rodina, 
ani dokonalý manžel.

Zažili sme



Slnko nech nezapadá nad vaším 
hnevom... Nikdy neskončite deň 
v hneve... to je tajomstvo uchovania 
lásky... naučiť sa prosiť o odpustenie... 
a odpúšťať si.

Odpusteniu bola venovaná celá 
ďalšia prednáška... úplne odpustiť je 
častokrát veľmi ťažké a odpustiť  iba 
ľudskou schopnosťou priam nemožné, 
ale je tu Boh... (práve toto ma veľmi 
oslovilo) skúsme sa zamyslieť, ako 
nám Boh odpúšťa... Vari nám Boh 
niekedy neodpustí, keď ho prosíme 
o zmilovanie? Vari si my zaslúžime 
Božie odpustenie??? Pozrime sa na 
Ježiša na kríži, ktorý nám všetko 
odpustil... 

To je odpoveď, keď sa ti zdá, že ten 
človek si nezaslúži tvoje odpustenie 
alebo je odpustiť pre teba ťažké. 
Spomeňme si na Ježišovu lásku a Jeho 
odpustenie... vo chvíľach najväčších 
múk a bolestí na kríži odpúšťa svojim 
katom, ktorí ho pribíjali na kríž ako aj 
kajúcemu lotrovi... 

Najúžasnejším a najsilnejším zážitkom 
pre každého jedného bolo SVEDECTVO 
RODINY VALÁŠKOVCOV

Rodičia veľmi dôverujú Bohu a prijímajú 
od neho všetko... majú veľmi silnú vieru 
a lásku... Rozprávali o svojich deťoch, 
všetci sedeli v kruhu na stoličkách 
a postupne sa predstavovali ako prišli 
na svet... 

Michal (13r), Veronika (11r) – zdravé 
deti a pomáhajú im so všetkým. Evička 
a Anežka (majú genetickú chorobu, 
osteoporózu, sú nevidiace a majú 
veľmi slabé kosti), chodia do Levoče 
do špeciálnej školy a škôlky, sú veľmi 
milé. Šimonko (asi 4r) – zdravý, veľmi 
aktívny chlapec, ich slniečko, počas ich 
vystúpenia stále vymýšľal. Janko (bol 
tiež chorý, najstarší chlapec mu daroval 
kostnú dreň, ale Janko v 3 mesiacoch 
zomrel) ... deti vedia, že je v nebi a tešia 
sa na neho, dokonca Šimonko niekedy 
spával v jeho posteli a hovoril, že už 
ho to tu nebaví a chce ísť za Jankom. 
Alžbetka - má pár mesiacov a tiež je 
chorá.

Spievali spolu pieseň o loďke na mori, 
v ktorej všetci sme, ako sa loďka 
trmáca, ale že sa nemusíme báť, keď 
je s ňou Pán... A toto je ich modlitba: 
Pane, prijímam všetko čo mi dávaš 
a dávam ti všetko čo si berieš.

Boh nás nechce silných, nechce našu 
úžasnosť, silu, dokonalosť... chce našu 
prázdnotu a slabosť... našu poníženosť 
a pokoru.                               (tiež ich slová)

Zažili sme

rodina Valáškovci



FAŠIANGOVÉ POSEDENIE 
2.3.2014 v jedno krásne nedeľné 
popoludnie sa v našej Domke konalo 
aj niečo pre tých starších, pre seniorov. 
Bolo to fašiangové posedenie. Túto 
skvelú akciu organizovali saleziáni -  
spolupracovníci a dokonca na posedenie 
boli pozvaní aj niektorí saleziáni zo 
Šaštína. Bolo nachystané parádne 
občerstvenie všeho druhu a dokonca 
i skvelá tombola. Rozprúdila sa živá 
debata. Smiali sme sa a rozprávali, 
niektorí priviedli aj svoje vnúčatá a tie 
mali tiež o zábavu postarané. Bolo nám 
veľmi veselo a dobre sme sa zabavili 
pred prichádzajúcim pôstom.  

SLOVENSKO ZA ŽIVOT
V období od 22. marca do 13. apríla 
sa konali verejné zhromaždenia 
v krajských mestách ku dňu počatého 
dieťaťa. Tak sme aj my, farníci zo Senice 
spolu s farníkmi zo Skalice,  išli do 
Trnavy vyjadriť postoj k životu a rodine, 
na ktorej nám veľmi záleží. V autobuse 
nám bolo veselo. Rozprávali sme sa, ale 
aj spievali. Konalo sa to na Trojičnom 
námestí. Všetci sme mali pripnuté biele 
stužky - symbol nevinnosti. Program bol 
veľmi bohatý. Na túto tému nám prišla 
niečo povedať  pani  Anna Záborská 
z európskeho parlamentu. Videli sme 
naživo aj malú Vikinku a jej maminu, 
ktoré sú tvárou tohtoročnej kampane. 
Vikinkina mamina nám porozprávala 
jej svedectvo, ako jej pomohlo Fórum 
života a Vikinka sa mohla narodiť. Celý 
tento program sprevádzala speváčka 
Janais so svojou kapelou. Aj počasie bolo 
krásne a všetkým žiaril na tvári úsmev. 
Bolo to úžasné byť súčasťou takého 
veľkého spoločenstva úžasných ľudí, 
ktorým záleží na pravých hodnotách 
života.

Paťka Čederlová

Zažili sme

O Bohu zmýšľajte s vierou, 
o blížnom s láskou, 

o sebe s hlbokou pokorou. 
O Bohu rozprávajte s úctou, 

o blížnom, ako by ste chceli, aby sa 
hovorilo o vás, 

o sebe hovorte pokorne alebo mlčte. 
sv. J.Bosco 



KALČETOVÝ TURNAJ
Bol raz jeden krásny utorok, ktorý nastal 
po slávnostnej zmŕtvychvstalej nedeli a 
prešibanom pondelku. Sprvu sa zdal byť 
ako iné dni a pre niekoho možno aj bol 
celkom obyčajný. Ale určite nie pre 35 
mladých, ktorý už od desiatej hodiny 
(viac-menej) poslušne stáli v predsieni 
domky a prezúvali sa do domácich 
črievičiek. A nastal dlhočizný zápas 
o najlepších futbalistov-kalčetistov. 

Keďže bol k dispozícii len jeden 
kráľovský hrací stôl, kde sa naraz stretli 
štyria hráči-bojovníci, a zápasov bolo pre 
veľkú účasť veľa, zvyšná mládež nelenila 
a z tajomnej zamknutej skrine vytiahla 
ošúchané, ale aj novučičké spoločenské 
hry. Viedli sa zmysluplné konverzácie, 
predbiehalo sa v skoku do reči a taktiež 
sa mládež zdokonaľovala v  chytaní 
ping-pongovej loptičky cez nízku sieťku 
(isto tréning na vianočný ping-pongový 
turnaj). To už ale zazvonil komorník 
Stanko na imaginárny zvonček 
a poďakoval všetkým zúčastneným 
a najmä ocenil víťazov – samozrejme 
osobitne urastených mládencov a zvlášť 
krásne devy. 

VEĽKONOČNÁ DISCO
Po krásnom a požehnanom pôstnom 
období, kedy sme mali možnosť spolu 
s pánom kaplánom rozjímať nad 
nedeľnými evanjeliovými čítaniami, 
sme vymysleli oslavu. Vo svätom 
písme čítame: Chváľte Pána spevom 
a tancom.... a my sme veľmi energickí, 
zapálení a radi sa bláznime. 

Náš tanec začal modlitbou 
a uvedomením si Božej lásky 
v prítomnosti úžasných ľudí okolo seba. 
A potom sme tancovali na moderné 
hity, domka-tance, oldies i spoločenské 
tance.... 

Diskoguľka čaká, kedy sa zase rozžiari 
na parkete domky.... snáď to bude 
čoskoro. Tak príďte si zatančiť.

Miška (mickey)

Zažili sme



CELOSLOVENSKÁ PÚŤ 
MINIŠTRANTOV
V  prvú májovú sobotu 3.5.2014 
sa miništranti stretli v národnej 
svätyni Sedembolestnej Panny Márie 
v Šaštíne. Aj napriek chladnejšiemu 
a zamračenému počasiu bola veľmi 
hojná účasť registrovaných. Po 
registrácii a zaplatení obeda sme sa 
na čele s našim pánom kaplánom 
Radoslavom Rajčákom presunuli 
na nádvorie baziliky a  po zvítaní 
a rozdelení sa na mladších a starších sa 
mladší šli hrať pred areál hru s farebnými 
papierikmi, kde úlohou bolo zozbierať 
čo najviac cudzích papierikov. Tí 
starší si vybrali zo 4 workshopov: 
o sektách, byť miništrantom až do 
hrobu, miništrovanie a  život v seminári 
a misie slovenského kňaza v Brazílii. Ja 
som si vybral workshop o miništrovaní 
a živote v seminári. Osobne sa mi 
prednáška veľmi páčila a aj slávnostná 
svätá omša venovaná miništrantom, 
ktorá nasledovala po workshopoch. 
Pred svätou omšou bolo možné ísť sa 
vyspovedať. 

Na sv. omši sa mi páčil sprievod, s 
množstvom miništrantov a  kňazov, 
ktorí prichádzali od hlavného vchodu 
ale aj kázeň, ktorú mal náš bývalý pán 
kaplán Stanislav Čúzy s  asistenciou 
nášho seminaristu rodáka zo Senice 
Miška Slezáka, ktorý mu pomáhal s 
prinesením pomôcky na omšu. Kázeň 
bola o tom, aký má byť a  nemá byť 
pravý miništrant. Počas nej, si pomáhal 
pomôckou – 4 vrtuľovým vznášadlom, 
čo znásobovalo pozornosť všetkých 
prítomných. Po sv. omši sme mali 
obed – guláš, ktorý bol veľmi chutný. 
Po obede sme sa opäť zišli na nádvorí 
baziliky, kde pokračoval program 
s otcom Dušanom Galicom, ktorý nám 
porozprával o tom, ako miništroval 
a hrával hokej. Bola aj súťaž, v ktorej 
šťastlivec zodpovedaním správnej 
otázky vyhral hokejku s podpisom Petra 
Bondru. Nakoniec sme sa presunuli 
na adoráciu do národnej svätyne a tu 
som využil čas na vyprosenie Božích 
milostí pre seba aj svojich blízkych. Po 
adorácií sme šli domov. Veľká vďaka 
patrí organizátorom, dobrovoľníkom, 
všetkým účinkujúcim, kňazom, 
miništrantom, že prišli, ale aj Panne 
Márii za dobré počasie.       

Miško Ľalík

Zažili sme

V tomto živote našim každodenným 
chlebom musí byť trpezlivosť. 

A najviac trpezlivosti 
musíme mať sami so sebou.

sv. F. Saleský



DEŇ MATIEK 

V nedeľu 11. mája sa v popoludňajších 
hodinách v koncertnej sále ZUŠ konalo 
každoročné vystúpenie detí z DOMKY 
Senica pri príležitosti sviatku našich 
mám a starých mám. Deti pod vedením 
šikovných vedúcich si pripravili 
zaujímavý program s názvom Ako 
ľúbi mama. Tento fi ktívny príbeh bol 
v niektorých scénach dosť smutný, 
ale o to viac dojemný a vystihujúci 
nekonečnú a bezhraničnú lásku mamy, 
ktorá napriek všetkým bolestiam 
v živote a slabostiam svojich detí 
dokázala vždy opravdivo milovať.

Medzi jednotlivými scénami vystúpil aj 
zbor Vajdlínek s piesňami, ktoré vkusne 
dopĺňali celý príbeh. Na záver podujatia 
sa predstavili najmenšie deti so svojimi 
piesňami a básňami pre mamičku. Na 
tvárach mamičiek bolo vidieť dojatie, 
ale i radosť, ktorú by bez svojich detí 
nemali.      Lenka Kurinová (prevzaté z 
článku na webstránke senica.sk) 

DEŇ DETÍ

Prvý jún patrí deťom už od roku 
1925. V tom roku totiž na Svetovej 
konferencii pre blaho detí v Ženeve 
schválilo 54 krajín sveta deklaráciu, 
ktorá sa zaoberala chudobou, detskou 
prácou, vzdelaním a inými otázkami 
týkajúcimi sa detí na celom svete. Po 
konferencii viacero vlád zaviedlo vo 
svojich krajinách takýto deň, s cieľom 
urobiť deťom radosť a zároveň poukázať 
na problémy týkajúce sa detí vo svete. 

V tomto roku bol pre deti nášho 
mesta a  blízkeho okolia pripravený 
zaujímavý program na senickom 
letisku. Organizátori podujatia Mesto 
Senica, Oz Element, LUXOR n.o. 
a Záhorácky aeroklub v spolupráci 
s ďalšími organizáciami pripravili 
pre deti vyhliatkové lety, ukážky 
zoskokov parašutistov, nafukovacie 
atrakcie, súťaže, kolotoče, preteky 
lezúňov, hudobné a tanečné vystúpenia 
detí z Centra voľného času Stonožka, 
vystúpenie Materského centra  

Zažili sme



toho rozdávali deťom balóniky, 
skladali origami a s najmenšími kreslili 
a maľovali na papier.  

Ďakujeme za možnosť podieĺať sa 
na akcii a tiež ďakujeme všetkým 
animátorom, ktorí prišli (úplne ma 
potešil pohľad na toľkých mladých 
dobrovoľníkov v červených a bielych 
domka-tričkách... práve vďaka radosti 
a početnosti sme to všetko tak krásne 
zvládli).                            Miška (mickey)

Zažili sme

a škôlky, maľovanie na tvár, kreslenie 
a tvorivú dielničku. Deti spoznali 
kunovského vodníka, tancujúce labky 
Aďku Tomekovú a  psíka Teddyho  a 
popleteného šaša Fifa s priateľmi. 

Krásne slnečné popoludnie s deťmi si 
užili aj animátori občianskeho združenia 
Domka Senica, ktorých stanovisko bolo 
jedným z najviac navštevovaných práve 
kvôli obľúbenému maľovaniu na tvár. 
Dobrovoľníci i dobrovoľníčky okrem 



1. Kedy ste sa rozhodli stať kňazom?

Myslím, že nie je možné jednoznačne 
určiť moment, v ktorom sa človek 
defi nitívne rozhodne stať kňazom. 
Ide tu skôr o určité „dorastanie“ do 
Pravdy a pozorné načúvanie Božieho 
volania. Boh človeka oslovuje skrze 
konkrétne životné udalosti, skrze ľudí, 
ktorých má okolo seba. Inak tomu 
nebolo ani v mojom prípade. Až teraz 
chápem, že moje povolanie si Boh 
formoval pomaly: skrze moju rodinu, 
príkladných kňazov a  výborných 
kamarátov. 

2. Pred tým, než si Vás Boh povolal, 
mali ste nejakú inú predstavu o 
svojom povolaní?

 Človek má rôzne predstavy a vízie 
do budúcnosti.  Keď sa však ozve hlas 
Boží, vtedy okamžite zanechávame 
sny a  vrháme sa do rúk Božej 
„realite“, ktorá jediná prinesie 
človeku naplnenie. Presne toto som 
urobil aj ja. 

3. Čo Vám kňazstvo dalo a čo zobralo?

Čože môže kňazstvo zobrať? Podiel na 
jedinom a najvyššom kňazstve Krista 
človeka obdarováva nekonečným 
spôsobom. Povedal by som, že 
v momente kňazskej vysviacky som 
naopak všetko dostal. Až vtedy som 
začal „niečo“ skutočne vlastniť. 
Zaiste, bolo potrebné zriekať sa seba 
samého – pozerať sa na seba bez 
idealizovania. Ale toto nevnímam ako 
„odňatie“ niečoho mne vlastného. 

Rozhovor

RADOVAN RAJČÁK 

pôsobil v Senici v roku 2013/2014 
ako kaplán, pričom to bola jeho prvá 
farnosť od prijatia kňazskej 
vysviacky. 
S láskou sa venoval sa i našej 
mládeži, pripravoval stretnutia pre 
miništrantov, prichádzal do priesto-
rov Domky na rôzne podujatia, na jar 
roku 2014 sa vďaka nemu posvätili 
priestory Domky. 
S veľkou vďačnosťou si spomíname 
na každú chvíľu prežitú s ním, ako 
aj každé duchovné povzbudenie a 
mravné poučenie nezabudnúc na 
vtipné príhody. Želáme vám hojnosť 
Božieho požehnania a pomoc Nebeskej 
Matky vo vašom ďalšom kňazskom pô-
sobení.

Rozhovor spracovala Lenka Kurinová.



4. Skúste sa s nami podeliť o 
zaujímavú príhodu zo svojho detstva 
alebo o nejaký zážitok počas štúdií v 
kňazskom seminári?

Veľmi rád spomínam na jednu 
udalosť zo svojho detstva. Vtedy boli 
u nás primície, na ktoré bola moja 
rodina pozvaná. Počas sprievodu 
od primiciantovho domu ku kostolu 
je u nás zvykom, že primiciant ide 
obkolesený zeleným vencom. Vo 
venci idú okrem novokňaza jeho farár, 
primičný kazateľ či diakoni. U nás 
sa však odohrala jedna zvláštnosť. 
V tomto venci sa totiž zrazu objavil 
malý sedemročný chlapec, ktorý 
suverénne kráčal po boku novokňaza 
k oltáru. Neskôr som sa dozvedel, že 
som to bol ja.

5. Aké máte ciele a vízie do budúcna?

Privádzať duše k Bohu ... nie ako 
kultúrny referent, sociálny pracovník, 
manažér, zabávač alebo „jeden 
z davu“. Osloviť opravdivosťou 
života, ktorá sa prejaví v konkrétnych 
skutočnostiach: čo najdôstojnejšom 
a najkrajšom slávení liturgie, 
zásadovosti čo sa týka disciplíny či 
náuky Cirkvi a  jej dodržiavania, 
vo vernom plnení povinností 
a  intenzívnom duchovnom živote. 
Samozrejme, hlbokým ľudským 
porozumením každému s kým sa ako 
kňaz stretnem. Toto je celá moja vízia 
budúcnosti. Napokon, všetko závisí aj 
tak od Krista. 

Rozhovor

DIABLOVE SLUČKY NA 
SPOVEDAJÚCICH SA 

CHLAPCOV

Štvrtého apríla zhromaždil don Bosco 
všetkých chovancov do študovne a po 
večerných modlitbách rozprával im 
nasledujúci sen. 
Bol som pri dverách svojej spálne, 
vychádzal som a keď som sa obzrel, 
videl som sa náhle v kostole uprostred 
množstva chlapcov, ktorými bol kostol 
napchatý. Boli tam chlapci z Turína, 
Lanzo, Mirabelle a  mnoho iných, 
ktorých som nepoznal. Nemodlili sa, 
ale zdalo sa, že sa pripravujú k spovedi. 
Nesmierne množstvo obliehalo moju 
spovednicu pod kazateľňou. Očakávali 
ma a ja som sa zamyslel, ako ich budem 
môcť všetkých vyspovedať. Tu som si 
pomyslel, že sa mi to len zdá a že spím. 
Začal som tlieskať a počul som rámus. 
Aby som sa ešte lepšie presvedčil, 
natiahol som ruku a dotkol som sa 
steny, ktorá je za mojou spovednicou. 
Presvedčil som sa, že som skutočne 
hore. 
Hovoril som: „Keď som už tu, tak 
budem spovedať.“ Začal som spovedať. 
Keď som videl to množstvo mladíkov, 
vyšiel som von a poobzeral som sa po 
iných spovedniciach, ale nikde nikoho 
som nevidel. Zamieril som do sakristie, 
aby som poprosil niektorého kňaza aby 
mi šiel pomôcť spovedať. 
Tu som spozoroval niektorých chlapcov, 
ktorí mali na krku povraz, ktorý im 
sťahoval hrdlo. 

Don Bosco mal raz 

sen



„Načo máte ten povraz?“ , pýtal som sa 
ich , „zhoďte ho!“ Oni neodpovedali 
a nechápavo na mňa hľadeli. Tu som 
jednému povedal: „Hej, zhoď si ten 
povraz!“ 
Chlapec ma chcel poslúchnuť, ale 
povedal mi: „Nemôžem ho zhodiť, 
lebo mi ho ktosi drží vzadu. Choďte sa 
pozrieť!“
Pozorne som sa pozrel na to množstvo 
chlapcov a zdalo sa mi, že som za ich 
chrbtom videl vyčnievať dlhé rohy. 
Pristúpil som bližšie, aby som lepšie 
videl a obišiel som najbližšieho. 
Videl som škaredé zviera s hnusným 
rypákom. Podobalo sa kocúrovi s dlhými 
rohami, ktorými držalo tú slučku, 
skrývalo pysk medzi dlaby a krčilo sa, 
aby ho nebolo vidieť. Spýtal som sa 
zvieraťa, ale to sa krčilo ešte viac. Tu 
som povedal chlapcovi: „Hej, počuj! Bež 
do sakristie a povedz don Merlonimu, 
riaditeľovi sakristie, aby ti dal kanvicu 
svätenej vody!“ 
Chlapec sa hneď vrátil so svätenou 
vodou, ale ja som medzitým spozoroval, 
že každý chlapec má za chrbtom 
podobného nemilého služobníka, ktorý 
sa podobne ako prvý krčil do klbka. Bál 
som sa, že sa mi to len zdá. Chytil som 
kropáč a pýtal som sa jedného z tých 
kocúrov: „ Povedz mi, kto si?“ Zviera 
sa na mňa pozrelo, roztvorilo tlamu, 
vyplazilo jazyk a potom začalo ceriť 
zuby, akoby sa chcelo na mňa vrhnúť.
„Povedz mi hneď šelma, čo tu robíš? Len 
sa zvíjaj, ako chceš, ja sa ťa nebojím. Pozri 
sa, touto vodou ťa poriadne umyjem.“ 
Zviera zdesene hľadelo na mňa a potom 

sa tak otočilo, že sa zadnými nohami 
dotýkalo krku a znovu sa chcelo na 
mňa vrhnúť. Dôkladne som si ho pozrel 
a videl som, že má v tlame niekoľko 
rôznych slučiek. „ Hej, čo tu robíš?“ 
skríkol som. Zdvihol som kropáč. Tu 
sa narovnalo a chcelo utiecť. „Ty mi 
neutečieš! Stoj, rozkazujem ti to!“ 
Zaskučalo sa potom hovorilo: „Pozri sa!“ 
a ukazovalo na slučky. „Povedz mi, aké 
sú to slučky a čo znamenajú?“ 
„Ty to nevieš?“ Týmito tromi slučkami 
škrtím chlapcov, aby sa zle spovedali. 
Nimi privádzam do záhuby ďalšie 
desiatky ľudského pokolenia.
„Ako, akým spôsobom?“
„Ach nie, nepoviem ti to! Vyzradil by si 
to chlapcom!“
„To sa pozrieme! Chcem vedieť, čo 
znamenajú tieto tri slučky! hovor, lebo 
ťa pokropím svätenou vodou!“
„Hovor teda, v mene Ježiša Krista!“
Obluda sa zdesene skrútila a potom 
hovorila: „Prvý spôsob, ktorým škrtím 
chlapcov je, aby zamlčovali svoje hriechy 
v spovedi!“ 

Don Bosco mal raz sen
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Drahí chlapci! 

Množstvo tých, o ktorých by som si 
to nikdy nebol pomyslel, mali slučku 
na krku a za chrbtom kocúra. Či už 
viete, čo znamenajú tieto slučky? Prvá 
škrtí chlapcov, aby zamlčali hriechy 
v spovedi. Slučka zviera ústa, aby 
z hanby nevyznali všetko alebo aby 
povedali, že sa dopustili istého hriechu 
3 – 4 krát, hoci vedia, že to bolo 5 – 
krát. Prehrešujú sa neúprimnosťou tak, 
ako ten, ktorý niečo zamlčí. Druhou 
slučkou je nedostatok ľútosti a treťou 
nedostatok pevného predsavzatia. 
Keď chceme roztrhať tieto povrazy 
a vytrhnúť ich z rúk diabla, vyznávajme 
sa zo všetkých hriechov, snažme sa 
mať opravdivú ľútosť a dať si silné 
predsavzatie, že počúvneme spovedníka.

„A druhý?“
„Nabádam ich, aby sa spovedali bez 
ľútosti!“
„A tretí?“
„Ten ti nepoviem!“
„Čože, ty nemieniš odpovedať? Teda 
vylejem na teba túto svätenú vodu!“
„Nie, nie, nepoviem!“ a začalo revať, „Či 
ti to nestačí? Až mnoho som ti povedal!“ 
a znovu sa zvíjalo.
„Ja ti rozkazujem, aby si i to povedalo, 
aby som to mohol povedať riaditeľom.“ 
Zopakoval so vyhrážku a zdvihol som 
rameno.
Vtom vyšľahol z očí obludy oheň 
a niekoľko kvapiek krvi. Potom 
hovorila: „Tretí spôsob je ten, aby si 
nedali pevné predsavzatie a nevšímali si 
rady spovedníka.“
„Príšera!“, skríkol som a chcel som sa 
jej opýtať na iné veci a rozkázať jej, aby 
mi vyjavila, ako by sa dalo zlu predísť 
a prekaziť jeho úklady. Všetky hrozné 
kocúry, ktorí sa doteraz skrývali, začali 
ticho mravčať, kvíliť a revať a oborili sa 
na toho, ktorý prehovoril až vypukla 
všeobecná vzbura. Keď som videl tú 
vzburu, pomyslel som si, že by som od 
neho už nič pravdivé nedostal, zdvihol 
som kropáč a pokropil kocúra a povedal 
mu: „Môžeš odísť!“ a v tom zmizol. 
Kropil som na všetky strany. všetky 
obludy sa dali s hrozným lomozom na 
útek. Pri tomto rámuse som sa prebudil.

 
Máš len jednu dušu. Ak ju zachrániš, zachrániš všetko. 

Ak ju stratíš, stratíš všetko navždy. 
sv. J. Bosco
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Tá obluda v hneve, prv než zmizla, 
hovorila: „Pozoruj, aký zážitok majú 
chlapci zo spovede. ich ovocím má byť 
polepšenie. Ak chceš vedieť, či držím 
tvojich chlapcov v rukách, dávaj pozor, 
či sa polepšujú.“ Musím podotknúť, že 
som sa vypytoval diabla, prečo stojí za 
chrbtom chlapcov a on mi povedal: „Aby 
ma nevideli a tak aby som ich mohol 
ľahšie ťahať do svojho kráľovstva!“ 
Videl som viac tých, ktorí mali za 
chrbtom takéto obludy, bolo ich viac, 
než by som si myslel.
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Pripisujem tomu snu takú dôležitosť, aká 
sa vám páči, ale aj ja som si zaumienil, že 
dám pozor a presvedčím sa o tom, čo sa 
mi snívalo. Naozaj, všetko bolo pravdivé. 
Využime príležitosť, ktorú máme 
po ruke, aby sme získali plnomocné 
odpustky. Vykonajme si dobrú spoveď 
a prijímanie. Všemožne sa snažme 
vyviaznuť z osídel diabla!

spracovala Majkaaa Jánošová

Dvaja kamaráti sa vydali cez púšť. Predtým sa ale pohádali a jeden z nich dostal 
facku od toho druhého. Dotyčný, než by niečo povedal, zohol sa a napísal prstom 
do piesku: “Dnes mi môj najlepší priateľ dal facku.”
Putovali ďalej. Došli ku krásnej oáze s jazierkom. Rozhodli sa, že sa okúpu. Ten, 
ktorý dostal facku sa začal topiť, ale ten druhý ho zachránil, vytiahol z vody. Keď 
sa prebral, vytesal do kameňa: “Dnes mi môj najlepší priateľ zachránil život.”
Kamarát sa ho pýta: “Keď som Ťa udrel, napísal si to len do piesku a tentokrát si 
to vytesal do kameňa. Prečo?”
Odpovedal: “Vieš, keď mi niekto ublíži, píšem to len do piesku, aby vietor tieto 
riadky odfúkol na znak odpustenia. Ale keď mi niekto pomôže, vytesám to do 
kameňa, aby to tam ostalo naveky.”

Nauč si svoj žiaľ a svoje krivdy písať len do piesku a svoje šťastie vyryť do kameňa!
                                                                                               z Príbehy na zamyslenie


