


 Prvý turnus prímestského tábora sa 
niesol v duchu cestovania v čase. 
 Deti za jeden týždeň prežili celý rok. 
Spoločne sa zabavili a „povtipkovali“ na 1. 
apríla, cez prázdniny boli na dovolenke na 
slnkom zaliatom Havaji, kde sa dosýta 
pošpliechali a vyoblievali vodou. 
  Museli však 2. septembra nastúpiť do 
školy – tu ich čakali kvízy, hádanky, 
matematika, telesná výchova... Tešili sa aj na 
školu v prírode, počas ktorej si naplnili 
brušká chutnými špekáčikmi, boli sa pozrieť 
na veterné mlyny na Cerovej, spoznali 
tajomstvá a život hradnej pani na Korlátku a 
hľadalihľadali v temnom lese poklad. Nechýbali 
pravé Vianoce s vianočným stromčekom a 
darčekmi a na záver sa deti vybláznili na 
silvestrovskej párty. 
 Tábor sa síce musel skončiť, no všetci 
si odniesli krásne zážitky, nové známosti, 
kamarátstva a radosť v srdiečkach.
 Ďakujeme našim animátorom: Miške a 
Monike, Peťovi a Ferkovi, Aničke a Dominike, 
ktorí s láskou pripravili tento tábor.

volejbal, tanec, hra na gitare, flaute, jazda na 
bicykli a karate.
  V utorok doobeda deti plnili rôzne úlohy 
mestskej hry: ich cieľom bolo dostať sa k 
sladkému pokladu. Poobede sme navštívili 
hasičov, ktorí nám ochotne poukazovali 
hasičské autá i lesný špeciál: deti si mohli 
takmer všetko  vyskúšať okrem šoférovania. 
V stredu sme išli na kúpalisko a poobedie 
smesme strávili hraním sladkej čokoládovej hry. 
Stredu sme zakončili sv. omšou v kostole sv. 
Cyrila a Metoda v Sotinej. Vo štvrtok nás 
čakala strelnica v Kunove plná rôznych úloh 
a disciplín, lozenie po rebríku, slalom s 
loptou,  skákanie vo vreci ako aj spoznávanie 
stromov. Deň sme zakončili obľúbenými erko 
tancami.tancami.
 V piatok sa deti tešili olympiáde na 
ihrisku pri 2.ZŠ. Po namáhavom týždni sme 
si pozreli video z celého tábora a trošku si 
oddýchli. Deti odchádzali domov spokojné, 
plné zážitkov či nových kamarátstiev.
 Animátorský tím tvorili: Lenka, 
Barborka, Monika, Stano, Peťo a Tomáš, 
ktorým srdečne ďakujeme.

 Motto tábora 
Nezábudka bolo: 
NEZABÚDAJ 
NA BOHA. 
  V prvý deň ani- 
mátori deťom pred- 
viedli svoje talenty 
ako hra na gitare, 
tanec, spev či žon- 
glovanie s loptou. 
Ostatné dni postup- 
nene ukazovali svoje 
talenty samotné de-
ti: kreslenie, športy 
ako hokej, tenis,  
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 Aj napriek polovici upršaného týždňa sme 
nemali núdzu o šport a Vďaka Pánu Bohu sa 
ku koncu týždňa počasie zlepšilo a mohli 
sme uskutočniť aj aktivity vonku, ako 
napríklad Honbu za písmenkami po 
cyklotrase. 
  V pondelok sme sa realizovali v 
Dvojhodinovke pomoci, počas ktorej deti 
rozdávali ľudom v meste cukríky, umývali 
auto alebo zbierali vonku odpadky. V utorok 
a stredu sme sa vybláznili v telocvični pri 
rôznych hrách. Štvrtok patril vode – 
konkrétne sme boli na plavárni na Myjave a 
po obede nás prišiel pozrieť i pán kaplán. po obede nás prišiel pozrieť i pán kaplán.  
 Piatok bol tvorivý. Deti si spolu s 
animátormi vyrábali tričká, učili sa pliesť 
náramky, skúšali recept na banány v 
čokoláde a učili sa spievať pesničky s 
ukazovačkami.  
 Prežili sme spolu krásny týždeň plný 
zážitkov a priateľstiev na celý život. Tak 
neváhaj a príď na budúci rok aj TY! Tešíme 
sa na Teba.
Animátorom Miško, Rišo, Paťka, Mirka a 
Žanetka ďakujeme za celý týždeň.

 Počas týždňa 
sme sa obozná- 
mili s misionármi
ako Filip Neri, 
Jozef Freinade- 
metz, matka Te-
reza,reza, Damian de 
Veuster a Franti- 
šek Saleský a 
spoznali sme 
miesta, kde mi- 
sionári  pôsobili.
KaždýKaždý deň sme 
otvorili kufrík s  
myšlienkou dňa. 
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 Kedysi veľmi dávno, na samom počiatku, 
Boh stvoril nebo a zem. Zem však bola pustá 
a zahalená tmou. A tak Boh stvoril svetlo, 
Slnko, Mesiac aj hviezdy. More oddelil od 
zeme. Potom Boh stvoril všetky zvieratá: 
malé i veľké ryby, nádherné vtáky, obrovské 
slony... A s nimi všetky rastliny, stromy, kríky 
a a voňavé kvety a ako najväčšie stvorenie 
stvoril Teba, jeho i mňa.
 Náš turnus sa niesol v téme Stvorenia 
sveta, kde sme si spolu s deťmi každý deň 
pripomenuli, ako náš nebeský Boh Otec, 
tvoril túto krásnu planétu Zem.
 V prvý deň sme sa s deťmi vrátili o mnoho 
rokov na samý začiatok stvorenia a sledovali 
sme Božie dielo. Každý deň sme potom 
prežili plno zážitkov, krásnych okamihov a 
mnoho dobrodružstiev. 
  Zároveň bolo našou úlohou pomáhať, aby 
bol tento svet krajší: a to cez malé dobré 
skutky, ktoré môže konať každý jeden z nás.
 A preto nikdy nezabúdaj: „ Rob malé veci 
s veľkou láskou.“ (Matka Tereza)
 Tábor pre deti pripravili Betka, Evka, 
Kika, Dominik, Marek a Veronika. Ďakujeme.



 Druhá júlová sobota patrila už známej 
akcii s názvom Juliáles. Je to tradičná 
tanečná zábava spoločenských tancov.  Tí, 
čo sa  rozhodli sem prísť, určite neoľutovali. 
Mohli zažiť super čas, vyblázniť sa, 
vytancovať sa, byť v kruhu svojich priateľov a  
zažiť ozajstnú zábavu. Bola to akcia, na 
ktorejktorej nemohli chýbať spoločenské tance ako 
napríklad: waltz, cha-cha, valčík, merengue, 
rumba, jive, polka. 
 Vystriedali sa aj iné tanečné štýly  – 
ľudovky, erko tance a  neskôr ich doplnilo aj 
zopár moderných tancov.  Pre mladých bolo 
nachystané aj nemalé občerstvenie, rôzne 
pochutiny, osviežujúci nápoj a chutná 
nátierka s bagetkami. Prišiel nás pozrieť aj 
náš pán kaplán, ktorí nás svojou návštevou 
veľmi potešil.veľmi potešil.
 Vďaka patrí tým, ktorí sa podieľali na 
príprave tejto akcie, tým, ktorí ju nachystali, 
ale aj vám všetkým, ktorí ste prišli a 
spríjemnili večer svojou prítomnosťou. 
 Veľké Ďakujeme posielame aj Lukášovi - 
najväčšiemu milovníkovi spoločenských 
tancov akého poznám :) a ktorí má stále chuť 
učiť nás nové tance. Tešíme sa na ďalšie 
“tanečné príležitosti”.

 Patriť do strediskovej rady si vyžaduje 
odovzdanosť domke (to znemaná 
odovzdanosť mladým) celým srdcom, 
každým voľným časom i celým životom. 
  Počas týchto prázdnin sa uskutočnil už 
druhý ročník Stmelovačky strediskovej rady - 
víkendovky na chate u našej milej 
predsedníčky. 
  Bol to čas plný hodnotenia 
predchádzajúceho roka, premýšľania nad 
budúcnosťou Domky a plánovania: čo v 
domke zlepšiť a na čo sa zamerať práve v 
novom školskom roku (nový školský rok sa 
nám teraz rozbieha, takže uvidíme, či sa nám 
všetky naše plány podarí naplniť. :)
PozvaliPozvali sme medzi nás aj našich Saleziánov 
spolupracovníkov, ktorí nám boli veľkou 
pomocou a priviedli nás na nové podnety a 
nápady.
  Okrem silneho pracovného nasadenia 
sme sa stihli aj trošku porozprávať, pobudnúť 
spolu a prežiť čas ako starí známi priatelia. 
Nezabudneme na volejbal z kopca, plávanie 
v kunovskej priehrade medzi žaburinami, 
člnkovanie proti vetru, tradičný “pizza” obed 
v nesmiernej horúčave a večerné opekanie 
pri ohníku za spevu a gitápri ohníku za spevu a gitár.
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vv nedeľu ukončené slávnostnou svätou 
omšou pod holým nebom. Odchádzali sme 
povzbudení a šťastní. Boli to dni, kedy sme 
naozaj pocítili dotyk Boha, dni strávené s 
priateľmi, ktoré upevnili naše vzťahy a každý 
z nás si niesol vo svojom srdci veľa 
duchovných  zážitkov. 
  Toto stretnutie nás povzbudilo vo viere, 
dalo nám nový duchovný pohľad, načerpali 
sme radosť, pokoj, silu  a odvahu do nášho 
života. Myslím, že budeme z toho žiť aspoň 
do ďalšieho takéhoto stretnutia.  Slová 
hymny tohto stretnutia nám utkveli v srdci: 
“Voláš nás po mene, za tebou pôjdeme, do 
Tvojich rúk srdcia nesieme.”Tvojich rúk srdcia nesieme.”
P.S Vidíme sa v Krakove :o)

 Už po tretí raz sme sa vybrali na 
animátorskú stmelovačku do Šintavy. Starší 
animátori prišli v sobotu, tí mladší sa k nám 
pripojili v utorok. Téma tohtoročnej 
stmelovačky bola „Animátorstvo ako životný 
štýl“. Počas celého týždňa sme rozoberali 7 
vlastností správneho animátora. Každý deň 
smesme sa zúčastnili svätej omše - našej 
duchovnej posily a tiež sme hrali mnoho 
zábavných hier a zaujímavých aktivít. 
 V sobotu sme sa oboznamovali s prvou 
vlastnosťou animátora - ROZUMOM. Je to 
základný pilier Don Boscovho preventívneho 
systému a učí nás vyberať si vyššie dobro. Po 
obede sme mali k tomu aj aktivitu. Bola to cesta 
po lese i cez vodu, kde sme sa stretli s rôznymi 
životnými situáciami a museli sme sa 
rozhodnúť podľa seba.    rozhodnúť podľa seba.    
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 V dňoch 31.7. – 2.8. 2015 sa v Poprade 
konalo Národné stretnutie mládeže (P15).
  Bola to púť pre tisícky mladých ľudí z 
celého Slovenska, na ktorej nemohli  chýbať 
ani mladí z našej Domky. Bolo nás tam asi 17 
z Domky. Celé P15 bolo inšpirované heslom 
z Matúšovho evanjelia: „Blahoslavení čistého 
srdca, lebo oni uvidia Boha“, ktoré pre 
mladých vybral na tento rok Svätý Otec 
František.František. V Poprade boli mladí ubytovaní na 
základnej škole. Program stretnutia bol veľmi 
pestrý a hĺbavý. 
 V piatok sa začal otváracím 
ceremoniálom, na ktorom nechýbal kríž 
Svetových dní mládeže. Pokračovali sme 
sprievodom cez ulice Popradu, kde sme 
vytvorili reťaz z oblečenia, ktoré bolo 
venované charite. Nasledovala svätá omša a 
krížová cesta v Poprad Aréne. Ďalší deň sa 
konalokonalo EXPO Povolaní. Bolo to skvelé 
poobedie na popradskom námestí. Spoznali 
sme veľa reholí, ktoré prichystali rôzne citáty, 
knihy, tvorivé dielne, občerstvenie  a aktivity   
 Sobotňajší večer patril projektu Godzone 
a nezabudnuteľnej adorácii. Súčasťou 
programu boli aj hudobné, tanečné a 
scénické predstavenia. Celé stretnutie bolo  scénické predstavenia. Celé stretnutie bolo  



 V nedeľu sme rozoberali VIERU.  V 
predvečer tohto dňa sme podstúpili skúšku 
dôvery. Bola to nočná cesta, jazda i plavba.
  V tento deň sme sa naučili, že sa nemáme báť 
dôverovať Bohu i mladým. Večer sme mali 
úžasnú adoráciu v kostole. Bol to čas stíšenia a 
uvažovania nad sebou, nad svojimi talentami a 
dobrými vlastnosťami i nad tými, ktoré nie sú 
dobré a chceli by sme ich odstrániť. 
  V pondelok sme sa vybrali splavovať Malý 
Dunaj. To bola naozaj ODVAHA vydať sa na 
túto plavbu! Počasie nám Pán Boh poslal ako 
na objednávku. Slniečko svietilo, bolo teplo a 
tak sme podaktorí chytili aj bronz. Pondelkový 
večer sme si ešte užili pri skvelých Erko 
tancoch a potom úplne  vyčerpaní šup do 
postele. postele. 
 Utorok sa niesol vo vlastnosti LÁSKAVOSŤ. 
Don Bosco nás učí, aby sme si iných získavali 
láskou, nie bitkou. Doobeda sme hodnotili 
uplynulý rok v Domke. Debatili sme o všetkých 
akciách, ktoré sme organizovali alebo na 
ktorých sme pomáhali. Prišiel nás pozrieť i 
salezián Don Komloš, s ktorým sme slávili sv. 
omšuomšu v utorok i stredu a povzbudil nás svojím 
slovom.  
 V stredu sme mali tému RADOSŤ. Tento 
deň nás naučil, že Boh má z každého z nás 
veľkú radosť a my sa nemáme báť byť veselí vo 
všetkom, čo robíme.  Po raňajkách sme mali 
skvelú aktivitku. Na zemi boli porozhadzované 
fotky nás všetkých, ktoré  spolu tvorili puzzle. 
Keď sme ich poskladali, zlepili a otočili na 
druhejdruhej strane bolo logo Domky. Táto aktivita 
nám ukázala, že Domku tvoríme my všetci.

 Po obede sme si zahrali roverino, 
oblievačku i náš najobľúbenejší futbal. Večer 
sme prežili pri ohníčku. Opiekli sme si chutné 
špekáčiky i slaninku, a samozrejme sme si aj 
zaspievali s gitarou. 
  V štvrtkové doobedie sme sa podujali na 
OBETAVÚ službu. Polovica z nás išla pomôcť 
jednej pani prichystať drevo, oberať ringloty 
a upratať záhradu a druhá polovička zostala 
upravovať okolie a záhradu pastoračka. Boli 
sme radi, že sme mohli aj trochu pomôcť. Po 
obede sme si dopriali  oddych. Boli sme sa 
trochatrocha schladiť na Čiernej vode. Voda bola 
riadne studená, ale zato osviežujúca. 
Nemohol chýbať ani parádny volejbal, 
plávanie i člnkovanie v nafukovacom člne. 
 V piatok sme to zavŕšili POKOROU, bez 
ktorej by život animátora nebol tým pravým. 
Hry počas dňa sme zakončili skvelou 
oblievačkou. Nikto nemal na sebe ani kúsok 
suchého miesta. Niektorí sa potom  dokonca 
hodili oblečení aj s teniskami do rybníka. Už 
im to bolo jedno, keď boli celí mokrí. Potom 
smesme sa všetci išli osprchovať. Keďže sme 
mali len 2 sprchy a trochu sme sa ponáhľali 
na sv. omšu, chalani sa sprchovali 
naprírodno pod hadicou. Po sv. omši nás 
čakalo prekvapko - slávnostný prípitok. 
Barborka a spol. nám pripravili vynikajúce 
drinky, na ktorých sme si mohli pochutnať 
popripopri záverečnej diskotéke. Pohostenie bolo 
skvelé, ale zábava ešte lepšia. Piatok sme 
zakončili nočnou krížovou cestou cez les. 
Chalani niesli veľký kríž a dievčatá sviečky a 
fakle. Bol to úžasný duchovný zážitok. Potom 
sme si ešte pozreli fotky z celého týždňa a 
pobrali sme sa do postele. 
 Takto skvelo sme prežili tohtoročnú 
Šintavu, zakončili prázdniny a hurá do školy! 
Už sa teším na budúci rok. Ešte chcem 
poďakovať organizátorom – strediskovej 
rade za úžasný program a kuchárom Lydke, 
ujovi Jánošovi, pani Vassovej za dobré jedlo, 
ktoré pre nás s láskou pripravovali. 
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 14.-18.9. sa v Senici uskutočnil 
Týždeň dobrovoľníctva, do ktorého sme 
sa zapojili aj my. 
  V pondelok popoludní boli pre deti 
pripravené rôzne atrakcie. My, 
dobrovoľníci z Domky, sme sa zúčastnili 
viacerých. Šikovné dievčatá aj chlapci 
kreslili deťom na tvár a veru mali čo robiť. 
Každé dieťa chcelo mať na tvári  svojho 
obľúbeného hrdinu, zvieratko či ornament 
aleboalebo kvetinku. Iní šikovní animátori zase 
učili deti naše  domkárske tance a 
pomáhali sme ako sa len dalo. 
 V piatok sme boli navštíviť domov 
dôchodcov. Dievčatá sprevádzali na 
prechádzke babky a dedkov a rozdávali 
im radosť spevom piesní. Ďakujeme 
našim obetavým animátorom.

 Ako prípravy vrcholili, každý bol 
zvedavý a plný očakávaní, či sa všetko 
vydarí, koľko asi príde ľudí, či  prebehne 
všetko bez problémov....
  Hoci samotný pochod bol v nedeľu 
20.9., už týždeň predtým sa rozbehol 
sprievodný program, ktorý bol najbohatší v 
piatok a v sobotu. Pre účastníkov pochodu 
bolo prichystaných množstvo prednášok a 
workshopov zameraných  na rodinu a 
pro-life témy, mladí sa mohli zúčastniť 
stretnutiastretnutia Cliptime, vypočuť si svedectvá, 
koncerty, duchovne načerpať z celonočnej 
adorácie... Prichystaný bol taktiež program 
aj pre rodiny s najmenšími. 
 Keď nastal samotný deň pochodu, 
Bratislavské kostoly zaplavili veriaci zo 
všetkých diecéz Slovenska, sláviť sv. 
omšu za prítomnosti svojich otcov 
biskupov. Potom sa všetci presunuli k 
hlavnému pódiu na námestie SNP. 
  Hlavnou témou pochodu bolo: „Radosť 
zo života“ a veru, nedal sa skrývať úsmev, 
keď som videla ako mladí, rodinky s 
detičkami, manželia, kňazi, rehoľníci aj tí 
starší zaplnili ulice Bratislavy pri 
spoločnom „putovaní“ mestom. Zvony na 
katedrále sv. Martina po celý čas 
vyzváňali,vyzváňali, slnko sa predieralo pomedzi 
mraky a vo vzduchu panovala radostná 
atmosféra. 
 Organizátori odhadli, že Pochodu za 
život 2015 sa zúčastnilo okolo 70 000 ľudí, 
čo je pekným svedectvom pre druhých a 
tiež výzvou zamyslieť sa nad hodnotou 
rodiny a života - snahou chrániť život od 
počatia. 

 Dva roky po Národnom pochode za život 
v Košiciach sa ho organizátori rozhodli 
zrealizovať  aj v našom hlavnom meste. 
Prípravu sprevádzala aktivita, kedy 
zástancovia myšlienky počas letných 
prázdnin precestovali na bicykloch celé 
Slovensko a v jednotlivých mestách 
propagovalipropagovali blížiaci sa Pochod za život. 
Zastavili sa aj u nás v Senici. Spoločne sa 
zúčastnili sv. omše, po ktorej sa spolu s 
veriacimi po ceste k poliklinike pomodlili sv. 
ruženec a krížovú cestu. 
 Samozrejme, taká veľká akcia potrebuje 
aj veľa pomocníkov. Preto tu bola možnosť 
prihlásiť sa vypomáhať ako dobrovoľník, či 
už pri workshopoch, propagácii, rozdávaní 
balónikov, predávaní v stánkoch, zbierke, 
stavaní pódií, ozvučovaní koncertov ale aj 
smerovaní pri samotnom pochode. 
  Veľmi potrebná bola aj duchovná 
podpora cez modlitbu.
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 V piatok 25.9. bol v Domke 
neobyčajný večer. Zavítala medzi nás 
naša rodáčka, saleziánka sr. Renátka Ž.  
 Malé deti sa so sestrou zoznámili, no 
mnohí mladí i starší sa radi po dlhom 
čase opäť porozprávali a so sestrou 
pospomínali na zážitky prežité spoločne, 
pred niekoľkými rokmi.pred niekoľkými rokmi.
 Sr. Renátka nás oboznámila so svojou 
rehoľou FMA (Inštitút dcér Márie 
Pomocnice), kde sa venujú deťom a 
mládeži podľa vzoru Dona Bosca. 
Vyučujú na školách i škôlkach, ponúkajú 
mládeži duchovné cvičenia, duchovné 
obnovy a výchovu k animátorstvu.
  Napokon sme sa dozvedeli aj niečo o 
jej ceste k povolaniu, keď si i ona prešla 
obdobiami „pobláznenej“ zaľúbenosti a 
rôznymi prekážkami, no vždy mala pred 
sebou jasný cieľ. Videli sme aj zopár 
rodinných fotiek, ktoré boli veľmi milé.  
 Myslím, že tento večer bol príjemný a 
všetcivšetci sme odchádzali povzbudení 
príkladom sr. Renátky, ktorá sa rozhodla 
odovzdať sa službe Bohu a deťom na 
celý život. Ďakujeme
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 Drahí čitatelia, 
dovoľte mi na záver 
pár slov a myšlienok o 
našom zakladateľovi 
a patrónovi Don 
Boscovi. 
  Nedávno ma veľmi 
oslovila myšlienka 
(ďakujem, Mirko) 
alebo skôr otázka... 
Prečo sa Don Bosco 
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