
Boli to ľudské bytosti 
 
 
Pravdepodobne ste už počuli o Corrie Ten Boomovej, ktorá po
vojny ukrývala Židov a riskovala tak život. 
 
 
A možno ste počuli aj o Oskarovi Schindlerovi, nemeckom ob
zachránil pred smrťou viac než tisíc Židov. Bol o 
„Schindlerov zoznam“. 
 
 
Menej sa však vie o Holanďanovi Johnovi Weidnerovi, ktorý zorganizoval asi 
300 priateľov, ktorí mu pomáhali „pašovať“ ľudí z nacistického koncentra
tábora. Zachránili asi 800 Židov a vyše 100 letcov spojenej armády.
 
Od roku 1940 do roku 1944 Weidner riskoval svoj život nespo
bol väznený v nacistickom koncentračnom tábore, dvakrát mu
odsúdený na smrť. Vždy sa mu však podarilo uniknú
z najhľadanejších ľudí na zoznamoch gestapa. 
 
Po vojne sa oženil a od roku 1958 až do svojej smrti v roku 1994
Ešte počas života bol vyznamenaný vládou Spojených štátov, Ve
Holandska, Francúzska, Belgicka a Izraela. 
 
Bol to tichý a veľmi skromný človek. Keď sa ho pýtali, preč
život pre iných, povedal: „Boli to Božie deti, ľudské bytosti. Nemôžete pomáha
len vtedy, keď kvôli tomu nemáte problémy. Keď chcete pomáha
nemôžete dávať pozor, aby ste si pritom nezašpinili ruky alebo nevystavili svoj 
život nebezpečenstvu. Pomoc tým, ktorí ju potrebujú, nepozná iné hranice, než 
život sám. Cesta dobrodenia nie je vždy ľahká. Len niekoľko 
korí urobili niečo veľké pre iných, mali túto cestu hladkú. Ak chcete urobi
čo stojí za to, zvyčajne narazíte na mnoho prekážok.“ 
 

 
Milovať Boha znamená potiť sa pre človeka.
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ÚVODNÍK 

Milí naši čitatelia, milí chlapci a dievčatá! 
Ako ste si mohli všimnúť už na úvodnej stránke, témou tohto vydania 

Škopku je ochrana života. DOMKA ako kresťanská organizácia podporuje 
myšlienku, že ľudský život si zaslúži byť chránený od počatia po prirodzenú smrť 
a preto ako členská organizácia občianskeho združenia Fórum života vám 
chceme priblížiť jeho činnosť, základné postoje i možnosti riešenia problémov, 
ktoré prináša napríklad neplánované tehotenstvo. Možno si myslíte, že vás sa 
to netýka (na tehotenstvo máte ešte čas), alebo v tejto otázke máte jasno. Kampaň 
„biela stužka“ pri príležitosti 25. marca – dňa počatého dieťaťa (sviatok 
Zvestovania Pána) nás však chce povzbudiť, aby sme sa nebáli vysloviť svoj 
názor, aby sme vedeli argumentovať proti mienke konzumnej spoločnosti, 
v ktorej žijeme, aby sme sa vedeli postaviť za život – a to nielen za milé krásne 
bábätká, ale i za chorých, postihnutých, starých, trpiacich a ich právo na dôstojný 
život a prirodzenú smrť. Preto vás pozývame prijať bielu stužku ako symbol 
nádeje, že život ešte vždy má cenu a my ho chceme brániť. 
 
S nádejou, že stojíme na strane Dobra vám prajem radostné dni!      Hanka 
 
P.S.: Ak ste sa ešte nerozhodli, komu darovať 2 % z vašich daní, DOMKA – 
stredisko Senica sa chce uchádzať o vašu priazeň. Takouto formou podporíte 
chod a činnosť našej organizácie a predovšetkým duchovný, kultúrny a sociálny 
rozvoj detí a mládeže nášho mesta a okolia. Ďakujeme! 
 

 

Hádaj – Rátaj – Lám 
 
Pre nadšencov Einsteinových hádaniek je tu 5 lodí, ktoré stoja vedľa seba 
v prístave. 
1. Grécka loď odchádza o šiestej a vezie kávu. 
2. Prostredná loď má čierny komín. 
3. Anglická loď odchádza o deviatej. 
4. Francúzska loď je vľavo od lodi vezúcej kávu a má modrý komín. 
5. Vpravo od lodi vezúcej kakao je loď idúca do Marseille. 
6. Brazílska loď ide do Manily. 
7. Vedľa lodi vezúcej ryžu je loď so zeleným komínom. 
8. Loď do Janova odchádza o piatej. 
9. Španielska loď odchádza o siedmej a je vpravo od lodi idúcej do Marseille. 
10. Do Hamburgu ide loď s červeným komínom. 
11. Vedľa lodi odchádzajúcej o siedmej je loď s bielym komínom. 
12. Loď kotviaca na kraji vezie obilie. 
13. Loď s čiernym komínom odchádza o ôsmej. 
14. Loď vezúca obilie kotví vedľa lodi vezúcej ryžu. 
15. Do Hamburgu odchádza loď o šiestej. 
 
Pod akou národnou zástavou odchádza loď do Port Saidu? Ktorá loď vezie čaj?

 

Sedliak postavil pre svoje ovce z 13 brvien 6 ohrád. Raz mu však požiar zničil 
jedno brvno. Dokáže postaviť z 12 brvien 6 ohrád ?  

Ohrady pred požiarom mali takýto tvar (všetky brvná sú rovnakej veľkosti). 

--------- --------- --------- 
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Hádaj – Rátaj – Lám 
Nedávno som čítala príbeh o dvoch bratoch.  
     Boli najstarší z osemnástich detí. Ich otec, zlatník, musel pracova
denne, aby mali čo jesť. Chlapci boli umelecky veľmi nadaní, no bolo im jasné, že 
nikdy nebudú mať prostriedky na štúdium. Raz v noci dohodli, že si hodia mincu 
 kto prehrá, pôjde pracovať do blízkych baní a podporovať
roky sa vystriedajú. Albrecht vyhral a odišiel do Norimbergu. Svojím nadaním na 
drevorytectvo a olejomaľbu prevyšoval mnohých profesorov. Po 4 rokoch sa 
vrátil a pri slávnostnom obede sa obrátil k svojmu bratovi, že ho bude 
podporovať v štúdiu, že teraz je on na rade. Albertovi však stekali slzy po tvári: 
„Ja nemôžem... Pre mňa je už príliš neskoro. Pozri, čo urobili štyri roky v
s mojimi rukami! Na každom prste jazva, artritída v pravej ruke spôsobila, že ani 
pohár nedokážem držať, nieto ešte kresliť jemné čiary...“ 
     Odvtedy prešlo viac ako 450 rokov. Stovky majstrovských portrétov, skíc, 
akvarelov, kresieb uhlíkom visia vo všetkých významných galériách a
sveta.  Väčšina ľudí však pozná iba jedno jediné dielo 
bratove ruky, ktoré celý svet premenoval na „Modliace sa ruky“
nabudúce tento obraz, spomeňte si na dvoch bratov, na láskavú obetu
z nich; vďaka nej sa práve ten druhý stal slávnym. 
 

 
  

Pre najmenších (nádejných maliarov) troška jarných motívov na vyfarbenie 

osemnástich detí. Ich otec, zlatník, musel pracovať 18 hodín 
mi nadaní, no bolo im jasné, že 

noci dohodli, že si hodia mincu - 
podporovať toho druhého. Za 4 

odišiel do Norimbergu. Svojím nadaním na 
sorov. Po 4 rokoch sa 

svojmu bratovi, že ho bude 
štúdiu, že teraz je on na rade. Albertovi však stekali slzy po tvári: 

o urobili štyri roky v bani 
pravej ruke spôsobila, že ani 

Odvtedy prešlo viac ako 450 rokov. Stovky majstrovských portrétov, skíc, 
šetkých významných galériách a múzeách 

udí však pozná iba jedno jediné dielo Albrechta Durera – 
„Modliace sa ruky“ . Keď uvidíte 

te si na dvoch bratov, na láskavú obetu jedného 
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Poď hrať pingpong, ja chcem by
 

Pingpongový turnaj sa uskutoč
„hlavní organizátori" stretli, aby sme v
Postupne, ako prichádzali prví účastníci, sme si "pingpongá
jednotlivých skupín: chlapci, mladšie diev
účastníkov bolo 14. Hralo sa v štýle „každý s
občerstvenie, ktoré nám dobre liezlo dolu krkom
 
Po namáhavých zápasoch sa výsledky dostali do kone
Chlapci: 
1.miesto- Stanislav Jánoš               
2.miesto- Peter Vyletel 
3.miesto- Jozef Cibula 
 
Mladšie dievčatá: 
1.miesto- Evička Halašová 
2.miesto- Betka Fábiková 
3.miesto- Monika Lavrinčíková 
 
Staršie dievčatá: 
1.miesto- Magdaléna Jánošová 
2.miesto- Mária Jánošová 
3.miesto- Patrícia Černeková 
 
Cenu najmladšieho účastníka 
získal Miško Cibula. 
 
Všetkým výhercom ešte raz srdečne blahoželáme! Myslím, že turnaj dopadol 
super a že sa všetkým veľmi páčilo, tak ako aj mne :) A
ďalší rok :)  
 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

Vo vaku klokana sedí malý tučniak a 
odtiaľ sedí malý klokan na ľadovej kre medzi tu
a narieka: „Hlúpa školská výmena...“ 

 pingpong, ja chcem byť víťaz... 

Pingpongový turnaj sa uskutočnil 28.12.2010. Okolo  8 hod. sme sa my - 
„hlavní organizátori" stretli, aby sme v DOMKE pripravili všetko potrebné. 

astníci, sme si "pingpongáčov" rozdeľovali do 
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 sťažuje sa na horúčavy. Tisíce kilometrov 
adovej kre medzi tučniakmi, trasie sa od zimy 

  



Silvester 2010 
 

Všetko sa to začalo už skoro ráno, keď pár ľudí prichystalo Domku, aby 
sa večer ukázala v plnej kráse. Okolo 20:00 hod.  sme sa tu všetci zišli plní dobrej 
nálady a v očakávaní, ako strávime 
posledný deň v roku. Program nám 
zabezpečil René so svojim koncertom, 
dievčatá so svojou úspešnou scénkou 
o hriechoch, či známa nerozlučná 
dvojica Lukáš a Miško alebo Miško 
a Gabika. Veľké oživenie priniesol aj 
náš DJ so Serotínom ☺. Ani sme sa 
nenazdali a bolo sa treba chystať na 

poklonu, 
aby sme 
posledné minúty roku 2010 a
2011 strávili v prítomnosti Pána, po
mu za všetko dobré, ale aj za to menej dobré 
v uplynulom roku a poprosili ho o
zvládanie každého z tých 365 dní, ktoré sa 
nachádzali pred nami. Po poklone sme si všetci 
zapriali všetko dobré do nového roku a
naspäť do Domky, kde pokra
a priam sa ešte viac stup
nasledovala večera a voľná zábava až do bieleho 
rána. Vo vzduchu už visela iba jediná otázka a
aký bude rok 2011??? Neviem
vieme, že chceme aj tento rok strávi

svojimi radosťami ale aj starosťami. Veď ako sa hovorí: „Ako na Nový rok, tak 
po celý rok.“ 

      
 
Na výstave obrazov: 
-Tento maliar vedel jedným pohybom ruky zmeniť smejúcu s
Jurko: - To vie aj moja mama. 
 
Učiteľ: - Štefan, keby si si chcel kúpiť dom, čo stojí 100 000 SK a
10 000 SK, čo by si ešte potreboval? 
Žiak: - Bohatú ženu. 
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 smejúcu sa tvár na plačúcu. 

000 SK a mal by si iba 

Pečieme s Elenkou
Zimné tiramisu 

 
Suroviny: 250 g syra mascarpone (tvarohu alebo 
nátierkového masla), 250 g šľahačkovej smotany, 
1 ČL mletej škorice, 2 PL práškového cukru, 2 
balíčky vanilínového cukru, 2 PL rumu, 4 PL 
pomarančovej šťavy, 1 ČL strúhanej 
pomarančovej kôry, 150 g upečeného perníka 
alebo 1 balíček detských piškót, hruškový kompót 
alebo ľubovolný ovocný kompót, škorica na 
posypanie 
 
Postup: Mascarpone a smotanu vyšľaháme na krém. Škoricu, práškový cukor a 
vanilínový cukor, rum, pomarančovú š
vareškou. Perník nakrájame na plátky. Hrušky z kompótu necháme odkvapka
nakrájame na plátky. Do 4 misiek alebo pohárov striedavo vrstvíme perník, 
hrušky a krém, posypeme škoricou a dáme vychladi
 
Čas chladenia: 2 hodiny 

                          

NA PÓDIU S... (2. 
vystúpení po okolí naznačovalo, že zrno z amerického kontinentu padlo na 
úrodnú pôdu. No keď sa k nám po krátkom 
manažér Matúš Uriga, naše pôsobenie za
ambiciózny a odvážny sa chcel s našimi pies
verejnosťou. Všetci sme teda nesmelo súhlasili a Pán za
požehnávať. Postupne sme sa vykresávali z asi 20 
Bohu“ na menšie hudobné zoskupenie s názvom S2G Band, alebo Step to God. 
Príchod známeho slovenského bubeníka Mareka Hrdinského a špi
gitaristu Peťa Tomka vdýchli našej hudbe to pravé orechové, aby sme sa mohli 
objaviť aj na pódiách slovenskej gospelovej scény“.
S2G Band môžete vidieť na rôznych kres
a podujatiach a ich piesne sú hrané v
a hitparádach. 

ieme s Elenkou 
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                         Príjemné sladké potešnie!  Elenka  
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ich piesne sú hrané v rôznych kresťanských rádiách 

  Majkaaa (Web:s2g.sk) 



Zomrel 22. januára 1931 na rakovinu a 23. marca 2003 bol vyhlásený 
blahoslaveným. Stal sa patrónom lekárov. 
 
  

„Ježiš, lekár duší a tiel, Ty si priviedol  
blahoslaveného Vladislava na cestu viery a nezištnej  

služby najchudobnejším. 
Daj nám ísť tou istou cestou,  

aby sme od Teba mohli získať schopnosť uzdraviť sa z hriechov 
 a večné spasenie. 

Ty, ktorý žiješ a kraľuješ na veky vekov. 
Amen.“ 

 
Slniečko 

 
 

preČo toto preČítam 

Kto uverí mi?  Slovenské matky svedčia o potrate 

 
Kniha s názvom Kto uverí mi? s podtitulom Slovenské 
matky svedčia o potrate, vyšla vo vydavateľstve Michala 
Vaška a na vyše 100 stranách ponúka takmer 40 svedectiev 
žien z obdobia posledných 2 až 3 rokov, ktorých zaskočilo 
tehotenstvo v zložitej situácii. Svedectvá v knihe potvrdzujú, 
že ženy sa pre umelý potrat väčšinou rozhodujú pod 
nátlakom či už partnera, rodiny a okolia a chýba im 
povzbudenie a podpora.„Okrem smutných príbehov utrpenia 
a beznádeje žien, ktoré sa rozhodli pre umelý potrat, čitateľ 
nájde v knihe aj svedecká plné nádeje a života, v ktorých matky opisujú svoje 
víťazstvo v boji o život svojho dieťaťa,“ uviedla členka Fóra života Mária 
Demeterová. Kniha obsahuje aj príspevky lekárov a ďalších odborníkov 
o negatívnych psychických a fyzických dôsledkoch potratu a tiež kontakty na 
miesta, kde ženám poskytnú radu a pomoc pri riešení zložitej situácie. 

Knihu si môžete kúpiť v kresťanskej predajni Litera, na ulici J. Kráľa, v bývalej 
katolíckej škole na poschodí, nad bagetárňou. 

Šantili sme na dne mora 
 

V sobotu 5. februára 2011 sa v Reštaurácii Malina v Senici konal už tradičný 
domkársky Maškarák. Tento rok sme sa so všetkými deťmi a ich rodičmi ponorili 
do sveta pod vodou. Bolo treba zdolať veľa prekážok a nebezpečných nástrah - 

prekabátiť majiteľa akvária, zabezpečiť 
rybke Glórii dostatok vzduchu zničením 
škodlivých plynov, zvíťaziť proti 
rybárovej udici a zmariť nekalé plány 
otravného, hladného žraloka. No deti 
spolu s ostatnými rybičkami si s tým 
hravo poradili, splnili všetky úlohy, a 
tak pomohli hlavnej hrdinke, rybke 
Glórii, dostať sa naspäť do oceána, 
odkiaľ  pochádzala. Jednoducho, kto 
tam nebol, nepochopí. :-) Zabávali sme 

sa pri skvelej hudbe, spievalo sa, tancovalo... Ani sme sa nenazdali a krásne 
popoludnie sa pominulo. A myslím, že každý, kto sa zúčastnil, neodišiel 
sklamaný. Na všetky deti čakala malá podmorská odmena ako poďakovanie sa za 
odvahu,  statočnosť, za to, že sa s Glóriou skamarátili a tie najlepšie masky 
získali ešte 
špeciálnu cenu. A čo to prinieslo nám, animátorom? Predovšetkým spokojnosť z 
dobre vykonanej práce, radosť z 
úsmevu na detských tvárach, 
hrejivý pocit, že sme vôbec mohli 
pre deti niečo takéto pripraviť. 
Týmto sa chcem poďakovať 
všetkým, ktorí sa prišli s nami 
zabaviť, všetkým, ktorí obetovali 
svoj voľný čas a podieľali sa na 
príprave akýmkoľvek spôsobom, 
lebo bez toho by to nebolo to 
"pravé orechové". 
 

Michaela Harnošová 

 
,,Čo vyvoláva potenie?“ pýta sa učiteľ na hodine biológie. 

,,Vaše otázky!“ pohotovo odpovedajú žiaci. 



Oslavy dona Bosca nielen v Domke 
 
Blížil sa 31. január 2011 a tento deň znamená veľmi veľa pre celú saleziánsku 
rodinu. Je to deň, kedy má sviatok svätý Ján Bosco – zakladateľ saleziánskej 
rehoľnej spoločnosti.  
  
A keď má niekto sviatok – tak to treba riadne osláviť. A nielen osláviť, ale treba 
sa na túto udalosť aj náležite pripraviť. Už deväť dní pred týmto sviatkom sme sa 
my, saleziáni spolupracovníci zo  strediska Šaštín, začali modliť deviatnik k sv. 
Jánovi Boscovi.  V nedeľu 23. januára sme mali duchovnú obnovu. Tu nám Duch 
svätý vnukol taký nápad, aby sme pripravili niečo aj pre našich mladých 
v Domke. Zapáčil sa nám tento nápad. Keď nadišiel deň oslavy sv. Jána Bosca 
v Domke, zúčastnili sme sa najprv svätej omše. Potom sme sa presunuli do 
Domky, kde bolo veľmi veľa mladých, vrátane nášho skvelého kaplána, Cyrila 
Sitára. Celý večer „moderovala“ 
koordinátorka Združenia saleziánov 
spolupracovníkov - naša Silvinka. So svojimi 
svedectvami sa podelili štyria saleziáni 
spolupracovníci - najskôr Silvia 
Baumgartnerová, potom manželia Beatka 
a Jožko Jánošoví a Aďa Pavlovská. 
Prekvapením večera bola veľmi chutná torta, 
na ktorej bol nápis „Da mihi animas“.  
A večer pokračoval ďalej voľným programom 
až do neskorých hodín. No pre nás saleziánov ten sviatok nekončil. V sobotu sme 
išli do Šaštína, kde v telocvični poobede prebiehala don Bosco show – súťaže pre 
deti, ktoré potom povyhrávali za nazbierané body ceny. V Bazilike bola potom 
slávená svätá omša. Po nej agapé v divadelnej sále, kde boli prítomní saleziáni, 
saleziáni spolupracovníci i dobrodinci. My Seničania sme odchádzali 
samozrejme takmer medzi poslednými – veď sme mali úžasnú možnosť 
porozprávať sa o všetkom možnom a tak zažiť spoločenstvo rodiny. Prišla nedeľa 
a s ňou filmový podvečer, kde sme si pozreli prvú časť filmu o sv. Jánovi 
Boscovi. A v pondelok zas druhú časť – niežeby sme tento film nevideli, videli 
sme ho už viackrát – ale nikdy nezaškodí trošku si oprášiť pamäť a povzbudiť sa 
niečím pekným. A prichádza večer 31. január a tu oslava sviatku vrcholí účasťou 
na svätej omši v Senici.  
 
Z jeho života by som Vám v krátkosti chcela povedať, že Ján Bosco sa narodil 
v Becchi pri Turíne a to 16. augusta 1815. Žil v roľníckej rodine. Ako dvojročný  

MOJA IKONA 

Otvor oči a pozri sa 
Bl. Vladisláv Batthyány - Strattmann 

 
Sv. Vladisláv Batthyány – Strattmann sa narodil 28. októbra 1870 v Dunakiliti 
(Maďarsko). Nakoľko však bola obec pri Dunaji často trpiaca záplavami, rodina 
sa presťahovala na vyššie položené územie 
v dnešnom Rakúsku. Už vo veku 12 
rokov stratil matku. Bol presvedčený o tom, 
že jej smrť zapríčinil nedostatok 
lekárskej starostlivosti. Azda táto 
ťažká životná skutočnosť bola preňho 
dôvodom stať sa lekárom, aby mohol 
pomáhať všetkým potrebným. Nepatril 
však k pilným študentom. Navyše 
všetko naznačovalo tomu, že sa bude musieť 
zaoberať spravo- vaním rodinného 
majetku. Začal teda študovať vo Viedni na 
poľnohospodárskej fakulte. Stále akoby 
hľadajúc čosi, čo ho bude napĺňať, 
zaujímal sa o rôzne disciplíny – od chémie cez filozofiu až po hudbu. Viedol 
náboženstvu vzdialený život. V roku 1896 opäť začal štúdium medicíny, ktoré 
však v roku 1890 aj úspešne ukončil. 
 
V roku 1898 sa oženil s pobožnou ženou z aristokratickej rodiny, Máriou 
Teréziou grófkou z Coreth, ktorá mala na jeho náboženský život veľký vplyv. Ich 
rodina bola nielen početná, keďže mali 13 detí, ale tiež znášanlivá. Pod vplyvom 
manželky sa stal človekom rozvážnym a pobožným. 
 
Na svojich majetkoch v Kittesee vybudoval nemocnicu s 25 lôžkami. Liečil v nej 
prakticky zadarmo. Vykonával činnosti, ktoré mali zlepšiť osud roľníkov na jeho 
majetkoch, pretože im rozdal značnú čas pôdy. Časť priestorov zámku, ktorý 
zdedil, vyčlenil na špeciálnu očnú kliniku.  
 
V tomto odbore sa stal Vladisláv odborníkom medzinárodnej triedy. Dbal nielen 
o zdravie svojich pacientov, ale povzbudzoval ich k modlitbe. Rozdával im 
knižky „Otvor oči a pozri sa“, ktorých bol sám autorom. 



MISIE 
 

Tehlička pre Afriku 
 

Občianske združenie SAVIO pripravuje aj tento rok 
v pôstnom  období pred Veľkou Nocou (9.3. - 
24.4.2011) už 6. ročník celoslovenského projektu  
TEHLIČKA,  určený pre žiakov základných 
a stredných škôl ako i pre mládežnícke strediská. 
 
ZMYSEL TEHLIČKY: oboznámiť deti a mladých ľudí 
so životom ich  rovesníkov v krajinách tretieho sveta a takisto snaha o budovanie 
solidarity a spoluzodpovednosti za ich osudy. 
 
TÉMOU TEHLIČKY na rok 2011 je NEDOSTATOK  PITNEJ VODY 
V AFRIKE,  a s ňou spojená zvýšená chorobnosť  afrických detí. 
 
CIEĽOM je podporiť výstavbu studní s pitnou vodou v Afrike. 
 
Dovoľte nám aj touto cestou ešte raz poďakovať sa za Vaše zapojenie do 
minuloročnej zbierky TEHLIČKA PRE KEŇU 2010. Do zbierky bolo v rámci 
Slovenska zapojených 130 materských, základných a stredných škôl a takmer 50 
mládežníckych organizácií. 
 
Celkový výnos zbierky: 48 887,22 Eur 
 
Čistý výnos:                     41 500 Eur 
 
Čistý výnos bol použitý nasledovne:  
 
1. KEŇA- výstavba stolárskej dielne v Bosco Boys                          25 000 Eur 
2. JUŽNÝ SUDÁN –výstavba studne pre školu Manguo Maridi   10 000 Eur 
3. HAITI – príspevok na obnovu krajiny                                             6 500 Eur 
 
Za aktivity v rámci TEHLIČKY boli zvlášť ocenené ZŠ v Zuberci, Kežmarku 
a Šamoríne a saleziánske mládežnícke stredisko v Dubnici nad Váhom. 
 
Tešíme sa na spoluprácu v roku 2011!                                                   Jozef Jánoš 

sa stal sirotou. Jeho mama Margita Occhienová ostala na výchovu troch detí 
Antona, Jozefa a Janka sama. Ján už od mala cítil túžbu stať sa kňazom 
V deviatich rokov sa mu prisnil sen, ktorý mu ukázal jeho poslanie – kňazské 
povolanie. Staručký kňaz don Calosso ho uviedol do kňazského štúdia. 
V seminári v Chieri založil Spolok veselosti. Za kňaza bol vysvätený v júnu 
v roku 1841. Don Bosco začal okolo seba  zbierať prvých chlapcov a organizoval 
sviatočné oratórium, ktoré po mnohých sťahovaniach nakoniec zakotvilo na 
Valdoccu. Sem  v pokročilom veku prichádza i jeho mama Margita a pomáha mu 
s chlapcami. Stala sa pre nich mamou. Don Bosco učil chlapcov remeslám, láske 
k Pánovi, spieval, hral, modlil sa s nimi a sirotám bez prístrešia poskytoval 
útulok. 
Z prvých chlapcov sa stali prví spolupracovníci a začala sa rozvíjať aj jeho 
výchovná metóda, ktorá je známa ako preventívny systém. Z prvých 
spolupracovníkov vznikla kongregácia, ktorá sa usiluje o spásu mládeže a jej 
heslom je: „Daj mi duše a ostatné si vezmi. 
Spolu so svätou Máriou Dominikou Mazzarellovou založil Inštitút dcér Márie 
Pomocnice, so svojimi dobrodincami a spolupracujúcimi laikmi zase Združenie 
saleziánov spolupracovníkov. 
Don Bosco zomrel ako 72 ročný a to dňa 31. januára 1888. Don Boscovi dala 
Cirkev titul otec a učiteľ mládeže. Na Veľkú noc 1. apríla 1934 bol vyhlásený za 
svätého. 
 

Aďa Pavlovská 
 
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  
 
Študent chce strýčka priviesť do pomykova: 
-Strýčko, keď sa postavím na hlavu, krv sa mi vleje do nej. Prečo sa mi nevleje do 
nôh, keď na nich stojím? 
-Nuž vieš, keby si mal nohy také prázdne ako hlavu, vliala by sa ti aj do nich! 
 
 

Ide rybár okolo jazera a vidí druhého rybára. Pýta sa:  
- Tak čo, aká je voda? 

A druhý odpovedá:  
- Výborná, rybám sa ani nechce von. 

 
Viete prečo hádže blondínka počítač do mora? 
??? 
Chce mať more informácií. 



Nakukli sme nielen do zákulisia 
 
Ani chladné počasie a skoré vstávanie neodradilo nás, členky stretka „Slnečnice“, 
užiť si prvý prázdninový deň, 21.2.2011, v Bratislave. Nešlo len o obyčajný 
výlet.  

Naša skvelá animátorka Katka 
účinkovala v relácii TV LUX -  
Doma je doma. Pri  tejto príležitosti 
nám vybavila exkurziu po 
priestoroch televízie, za čo patrí 
vďaka aj jej Peťovi Novákovi, zás-
tupcovi riaditeľa TV LUX. Práve on 
sa nám venoval a poukazoval nám 
celé zákulisie televízie. Vďaka patrí 
aj našej ex-animátorke Viktorke, 
ktorá si na nás našla čas a 
poukazovala nám Bratislavu. 
Taktiež sme sa zúčastnili omše v 

Kostole sv. Alžbety, známom ako Modrý kostolík.  
 
Z tohto výletu sme si odniesli veľa zážitkov a som rada že som tam mohla byť. 
 

Toncka ☺ 

Púť zaľúbených 

„Už štvrtý ročník Púte zaľúbených s mottom „Zakorenení v Ňom...“ (Kol 2,7) 
sa uskutoční 18. – 20. februára 2011 pri národnej Bazilike Sedembolestnej Panny 
Márie v Šaštíne. Pozvanie prijali hostia žákovský farár Marián Kuffa, Pavol 
Hudák, celebrantom nedeľnej sv. omše bude kardinál Miloslav Vlk. Z hudobnej 
scény sa môžu účastníci tešiť na skupinu Timothy, Križiakov, The Elements 
a Janais. Bližšie informácie a registrácia od 1. decembra na stránke 
www.zalubeni.sk. 

Odkedy som si prečítala na stránke tk.kbs.sk tento oznam, cítila som veľkú 
túžbu ísť na túto púť. Túžba sa mi splnila.  

 
 

NA PÓDIU S... 
 
Tentokrát to bude s kapelou, ktorá má momentálne najnovšie CD-čko s názvom: 
,,Po všetky dni” a  19. februára ho prezentovali na Púti zaľúbených v Šaštíne. 
Mne osobne sa od nich páčia pesničky ako: Si Pán, Neviem dýchať. 
Že neviete, ako sa táto kapela volá? 
No predsa S2G Band. 
Čo znamená tento názov? 
S- step (krok) 
2- to (k) 
G- God (Bohu) 
Ako na  web-stránke píšu, ich cieľom je robiť nielen kvalitnú hudbu, ktorá je v 
dnešnom svete neodmysliteľnou súčasťou každého človeka, ale v prvom rade 
spievať v nej nie o lacných bezduchých veciach, ale o niečom, čo môže človeka 
naplniť celého. O láske, nádeji, rozdávaní sa jeden druhému a o ochote hlásať 
tieto hodnoty každému, kto má uši a chce počúvať... 
 
S2G Band/profil 
                                                                                    Zostava: 

                                                                 Jožo Bubnár – spev 
                                                                               Peťo Dzurjanin – elektrická                               

                                                                                                       gitara 
                                                                              Matúš Dzurjanin  – klávesy  
                                                                               Matúš Uriga – basová gitara 

                                                                      Michal Brandýs- husle 
                                                                         Marek Hrdinský – bicie 

                                                                                           Žáner: pop-rock 
                                                                                   Albumy: 

                                                 - S2G Band 
                                                                  - Real Time Live 2006 

                                                     - Atmosférou 
                                                        - Po všetky dni 

 
foto:web                                                                   - nahrali 3 videoklipy 
V roku 2002 sa začala ich spoločná cesta gospelovej hudby, keď po návrate zo 
Svetových dní mládeže v Toronte na podnet Katky Gašparovej z Hencoviec 
začali snahu šíriť evanjelium, kde sa to dá. Na stránke píšu: ,,Mládežnícke omše, 
stretávanie sa v spoločenstve s príjemnými mladými ľuďmi a pár nesmelých  



Bože, ďakujeme za tento „obchod“. Hoci Tvoja značka nie je propagovaná 
v televízii a na billboardoch, je veľmi známa. Aspoň my ju poznáme. Nie je to 
nike, kenvelo ani adidas. Značka Tvojho obchodu je „KRV KRISTOVA“. 
Značka, ktorú nosíme vo svojich srdciach ako pečať Tvojej lásky.
 
Ďakujem za šaty, ktoré si mi dal. Ich jas oslepuje zrak. Svojím požehna
prosím, chráň, aby sa nezašpinili, veď mali nevyčísliteľnú hodnotu. Teraz viem, 
že ľútosť bola tá „móda“, čo ma k nim pritiahla. Lebo bez ľ
a bez odpustenia niet zmierenia . . . 
 
Priatelia! Prichádza Veľká noc – naše najkrajšie a najväčšie kres
Nemyslíte si, že je treba sa aj na túto príležitosť  vystrojiť a 
 
A čo tak do „Nebeského obchodu“? 
 

 

 

Pozvanie 

Hradný pán chystal veľkú slávnosť, na ktorú pozval všetkých obyvate
podhradia. Hoci mal plné pivnice vína, bál sa, že neuhasí ve
pozvaných. A tak požiadal o pomoc. „Do stredu nádvoria, kde bude hostina, 
umiestnime veľký sud. Každý nech prinesie toľko vína, koľ
do suda. Odtiaľ sa bude naberať, a tak bude dosť pre 
všetkých.“ Jeden dedinčan si zaobstaral krčah, naplnil 
ho vodou a vybral sa na hrad. Myslel si: „Krčah vody sa 
v tom sude vína ľahko stratí. Nik si to ani nevšimne.“ 
Keď prišiel na slávnosť, vylial svoj krčah do suda a 
sadol si za stôl. Keď sa začalo naberať víno, namiesto 
vína tiekla zo suda voda. Všetci rozmýšľali rovnako. A 
každý priniesol vodu. 

 
 

Keď nie sme spokojní so svetom, je to preto, že mnoho ľudí prináša vodu. A trpí 
tým celé stvorenie. 
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Pri pohľade na 150 zaľúbených párov sa ma zmocnila rados
Pána, že môžem čerpať nádej od týchto za
vzťahy ešte existujú. Tešila som sa z
lásky medzi nami. Modlila som sa, aby prednášky a
a Pavla Hudáka posilnili našu lásku, rozšírili naše srdcia. Títo k
osobne veľkým požehnaním, dotýka sa ma ich láska a
nás, ľudí a sme im vzácni a túžia zdieľať
pre našu skutočnú spásu a šťastie.  

Z myšlienok M. Kuffu: „L en dve cesty sú v
Na konci cesty pýchy ťa čaká nenávis
samému. A si „v pekle“. Na konci cesty pokory 
a k sebe samému. Si „v nebi“. Len tieto dve cesty sa ti ponúkajú v
pýchy teda znamená: „...mne slúžte!“ A

Pavol Hudák, nám pripomenul, že za dar múdrosti, 
denne modliť.  

Láska je Boží dar, láska je sám Boh, ktorý sa nám v

Predsavzatie žiť čistý vzťah bolo súčasť
mala slzy dojatia na krajíčku a srdce plné v
Priala som každému páru požehnanie v
miluje náš nebeský Otec. 

Vyvrcholením púte bola sv. omša kardinála Miloslava Vlka. Po
výstižne rozobral motto púte: „V ňom zakorenení...“
chcú byť – žiť zakorenení v Ježišovi Kristovi poradil, aby denne 
Písmo, najmä Evanjelia a Skutky apoštolov.

Chvála Pánovi, za tento požehnaný 
pomáhajúcim, zúčastneným. Púť zaľúbených vrelo odporú
pre tých, ktorí chcú skutočne milovať. 

„Kto skutočne miluje, vždy nájde drobnosti, ktoré ho podnietia, aby
viac.“ J. Escrivá 

úbených párov sa ma zmocnila radosť a chválila som 
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Modlila som sa, aby prednášky a svedectvá Maroša Kuffu 

Pavla Hudáka posilnili našu lásku, rozšírili naše srdcia. Títo kňazi sú pre mňa 
kým požehnaním, dotýka sa ma ich láska a pokora. Tak veľmi milujú 
sme im vzácni a túžia zdieľať s nami poznanie, kde je tá správna cesta 

en dve cesty sú v živote: cesta pýchy a cesta pokory. 
aká nenávisť - voči Bohu, voči ľuďom a voči sebe 
konci cesty pokory ťa čaká láska - k Bohu, k ľuďom 
. Len tieto dve cesty sa ti ponúkajú v živote. Cesta 

A cesta pokory: „Ja budem slúžiť.“  

Pavol Hudák, nám pripomenul, že za dar múdrosti, čistoty a dar viery sa máme 

Láska je Boží dar, láska je sám Boh, ktorý sa nám v čistých vzťahoch dáva.  

časťou sobotnej sv.omše. Priznám sa, že som 
srdce plné vďačnosti za rozhodnutia mladých. 

Priala som každému páru požehnanie v ich láske a silu milovať tak, ako nás 

Vyvrcholením púte bola sv. omša kardinála Miloslava Vlka. Počas homílie 
ňom zakorenení...“ Kol 2,7. Všetkým, ktorí 

Ježišovi Kristovi poradil, aby denne čítali Sväté 
Skutky apoštolov. 

Chvála Pánovi, za tento požehnaný čas. Organizátorom, účinkujúcim, 
ľúbených vrelo odporúčam - najlepšia akcia 
ť.  

ne miluje, vždy nájde drobnosti, ktoré ho podnietia, aby miloval ešte 

Ivana Júnošová 



ČO BUDE? 
 

Deň počatého dieťaťa – 25. marec 
rozdávanie bielych stužiek pri obchodnom dome Cieľ, 

 rozdávanie stužiek pri kostole bude v nedeľu 20. 3. po sv. omšiach. Stretnutie 
s členmi Fóra života, projektu Zachráňme životy a poradne Alexis a premietanie 
dokumentu o svätej Gianne Berette Mollovej sa uskutoční v pastoračnom centre 
pri novom kostole v Sotinej 19.3. 2011 o 16:00 hod. Pozývame všetkých, ktorým 
nie je ľahostajný osud nechcených detí. 
 

Tvorivé dielničky pre deti 
mladšieho školského veku a ich rodičov budú 2. apríla 2011 o 15:00 hod. 
v Domke. Prineste si papučky a tešte sa na bábkové divadielko!  

 
Domka otvorená aj poobede 

Milí školáci, netrávte svoj voľný čas len pri počítači a televízore! 
Od 1.apríla bude od pondelka do piatka sprístupnená Domka aj 
poobede v čase od 12.30 do 16.30 hod. 

Môžete si prísť zahrať stolný tenis, kalčeto, či nejaké spoločenské hry. 
Prípadne tí, ktorí majú problémy s matematikou, môžu prísť na individuálne 
doučovanie (viac informácií v Domke). 

 
Víkvetfest 2011 

 
 „Zakorenení a postavení na Ježišovi Kristovi, upevnení vo viere.“ 

 
stretnutie mladých v BA arcidiecéze 3 dni kvetného víkendu 
15. – 17.4.2011 3 dni budovania 
UPeCe Bratislava 3 dni priateľstva a spoločenstva 
www.vikvetfest.sk 
 

Hudba v uliciach mesta 
Lumen 2011 „OPEN AIR FESTIVAL“ modernej kresťanskej hudby. Nie je len 
o hudbe, ktorá je inšpirovaná myšlienkami kresťanského posolstva – evanjelia, 
ale aj o súčasných hudobných štýloch (pop, rock, folk, dance, worship, funky, 
gospel a pod.), prebieha v radostnej, priateľskej až rodinnej atmosfére a  

Som teen. Čo s tým? 
 

Žiara nových šiat 
 
Väčšina z nás, mladých, rada nakupuje. Či už je to oblečenie, knihy alebo 
bižutéria, prípadne nejaká elektronika, atď. Každý sa teší z nových vecí. Vecí, po 
ktorých túžil a ktoré sa mu páčia. Nakupujeme však často ovplyvnení módou. 
Tak i ja, aby som bola „in“, som minule behala po meste a zháňala nejaké pekné 
oblečenie. 
 
Zašla som aj do jedného „špeciálneho“ obchodu. Čosi vo vnútri ma tam veľmi 
ťahalo. Nemohla som odolať. V tichu som si ho celý prešla a zvlášť som sa 
pristavila pri jednej z jeho častí. Moje srdce zatúžilo po nádherných šatách. 
Vzala som ich do rúk, no vzápätí som ich vrátila späť. Stačil letmý pohľad na 
cenu. Uuuf. To by som musela banku vykradnúť, aby som  si ich mohla dovoliť. 
Zrazu ku mne pristúpil mladý muž. Majiteľov syn, myslím. Chytil ma za ruku, 
druhou zobral tie šaty a niekam ma viedol. K pokladni. Šaty rýchlo zabalil do 
krabice a previazal stuhou, ani som sa nadýchnuť nestihla. Vravím mu: „Tie šaty 
som si len prezerala. Ja...nemám toľko peňazí...aby som si ich mohla dovoliť. 
Som len obyčajný človek, nie milionár.“ Sklonila som hlavu. On mi ju však 
zdvihol, zahľadel sa do mojich smutných očí a povedal: „Sú tvoje. Veď ja som ich 
už dávno za teba zaplatil.“ Zostala som v nemom úžase. „Áno. Za teba. 
Obyčajného človeka.“ „Ale veď...veď. ..ničím som si ich nezaslúžila.“ „Ja viem“, 
odpovedal „preto ti ich darujem, z lásky.“ Ešte stále som bola v šoku. Slová sa 
vyparili a nevedela som, čo povedať. Nenapadlo mi iné, len ho z vďaky objať. Bol 
to neuveriteľne nádherný pocit. Zalial ma príliv tepla, istoty, pokoja, lásky. Nebol 
prekvapený z môjho „činu“, čakal ho. Dovolím si povedať, že ak by som ho 
nespravila ja, objal by ma on. Mal v očiach pohľad neba a ja som sa cítila ako 
v raji. Bože, kiežby si z toho okamihu mohol spraviť večnosť. 
 
Určite sa pýtate, čo to bol za zvláštny obchod.  
 
No, bol to len taký „obyčajný“ – „Nebeský obchod“. A tá časť s prekrásnymi 
žiarivými šatami, v ktorej som bola, niesla názov „SPOVEĎ“. Nemýlila som sa. 
Ten mladý muž bol skutočne majiteľov syn. Bol to Ježiš. Ten, ktorý svojím 
životom z lásky k nám zaplatil i tú najvyššiu cenu „tovaru“, ktorý by ste tam 
našli.  
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2. Ak hmotnosť hviezdy sa pohybuje od 1,4 do 3 MO, fúzia sa zastaví pri tvorbe 
železa ,ktoré je silno stabilné, jadro sa začne rútiť samo do seba pod vplyvom 
vlastnej gravitácie, hustota nekontrolovateľne rastie na hodnotu, že do jedného 
kubického centimetra sa zmestí bilión ton hmoty. Potom sa hviezdou preženie 
mohutná rázová vlna, ktorá hviezdu roztrhá – táto katastrofa sa nazýva výbuch 
supernovy, v jadre medzitým dôjde k poslednej jadrovej premene: elektróny sa 
vtlačia do protónov za vzniku neutrónov a neutrín. Výbuch supernovy je druhý 
najenergetickejší jav. Hviezda zažiari pri výbuchu jasnejšie ako celá ostatná
galaxia. Po výbuchu ostáva malá neutrónová hviezda (desiatky kilometrov), ktorá 
však rapídnym zmenšením začne nepredstaviteľne rýchlo rotova
10-tisíciny sekundy). Často sa stáva, že z určitého miesta intenzívne vyžaruje 
rádiové žiarenie, ktoré zo Zeme pozorujeme ako pulzy (blikanie), preto sa takáto 
neutrónová hviezda nazýva pulzar. 
 
 
 
Supernova       
pred výbuchom       
( proste jedna  
  z  bodiek) 
 
 
 
 
 
3. Ak je hmotnosť hviezdy väčšia ako 3 MO, postup je zo za
u hviezd druhej skupiny, avšak po 
výbuchu tentoraz hypernovy neostane 
neutrónová hviezda, ale je roztrhaná. 
Hmotnosť je taká veľká, že stláčanie jadra 
nezastaví ani neutronizovaná hmota 
a vytvorí sa čierna diera. Pokračovanie 
článku nájdete na našej webovej stránke 
s bohatou obrazovou a videovou prílohou.   
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stup je zo začiatku podobný ako 

vystupujú na ňom výborné slovenské a ve
kapely, ktorých výber máte možnos
hlasovania na www.fln.sk).  
Tak ak si chceš urobiť „pekne v duši“, prí

do Trnavy a pozvi aj priate

Speváci Vajdlínka zahviezdia v muzikáli
 
Dňa 8.5.2011 sa už tradične uskutoční podujatie ur
nášmu srdcu najbližšej – mame. Tento rok však spevácky 
zbor Vajdlínek prichádza s novinkou. Pilne nacvi
muzikál, ktorého premiéra bude práve pri príležitosti osláv 
Dňa matiek. Všetkých Vás, aj otcov, srde
 
 

Pohybom a zábavou ku zdraviu
 
Ôsmy marec 2011 je tiež príležitosťou urobi
12, 15, 30 či 50 kilometrov je predsa mali
príležitosť. Čo poviete – stretneme sa tam?

Prekvapenie pre najmenších
 
A čo Deň detí – 1. júna 2011? Na to sa dá poveda
prekvapiť!“ 

Letný tábor
  
Pre deti vo veku 8 – 12 rokov 
2. – 9. júla 2011 
Modra - chata Fugeľka 
Predpokladaná cena: 100 – 130 € (podľ

Bližšie info na www.domka.sk/senica (alebo telefonicky 
0908 715 958) 
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Saleziáni spolupracovníci 
 

Kresťanom sa ponúkajú rozličné cesty, ako prežívať 
vieru, ktorú prijali krstom. Niektorí z podnetu Ducha Svätého, 

priťahovaní postavou dona Bosca, uskutočňujú ideál „pracovať spolu s ním“, 
pričom prežívajú v sekulárnych podmienkach tú istú charizmu ako Spoločnosť 
svätého Františka Saleského. 
 Don Bosco už od počiatku zamýšľal organizovať spolupracovníkov 
svojho diela. Pozýval laikov, mužov i ženy, aj členov diecézneho kléru, aby 
„spolupracovali“ na jeho poslaní zachraňovať mladých, najmä chudobných 
a opustených. V roku 1876 jasne definoval ich životný projekt v „Pravidlách 
saleziánskych spolupracovníkov“, ktoré napísal, a ktoré potom schválila Cirkev. 
Dnes saleziáni spolupracovníci a saleziánky spolupracovníčky žijú a pracujú po 
celom svete. 
 
Zakladateľ - človek, ktorého poslal Boh 
 Aby Duch Svätý prispel na záchranu mládeže, najkrehkejšej 
a najvzácnejšej časti ľudskej spoločnosti, na materinský zásah Panny Márie 
povolal svätého Jána Bosca, ktorý založil Spoločnosť Svätého Františka 
Saleského (1859); spolu so svätou Máriou Dominikou Mazzarellovou založil 
Inštitút dcér Márie Pomocnice (1872) a napokon rozšíril apoštolskú energiu 
saleziánskej charizmy úradným založením Zbožného združenia saleziánskych 
spolupracovníkov ako tretej vetvy saleziánskej rodiny (1876), zjednoteného so 
Spoločnosťou svätého Františka Saleského, nazývanou aj Saleziánska spoločnosť 
svätého Jána Bosca alebo Saleziánska kongregácia. 
 Duch Svätý stvárnil v donovi Boscovi srdce otca a učiteľa, schopné úplne 
sa darovať, a vnukol mu výchovnú metódu úplne preniknutú láskou Dobrého 
pastiera. 
 
Saleziáni spolupracovníci - špecifické povolanie v Cirkvi 
 Angažovať sa ako saleziáni spolupracovníci znamená odpovedať na 
saleziánske povolanie prijatím špecifického spôsobu prežívania evanjelia 
a zúčastňovania sa na poslaní Cirkvi. Je to dar a slobodné rozhodnutie, ktoré 
kvalifikuje ich život. 
 Je to cesta, ktorou môžu kráčať kresťania katolíci v akomkoľvek 
kultúrnom a spoločenskom postavení. Cítia sa byť povolaní na osobitný život 
viery v každodennosti, ktorý charakterizujú dva postoje: 

 

IT & TY 
Zrod, život a zánik hviezd 

 
Hviezdy vznikajú z medzihviezdneho plynu obsahujúceho prevažne vodík (H). 
Obrovské mračno plynu sa zmršťuje vplyvom gravitačných síl, mračno nie je 
homogénne, sú miesta, kde je vyššia hustota, na tých miestach sa prejaví 
gravitačné pôsobenie tak, že jednotlivé molekuly plynu padajú do tohto miesta 
a tým sa plyn zohrieva, tieto miesta sú zárodkami nových hviezd, takzvané 
protohviezdy, ktoré ešte nežiaria.  
Z jedného mračna vzniká veľa hviezd – hviezdokopa. Pri dostatočnom zmenšení 
objemu a zohriatím sa utvoria podmienky, aby v zárodkoch začali prebiehať 
protón-protónové reakcie – začne žiariť a vzniká hviezda, ktorá sa zaraďuje do 
hlavnej postupnosti. Ak protohviezda má menšiu hmotnosť ako 0,085 MO (MO  - 
hmotnosti Slnka), nemôžu začať prebiehať jadrová fúzia a vznikne hnedý 
trpaslík.   Hlavná postupnosť je stabilné dlhé obdobie (aj naše Slnko). 
Keď sa spotrebuje 10-12% vodíka (H), tak charakter termojadrových reakcií sa 
vo hviezde zmení, v centrálnej oblasti vznikne Héliové jadro, premena H sa 
uskutočňuje vo vrstvách nad týmto jadrom, kde vznikajú ťažšie a ťažšie prvky. 
Záverečné štádium hviezd závisí od ich hmotnosti, podľa toho sú možné 3 
postupy. 
1.Ak hmotnosť hviezdy je menšia ako 1,44 MO = 2,9x1030 kg , patrí sem aj Slnko, 
vrchné vrstvy hviezdy začnú chladnúť, svieti jasnejšie a do červena, výrazne 
zväčší svoj objem a prechádza do skupiny červených obrov. Ten sa zmršťuje 
vplyvom gravitácie a stane sa z neho biely trpaslík, ktorý má malý objem a veľkú 
hustotu. Keď biely trpaslík vychladne, hovoríme mu čierny. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 Potrebujeme mocných zástancov v nebi. Vyšetrovanie svätosti života a 
heroického stupňa cností má preukázať, že takou dušou bola aj "Anička". Dňa 13. 
3. 1991 na základe súhlasu Kongregáciou pre svätorečenie  sa stáva Anička 
Zelíková Služobnicou Božou a od tohto dňa bolo začaté oficiálne diecézne 
šetrenie. 
V súčasnosti k tomu, aby proces beatifikácie pokračoval, je potrebný dôkaz 
o zázraku na príhovor Aničky Zelíkovej. Je potrebné také vypočutie, aby spĺňalo 
prísne podmienky Kongregácie pre svätorečenie v Ríme: Predovšetkým sa žiada 
o uzdravení dokonalá lekárska dokumentácia, stanovenie nemoci, jej priebehu 
a liečenia, všetkých liekov, posudkov lekárov, ktorí liečili, i lekárov, ktorí na 
základe dokumentácie vyhlásili nemožnosť uzdravenia spôsobmi liečenia 
a použitými liekmi.  
Zostáva len modliť sa za to: 
„Všemohúci večný Bože, osláv milostivo zázrakmi Aničku Zelíkovú, svoju vernú 
služobnicu, vzor odovzdanosti do Tvojej vôle, pokornú obeť lásky - a zmieru za 
duše! Vyslyš dobrotivo naše prosby i prosby všetkých, ktorí sa k nej s dôverou o 
pomoc utiekajú, aby tým istejšie podľa jej  príkladu speli k Tebe, ktorý žiješ a 
kraľuješ na veky vekov. Amen.“  

 
     

zdroj: www.anickazelikova.cz 
 
 
 
  V súčasnosti v snahe rozšíriť pôsobenie Fóra života sú vytvárané 
regionálne centrá Fóra života v jednotlivých krajoch, či okresoch. Aj v Senici 
pracuje takéto centrum – je ešte len v začiatkoch. Pozývame tých, ktorí by sa 
chceli zapojiť do činnosti centra - radi Vás privítame -  na „ stretko“, ktoré 
býva v „Domke“ v Senici jeden utorok v mesiaci (v tom týždni, kedy je 25-teho v 
mesiaci) po sv. omši, t.j. o pol ôsmej. Program stretnutí: modlitba za ochranu 
života, preberanie témy súvisiacej s ochranou života, plán práce na ďalší 
mesiac. V tento deň obetujeme sv. omšu za ochranu života. 

Ponuka centra: letáky o činnosti a cieľoch  Fóra života, o vývoji plodu, 
o utrpení žien po potrate, o projekte „Zachráňme životy“, o Billingsovej 
metóde, model plodu v 12. týždni vývoja, odznak nožičiek a knižka „Kto uverí 
mi“ (svedectvá slovenských žien o potrate ale aj veľa povzbudivých svedectiev 
o záchrane života). 
 
 
Prílohu spracovali Beata a Jozef Jánošoví, regionálne centrum Fóra života Senica 

 - vnímať Boha ako Otca a Lásku, ktorá zachraňuje; stretávať v Ježišovi Kristovi 
jednorodeného Syna, dokonalého Otcovho apoštola; žiť v hlbokej dôvere 
s Duchom Svätým, animátorom Božieho ľudu vo svete; 
   - žiť vo vedomí svojho povolania a konkrétneho poslania, prispievať k záchrane 
mládeže, angažovať sa v poslaní dona Bosca k mládeži a ľudovým vrstvám. 
 
Saleziáni spolupracovníci - saleziáni vo svete 
 Saleziáni spolupracovníci prežívajú svoju vieru v sekulárnom prostredí, 
v ktorom sa nachádzajú. Inšpirujú sa apoštolským projektom dona Bosca 
a pociťujú živé spoločenstvo s ostanými členmi saleziánskej rodiny. Angažujú sa 
bratsky a spoločne v tom istom mládežníckom a ľudovom poslaní. Pracujú pre 
dobro Cirkvi a spoločnosti primerane svojmu postaveniu a svojim konkrétnym 
možnostiam. 
 
Jediné povolanie - dva spôsoby, ako ho prežívať 
 Don Bosco založil Združenie saleziánov spolupracovníkov otvorené tak 
pre laikov, ako aj pre svetský klérus. 
 Saleziáni spolupracovníci laici uskutočňujú svoj záväzok a prežívajú 
saleziánskeho ducha v bežných situáciách života a práce, s citlivosťou 
a vlastnosťami charakteristickými pre laika, a šíria jeho hodnoty vo svojom 
prostredí. 
 Salezián spolupracovník, ktorý je biskupom, diecéznym kňazom alebo 
diakonom, uskutočňuje svoju službu tak, že sa inšpiruje donom Boscom, 
vynikajúcim vzorom kňazského života. Vo voľbe pastoračných aktivít 
uprednostňuje mladých a ľudové vrstvy. 
 
Združenie v saleziánskej rodine 
 Združenie saleziánov spolupracovníkov je jednou zo skupín saleziánskej 
rodiny. Spolu so Spoločnosťou svätého Františka Saleského, Inštitútom dcér 
Márie Pomocnice a inými úradne schválenými skupinami je nositeľom 
spoločného saleziánskeho povolania, spoluzodpovedným za vitalitu projektu 
dona Bosca v Cirkvi a vo svete. 
 Združenie prináša do saleziánskej rodiny špecifické hodnoty svojho 
sekulárneho stavu a rešpektuje vlastnú identitu a samostatnosť každej skupiny. 
Prežíva osobitný vzťah spoločenstva so Spoločnosťou svätého Františka 
Saleského, ktorá má z vôle zakladateľa v saleziánskej rodine špecifickú 
zodpovednosť.Združenie v Cirkvi 
 Združenie saleziánov spolupracovníkov je schválené Apoštolskou 
stolicou ako verejné združenie veriacich a má účasť na duchovnom dedičstve 
Spoločnosti svätého Františka Saleského. 



 Členovia aktívne spolupracujú na jeho poslaní v mene Cirkvi podriadení 
autorite hlavného predstaveného Saleziánskej spoločnosti ako nástupcu dona 
Bosca, v duchu vernosti pastierom Cirkvi a v spolupráci s inými hnutiami 
a spoločenstvami Cirkvi. 
 Saleziáni spolupracovníci preukazujú synovskú úctu rímskemu 
veľkňazovi. 
 Združenie saleziánov spolupracovníkov je verejnou cirkevnou 
právnickou osobou. Svoje ústredné sídlo má v Ríme. 
 
Podklady pre tento článok som čerpal z Projektu apoštolského života Združenia 
saleziánov spolupracovníkov. 
 

MiroP 
 
PS:  V minulom čísle mohli naši čitatelia nájsť nasledovnú úlohu: Skúste zistiť, 
prečo má Združenie saleziánov spolupracovníkov skrátené označenie ASC. 
Napíšte z akých slov je táto skratka zložená. 
Správna odpoveď: Skratka ASC je zložené zo slov Associazione Salesiani 
Cooperatori.  
Do uzávierky tohto čísla žiaľ neprišla žiadna odpoveď, ktorá by mohla byť 
odmenená. � 
Mám pre našich čitateľov novú úlohu. Saleziáni uverejnili štatistiku so stavom k 
31. decembru 2010, koľko je vo svete saleziánov a z toho koľko kňazov je na 
Slovensku. 
Svoje odpovede zasielajte na adresu: miropupala@stonline.sk. Ten, kto odpovie 
prvý a správne, bude odmenený vecnou cenou. Odpovede posielajte do ďalšej 
uzávierky nášho časopisu. 
 
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  
 
-Nedávno som počul vášho syna rečniť. Ale má ten hlas! 
-To má po mne. 
-A rečnil tri hodiny! 
-To má po matke. 
 
 
Medik sa radí s otcom: 
-Mám byť očným, alebo zubným lekárom? 
-Radšej zubným. Lebo oči má človek iba 2 a zubov 32. 
 

srdca opätovala. Tu sa rozkašľala a nasledovalo prvé chrlenie krvi z pľúc. 
Zaplavila ju nesmierna radosť, že jej obeť bola prijatá, že môže trpieť za druhých 
a platiť svojou krvou za prelievanie krvi nevinných detí. Ťažká choroba, ktorá 
potom pomaly stravovala jej sily, bola Ježišovou odpoveďou na jej ponuku a 
napĺňala ju vnútorným šťastím. Nebola liečená antituberkulotikami, pretože tie 
vtedy ešte neboli objavené a nikdy neužívala lieky, utišujúce bolesť, ako napr. 
morfium. Duchovnú oporu nachádzala u rehoľnej sestry Ludmily Tichopádovej, 
ktorú pokladala za svoju duchovnú matku  a u P. Dr. Jozefa Hloucha, ktorý sa 
stal jej duchovným vodcom a neskôr biskupom českobudějovickým. Rehoľná 
sestra Ludmila aj biskup Dr. Josef Hlouch zomreli v povesti svätosti. Túžila 
vstúpiť do kláštora bosých karmelitánok v Prahe, ale pre chorobu to nebolo 
možné. Bola teda aspoň prijatá do tretieho rádu karmelitánskeho. Dostala rehoľné 
meno Mária od sviatostného Srdca Ježišovho a 7. februára 1941 zložila rehoľné 
sľuby chudoby, čistoty a poslušnosti. Svoju životnú obeť zakončila vo štvrtok 11. 
septembra 1941 pri rannom zvonení Anjel Pána so šťastným úsmevom a so 
slovami: "Všetko je tak krásne. Nechcela by som s nikým meniť. Milujem Ježiša, 
mám ho tak rada." Mala vtedy 17 rokov.  
Anička je pochovaná na napajedelskom cintoríne vpredu napravo pred kaplnkou 
v hrobke Zelíkovej rodiny. Hrob je jednoduchý, lemovaný kamenným rámom. 
Anička odpočíva v pravej časti rodinného hrobu. 
 Na svojom hrobe má dosku s fotografiou a nápisom: „Tu v Pánovi odpočíva  
ANNA MARIE ZELÍKOVÁ, sestra III. rádu karmelitánskeho, dobrovoľná obeť 
lásky a zmieru za duše. 19. VII. 1924 - 11. IX. 1941.“ 
"Neľutujem, že som sa obetovala. Všetko bolo tak krásne. Nechcela by som s 
nikým meniť." Každého 11. v mesiaci sa schádzajú veriaci na cintoríne pri hrobe  
Aničky Zelíkovej. Je to deň jej smrti a tiež narodenín pre nebo. Pri týchto 
stretnutiach sa spoločne modlia ruženec a uvažujú nad jej myšlienkami, ktoré si 
zapísala do svojho denníka. 
 
 
Dnešná mládež, ale aj staršia generácia sa ženie za 
pôžitkami (často zneužitím sexu, narkotík, liekov, alkoholu, 
drog či iných látok), za svojimi sebeckými cieľmi, za slávou, 
za bohatstvom a vládou nad inými. Šíri sa sebectvo a 
zločinnosť detí a mládeže. Hriech ničí vieru, lásku i mravnú 
čistotu dospievajúcich a robí z nich otrokov zlého ducha. 
Nepomôžu štátne zákony a zákroky polície a ani tvrdšie  
tresty pre previnilcov, ak sa za pomoci milosti Božej 
nezmení zmýšľanie ľudí. Mladosť potrebuje sväté vzory v 
čistých a svätých dušiach. 



Anička Zelíková  
dobrovoľná obeť za usmrtených umelým potratom 

 
Žijeme v dobe, kde na jednej strane sa volá po väčšej ochrane každého ľudského 
života, a na druhej strane sa stretávame s rôznymi spôsobmi zabíjania 
nenarodených detí, a to často v súlade so štátnymi zákonmi. 
V čase, keď bolo umelé prerušenie tehotenstva zakázané zákonom, kedy nebolo 
tak časté, v čase, keď ešte neboli praktikované mnohé ďalšie spôsoby zabíjania 
nenarodených detí, obetuje svoj mladý život za hriech interrupcie Anna Marie 
Zelíková z moravských Napajedel. Na zmierenie Boha za hriech zabíjania 
nenarodeného života ponúka svoj mladý život. Nespôsobí si sama žiadnu ujmu na 
zdraví, ale ponecháva na Bohu, či on obeť prijme. Nevysvetliteľným spôsobom 
dievča plné života, kypiace zdravím, ťažko ochorie. Anička to považuje za 
prijatie svojej obete od Boha. Keď sa tak stane, neprosí za uzdravenie, ale v 
poslušnosti sa podrobuje všetkým druhom liečenia, ktoré sú od nej vyžadované. 
Anička ponúkla svoj život v obeť na zmier za hriechy interrupcie na Veľkú noc 
roku 1938.  
 

Čo predchádzalo tejto obeti? 
 

Anička Zelíková sa narodila 19. júla 1924 v 
Napajedlách. Navštevovala materskú, 
všeobecnú a meštiansku školu v ústave 
"Ludmila" sestier svätého Kríža v 
Napajedlách. Rehoľné sestry svätého Kríža 
mali veľký vplyv na jej náboženskú výchovu. 
25.mája 1933 prijala prvé sväté prijímanie. 
To znamenalo rozhodujúci obrat v jej živote. 
Už vtedy zatúžila úplne sa obetovať Bohu, 
aby získala pre nebo veľa duší. Za vzor si 
zvolila svätú Teréziu Ježiškovu.  
Na Zelený štvrtok 14. apríla 1938 sa náhodne 
dozvedela o hriechu zabíjania nenarodených 
detí. Bola tým vnútorne hlboko otrasená a 
ponúkla sa Bohu ako zmierna obeta za tieto 
hriechy. Chcela dať život za život, krv za 
krv, hoci žila rada. Nasledujúceho dňa na 
Veľký piatok 15. apríla 1938 pred 

vystavenou Najsvätejšou Sviatosťou v Božom hrobe túto svoju ponuku z celého 

Téma: OCHRANA ŽIVOTA 

Chceme vytvárať spoločnosť, ktorá 
rešpektuje ľudský život od počatia po prirodzenú smrť a podporuje rodinu ako 
optimálne miesto vzniku a rozvoja ľudského života. 

Hodnoty, na ktorých združenie stojí, vychádzajú zo židovsko-kresťanského 
svetonázoru. Fórum života, o.z., je však otvorené pre každého, kto sa s ním 
zjednocuje v myšlienke ochrany každého ľudského života od počatia po 
prirodzenú smrť.  

Fórum života, o.z. pracuje na občianskom princípe. Spolupracuje s odborníkmi z 
rôznych vedeckých oblastí, predovšetkým z oblasti medicíny a humanitných 
vied.  

Fórum života realizuje svoju činnosť priamo alebo prostredníctvom svojich 
členov.  

Občianske združenie Fórum života združuje niekoľko desiatok jednotlivcov a 37 
členských organizácií, jedným z členov je aj Domka. 

Podobné združenia sa vytvárajú po celom svete: 

Vo Washingtone sa konal 22.januára pochod za život, ktorého sa zúčastnilo 250 
000 ľudí. Ide o každoročne usporiadavanú akciu, ktorá sa koná na deň výročia 
legalizácie potratovej  legislatívy v Spojených štátoch roku 1973. 
Odhaduje sa, že 70% zúčastnených tvorili skupiny mladých ľudí pod 21 rokov, 
čo je veľmi dobrým signálom pre budúcnosť boja o ochranu života. Zaujala 
skupina mužov, ktorí v minulosti dali súhlas na potrat, nesúcich transparenty s 
posolstvom: "Je mi ľúto strateného otcovstva." 



Vo Francúzku sa na národnom pochode za život, ktorý bol organizovaný už po 
siedmy raz vo francúzskej metropole, zúčastnilo približne 40 000 ľudí. Podujatie 
sa stáva z roka na rok významnejším, rastie počet zúčastnených, prichádzajú aj 
mnohí ľudia z ďalších krajín a veľké skupiny mladých zástancov života, 
zastúpené predovšetkým študentmi a mladými rodinami s deťmi.  

V Prahe sa uskutoční 26.marca tohto roku 
už XI. Pochod za život.  

V mnohých krajinách, aj na Slovensku sa 
konajú modlitby za život pred 
nemocnicami, kde vykonávajú umelé 
potraty. Na základe toho už veľa 
nemocníc prestalo vykonávať umelé 
potraty. 

Ale boj ešte nie je vyhratý. O tom svedčia aj nasledujúce svedectvá: 
/zdroj:www.prolife.cz/ 

Vše bylo na mě strašně rychlé. Doktor mi dal na rozmyšlení pouze den. Myslím, 
že kdyby mi okolí dalo prostor a bylo více času, tak bych ten zákrok 
nepodstoupila.  
Cítím se strašně sama, obviňuji přítele, že mě tam nechal jít, obviňuji rodiče, že 
mě při rozhodování nepodpořili, a nejvíc obviňuji sama sebe, že jsem nebyla dost 
silná...Všichni kolem chtěli, abych se ho vzdala. Každý den brečím. Jsem 
psychicky úplně na dně. Nevím, jak se s tím mám vypořádat. Pořád si představuji, 
jak mu asi muselo být, když ho zabíjeli. Budu si to vyčítat celý život.Když už jsem 
zase mohla žít normálně, zjistila jsem, že to nějak nejde. Moje deprese se 
prohlubují. Žiju v neustálém strachu… Přestaly mě bavit činnosti, které jsem 
před tím dělala ráda, najednou pro mě ztratilo smysl je vykonávat. Prostě jsem 
ztratila chuť žít.  

Fórum života  od roku 2004 zbiera svedectvá tých, ktorých životy už navždy 
ovplyvnila skúsenosť s umelým potratom. Svedectvo konkrétneho človeka je 
často silnejšie ako akékoľvek logické argumenty. Je veľmi dôležité, aby sa o 
téme násilia na ženách, ktoré súvisí s umelým potratom, viac hovorilo.   
Zozbierané svedectvá slovenských žien boli uverejnené v knihe „Kto uverí mi“. 
Je potrebné, aby bola táto knižka čítaná a rozširovaná najmä medzi mladými 
ľuďmi, aby bola výstrahou pre rozhodnutím podstúpiť umelý potrat. 

sa jeho cieľom nestane manipulácia so samotným človekom. Pokiaľ je „v službe“ 
človeka a nie človek v službe techniky. 

5. Zákony musia chrániť dobro osôb 

 Prirodzeným cieľom zákonov štátov je 
ochrana dobra jeho občanov, ochrana 
slabších a nevinných pred nespravodlivými 
útokmi silnejších, atď. Preto žiadny zákon, 
ktorý by akýmkoľvek spôsobom 
spochybňoval alebo relativizoval primárne 

dobro človeka – občana (a život takýmto primárnym dobrom a hodnotou je), 
nemôže byť považovaný za legitímny, a to ani vtedy, keď je výsledkom 
hlasovania väčšiny. V štáte, ktorý je demokratický, väčšina tvorí „legálnosť“, ale 
nie automaticky aj morálnosť. 

.6. Konanie na základe tzv. dvojitého efektu (vedľajšieho účinku) 

Tento princíp je v etike známy a často sa využíva aj v bioetickej problematike. O 
čo ide? Dobrovoľný skutok môže mať okrem priameho a žiadaného účinku aj 
nepriamy účinok, ktorý je nežiadaný. Tento nežiadaný účinok nie je ani cieľom a 
ani prostriedkom skutku. Je neželaný, ale tolerovaný, nakoľko je nutne spojený s 
tým, čo sa snažíme konkrétnym skutkom dosiahnuť. 

 
Opäť prichádza 25.marec a s ním „biela stužka“ .  BBiieellaa  ssttuužžkkaa  jjee  ssyymmbbooll   
rreeššppeekkttoovvaanniiaa  pprráávvaa  nnaa  žžiivvoott  oodd  ppooččaattiiaa..  KKttoo  nnoossíí  bbiieelluu  ssttuužžkkuu,,  vvyyjjaaddrruujjee  
ssaa  zzaa  oocchhrraannuu  kkaažžddééhhoo  ppooččaattééhhoo  ddiieeťťaaťťaa!!   NNeebboojjmmee  ssaa  ttaakkttoo  pprreejjaavviiťť  aa  aajj   
ddrruuhhýýmm  ppoovveeddaaťť  oo  vvýýzznnaammee  bbiieelleejj   ssttuužžkkyy.. 
LLeettáákkyy  aa  ssttuužžkkyy  bbuuddeemmee  rroozzddáávvaaťť    pprr ii   kkoossttoollee  2200..33..22001111  aa    pprr ii   oobbcchhooddnnoomm  
ddoommee  CCiieeľľ  ddňňaa  2255..33..22001111..  PPrr iipprraavvuujjeemmee  aajj   sspprr iieevvooddnnúú  aakkcciiuu  ddňňaa  
1199..33..22001111  vv  ppaassttoorraaččnnoomm  cceennttrree  pprr ii   nnoovvoomm  kkoossttoollee..  PPrreemmiieettnneemmee  
zzaauujj íímmaavvýý,,  aauutteennttiicckkýý  ddookkuummeenntt  oo  žžiivvoottee  ssvv..  GGiiaannnnyy  BBeerreettttyy  MMooll lloovveejj   
aa  hhoossttiiaa  zz  FFóórraa  žžiivvoottaa  ppoorroozzpprráávvaajjúú  oo  pprroojjeekkttee  „„ ZZaacchhrrááňňmmee  žžiivvoottyy““   
aa  ppoorraaddnnii   AAlleexxiiss..  PPoozzýývvaammee  ttýýmmttoo  vvššeettkkýýcchh,,  kkttoorrýýmm  nniiee  jjee  ľľaahhoossttaajjnnýý  oossuudd  
„„ nneecchhcceennýýcchh  ddeettíí““ ..    
 
 



Bioetika a jej princípy 

S problematikou ľudského života je neodmysliteľne spätá nová vedná disciplína 
– bioetika. Je to veda, ktorá skúma ľudské konanie v oblasti života alebo zdravia 
človeka z pohľadu racionálnych morálnych hodnôt a princípov. Bioetika (alebo 
etika života) je vedou interdisciplinárnou, pretože využíva poznatky viacerých 
vied, ktoré skúmajú človeka – biológie, medicíny, filozofie, práva, sociológie, ale 
aj teológie, psychológie a ďalších. 

Základné princípy, ktoré pomáhajú usmerňovať ľudské správanie a 
rešpektovať dôstojnosť človeka 

1. Absolútna hodnota ľudského života a jeho nedotknuteľnosť 

Život človeka je životom osoby, ktorá je hodnotou sama o sebe. Je založená na 
jednote tela a ducha. Preto ľudská osoba nikdy nie je a nemôže byť prostriedkom 
alebo vecou, ktorú možno použiť k dosiahnutiu nejakého cieľa. 

2. Nerozlučiteľná spätosť medzi životom, slobodou a pravdou 

Život, sloboda a pravda sú nerozlučiteľne späté dobrá. Sú akoby ohnivkami 
jednej reťaze - ak sa pretrhne jedno ohnivko, roztrhne sa celá reťaz.  
Nemožno poznať pravdu bez úcty k životu. A ani sloboda neexistuje, ak sa 
nespája s pravdou. Oddeľovanie slobody od objektívnej pravdy znemožní 
existenciu ľudských práv na racionálnom základe. Bez objektívnej pravdy sa 
otvára priestor pre povrchné a totalitárne konanie jednotlivcov, inštitúcií, a 
dokonca samotnej spoločnosti. 

3. Poznaním liečiť, nie manipulovať 

Prvotným a prirodzeným cieľom medicíny a vedecko-technického pokroku je 
ochrana života človeka, pomoc človeku, a nie manipulácia alebo dokonca jeho 
zničenie. 

4. Nie všetko, čo je technicky možné, je morálne prípustné 

Vedecko-technický pokrok je dobrý a človeku osožný. Ale to len dovtedy, pokiaľ  

Okrem tých smutných svedectiev sú tu uverejnené aj  povzbudivé svedectvá, tu je 
jedno z nich: 

Pred rokom a pol som dostala nejakú chrípku. Bolo to nepríjemné ochorenie 
sprevádzané teplotami, nehoráznym potením sa a príšernými bolesťami hrdla. 
Keďže som však učiteľka a do konca roka ostávali už len dva týždne, snažila som 
sa vydržať. To by teda vyzeralo, aby „mojim“ prváčikom dával vysvedčenie 

niekto iný. A tak som silou vôle a 
domácimi prostriedkami bojovala proti 
chorobe. Tá však neustúpila, naopak 
vyvrcholila až do takej miery, že som 
zaľahla a z vyčerpania som sa už nevedela 
ani pohnúť. Lekárka konštatovala silnú 
angínu a predpísala mi tetracyklinové 
ATB. Nie som nejaký zástanca liekov a 
keď som mala zobrať prvú dávku, ešte viac 
ma zneistil môj manžel, ktorého napadlo: 
„ Čo ak sme tehotní?“ V tom období sme 

boli manželmi dva roky a veľmi sme túžili už mať dieťatko. Pre istotu teda 
zabehol do lekárne a kúpil tehotenský test, ktorý však, tak ako už niekoľkokrát 
predtým, vyšiel negatívne. A tak som so zmraštenou tvárou, ale pokojná, vzala 
prvý liek. Po desiatich dňoch však choroba neustúpila. A tak mi lekárka 
predpísala ďalšie ATB – Biseptol.  

Po týždni som sa konečne začala cítiť lepšie. A tak celkove približne po hroznom 
mesiaci sme konštatovali, že som zdravá. Mohla som si naplno začať vychutnávať 
prázdniny. O niekoľko dní som si však všimla, že sa mi napínajú prsníky, zväčšilo 
sa bruško a stále neprichádzala...  

Nuž, zašla som za gynekológom. S úsmevom mi povedal to nádherné – „Čakáte 
dieťatko.“ Ani si neviete predstaviť tú obrovskú radosť. Pri pohľade na mňa mi 
povedal, že v súčasnosti sa už málokedy vidí taká spokojnosť pri nástupe 
tehotenstva. Pokiaľ vypisoval údaje do počítača, spomenula som mu svoje 
predchádzajúce ochorenie. Len tak mimochodom sa ma opýtal, aké lieky som 
brala. Keď som mu povedala ich názvy, zastal v písaní uprostred vety, pozrel sa 
na mňa a povedal: „Tak v tom prípade budeme musieť urobiť potrat. Obidva 
lieky totiž prechádzajú cez placentu k plodu a je vysoké percento jeho 
poškodenia.“ Ó, aká obrovská bolesť zaplavila celé moje vnútro. Už len ako v 
hmle som počula ako mi vraví, aby som prišla na druhý deň aj s manželom. A ja 
som utekala za mojou láskou do práce. Keď som sa mu dostatočne vyplakala na 



pleci, porozprávala som mu, čo sa stalo. Na moje veľké počudovanie reagoval 
presne takto: „Neboj sa miláčik. Veľmi sa teším na naše dieťatko a prijímam ho 
také aké bude. Veď je to plod našej lásky. Kto by sa oň lepšie postaral ak nie 
my.“ (Myslel totiž na to, že sme sa zoznámili pri práci s postihnutými deťmi. Ja 
som tam pracovala popri výške a on si odrábal civilku). Napriek tomu to bolo pre 
mňa veľmi ťažké. Len vďaka Bohu, manželovi a podpore rodiny a našich 
priateľov som sa snáď psychicky nezrútila.  

Postupne sa všetko dostávalo do príjemnejších koľají. Nakupovali sme detské 
vecičky, vymýšľali meno... pravdupovediac na možné riziko som už aj zabudla. 
Potom však prišiel ďalší šok. Lekári objavili v mojej krvi toxoplazmózu a veľmi 
vysoké hodnoty, ako mi prezentoval môj lekár. A znovu vyriekol tú ťažkú vetu: 
„Teraz už naozaj musíte ísť na potrat.“ Vymenoval samozrejme niekoľko 
diagnóz, ktorými asi bude postihnuté bábätko. Ach, od toho dňa mi začalo byť zle 
a veľmi ma pobolievalo podbruško. Snažila som sa čo najmenej plakať, ale veď 
to mamičky poznáte... Manžel mi zdôrazňoval, aby som sa na dieťatko 
nepripútala. Nie je predsa len naše. A ak ho dostaneme, je to len dar, je to len 
pôžička na niekoľko rokov. A tak sa znovu znásobilo volanie do neba od mnohých 
priateľov, ktorým patrí naša vďaka, že nás nenechali samých, keď bolo treba 
niesť kríž.  

Dva mesiace pred pôrodom sa mi podarilo niekde nachytať ovčie kiahne. Toto 
ochorenie ma už úplne dorazilo. Vysoké horúčky a veľmi silné bolesti a svrbenie 
ma sprevádzali asi tri týždne. Toto obdobie sa mi už zdalo nezvládnuteľné a tak 
som vyslovila párkrát tú „nezmyselnú“ otázku: „Prečo?“ Môj milovaný manžel 
to už nemohol počúvať a tak mi s láskou, ale rázne povedal, aby som nehovorila 
Bohu také nezmysly. On predsa vie, čo robí. Tentokrát som musela zaťať zuby, 
aby som to psychicky aj fyzicky vydržala. Nakoniec aj táto hrôza skončila.  

Konečne prišiel deň pôrodu – o mesiac skôr, ako bolo v pláne. Čudujem s a, že 
dieťatko vôbec vydržalo až toľko. Čo myslíte, 
ako sa to všetko skončilo? Narodilo sa nám 
dievčatko Laura ... úplne zdravá. Bol to zázrak. 
Viem to. Presne dnes má naše a Božie dievčatko 
9 mesiacov a nádherne sa usmieva. Podľa 
manžela rastie ako z ... mliečka. Čo pomohlo? 
Prečo sa to napriek takým ťažkostiam skončilo 
dobre? Pomohli modlitby? Obety? Neviem. 
Myslíme si, že je to veľmi jednoduché. Boh ju 
chcel mať na zemi. A aj keby bola počas 

tehotenstva vyslovená za ňu len jedna prosba, bola by sa narodila zdravá. 
Maminky, ockovia, nebojte sa. Bojujte o svoje dieťatko. Nie vždy sa to musí 
skončiť takto šťastne, ale keď to Boh bude chcieť... 

Autor: Zuzka z Lozorna 

Citáty niektorých významných ľudí : 

Dr.Bernard Nathanson /bývalý zástanca 
potratov/: „Život sa dá skutočne jasne 
definovať. Začína počatím, oplodnením, a od 
toho okamžiku je počatá osoba ľudskou 
bytosťou. Neexistuje žiadny bod, v ktorom by 
nastala zmena z ničoho na niečo, z „neosoby“ 
na osobu. Neexistuje žiadna náhla zmena pri 
vývoji v maternici a preto je život 
pokračujúcim spektrom od svojho počiatku až do konca. Povolenie potratu je 
plánované zničenie toho, čo je nepopierateľne a jednoznačne ľudským životom. 
Je to neodpustiteľný  akt smrteľného násilia. Musíme dodať, že nechcené 
tehotenstvo je veľmi ťažkou dilemou. Ale hľadať riešenie v úmyselnom, aktívnom 
zničení znamená zničiť obrovské bohatstvo nápadov ľudského ducha. 

Problém potratov je teraz obluda nepredstaviteľnej veľkosti, takže už len 
pomyslenie na to, že by sme ju mohli zatlačiť späť do klietky po tom, čo sme ju 
vykŕmili tridsiatimi miliónmi ľudských životov, je absurdné. A predsa, je to naša 
úloha, herkulovsky sa o to usilujme!“ 
 
Matka Tereza: „Mnoho ľudí sa veľmi zaujíma o deti v Indii a 
Afrike, kde ich veľa  umiera na podvýživu, hlad atď. Ale 
milióny iných umierajú z vôle svojej vlastnej matky. A v tom je 
dnes najväčšia prekážka mieru: lebo ak je matka schopná a 
ochotná zabiť vlastné dieťa, čo bráni tomu, aby som zabil ja 
teba a ty mňa? Medzi tým nie je žiadny rozdiel.“ 

 
Sv. Otec Ján Pavol II. „Každý život, i ten, 
ktorý sa ostatným ľuďom zdá najmenej významný, má v Božích 
očiach večnú a nekonečnú hodnotu.“ 
 
 


