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ÚVODNÍK
Milí naši čitatelia!
Leto sa skončilo. Pre mnohých bolo naozaj pestré,
naplnené a strávené zmysluplne. O niektorých
prázdninových aktivitách sa dočítate v tomto čísle.
Mnohé zážitky, podnety, zostanú zapísané vo
vašich srdciach a budete z nich ešte dlho čerpať.
Zdrojom nových zážitkov, myšlienok, nových
kamarátstiev v školskom roku môžu byť pre vás aj
stretká, ktoré vám Domka ponúka. Práve tu sa vytvárajú silné spoločenstvá,
putá, ktoré vám môžu pomôcť v ťažkých situáciách. Často sa obraciame na
sociálne siete so svojimi ťažkosťami, zlými náladami, problémami vo
vzťahoch a čakáme od tzv. priateľov rýchle a účinné riešenia. Prostredníctvom
témy tohto čísla Škopku vás chceme upozorniť na zápory, ale i klady
informačných prostriedkov. Médiá (internet, TV, časopisy) sú nám hlavne
v období školského roka veľmi nápomocné, no nie sú všeliekom a jedinou
pravdou. Želáme vám, aby ste napriek veľkej ponuke a neustálemu tlaku
nielen médií, ale i rôznych iných lákadiel, vedeli spoznať a objaviť PRAVDU,
ktorá naplní váš život a pomôže vám napredovať.

XV. ROČNÍK
JESEŇ 2011

Hudba?

Úspešný a požehnaný školský rok vám za celú redakčnú radu praje Hanka! 

S radosťou proti prúdu
Časopisy?
Nový pohľad na médiá
skutočná hodnota
Počítač?

Televízia?
Internet?
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10 Letné tábory

Ja a masmédiá

13 Ora et labora

Čo sú média, resp. masmédiá? Podľa
slovníka cudzích slov, sú to
prostriedky, zariadenia, inštitúcie,
organizácie
verejnej,
masovej
komunikácie. Medzi ne patria napr.
rozhlas, televízia, tlač, noviny,
časopisy, knihy, internet.

14 Hillsong v Ružomberku
15 Don Chávez
17 Rozhovor - SDM Madrid
21 Púť do Šaštína

Dalo by sa povedať, že médiá sú
obrovským prostriedkom. Dokážu za
veľmi krátku dobu sprostredkovať
množstvo informácií z celého sveta.
Nemusíme dva či tri dni čítať knihu,
aby sme sa niečo dozvedeli. Ani
nemusíme týždeň čakať na list, aby
sme vedeli, ako sa má náš príbuzný.
Stačí zapnúť televíziu, internet, či
telefón. Veľké množstvo informácií,
ktoré médiá sprostredkúvajú, však
majú aj veľkú nevýhodu. Sme
pohltení udalosťami vo svete, sme
nimi ustarostení. Dalo by sa povedať,
že žijeme vo svete, v dobe, ktorá
množstvom informácii zrýchľuje náš
život.

23 ČO BUDE – stretká
25 Som teen... PROSTRIEDOK,
NIE CIEĽ
26 Akordy - STRATENÝ V TME
27 Omša – PÁNOVA VEČERA
30 Svätý svätý... sv. TIMOTEJ
24 Recenzia
31 Pečieme... OVOCNÝ HROCH
33 Hádaj, rátaj, lám
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Médiá

Masmédiá tiež veľmi výrazne
ovplyvňujú
verejnú
mienku.
Odborníci tvrdia, že pri mnohých
revolúciách, či prevratoch, vždy
išlo o to mať „pod palcom“
masmédiá. Ako vidíme, médiá
majú svoje plus aj svoje mínus.
Mnohí kresťania však zastávajú
veľmi negatívny postoj voči nim –
preč s nimi! Ale prečo? Ježiš si
predsa vybral práve svet ako
miesto, v ktorom bude žiť.
A s ním všetko, čo k nemu patrí.
Teda aj médiá. Dovolím si tvrdiť,
že keby v jeho dobe masmédia boli
rozšírené tak, ako sú teraz,
využíval by ich. My, kresťania,
sme tak isto ľudia tejto doby.

Je čas pozrieť sa na ne
novými očami. Skúsme
ich vnímať ako obrovský
dar
či
prostriedok,
ktorým môžeme hlásať
evanjelium. Je jasné, že
nemôžeme byť všade. Ani apoštoli
nemohli byť všade, preto písali
listy do cirkevných zborov, aby
povzbudzovali
tamojších
kresťanov. Využívajme aj my
masmédiá na túto možnosť. Napr.
cez internet dokážeme osloviť ľudí
– hlavne mladých (facebook,
skype, pokec). Veď takmer všetky
informácie si mladí hovoria práve
cez internet. Ak masmédia
oslovujú ľudí túžiacich po
svetských veciach, prečo by
neoslovili ľudí, ktorí potrebujú
počuť slová povzbudenia, či nájsť
smerovanie pre svoj život, či
pomoc?

Nežijeme na pustatine
mimo všetkej civilizácie.
Nemôžeme teda médiá
považovať
za
niečo
výlučne zlé.
S radosťou proti prúdu
Povedali sme si už čo-to o tom, čo
sú to médiá, aké sú ich plusy
a mínusy. Skúsme
si
teraz
povedať, aké však naozaj sú.
Odpoveď
na
túto
otázku
nenájdeme nikdy inde ako v nich pustíte si večerné správy, zapnete
rádio, surfujte internetom. Čo
vidíte a počujete? V prvom rade je
to široká ponuka TV kanálov,

staníc a pestrá škála stránok
rôzneho druhu. A sami veľmi
dobre vieme, čo vo všetkých
týchto formách médií najviac letí.
Je to biznis propagujúci neviazaný
životný
štýl,
založený
predovšetkým na zážitku a zábave.
Radostná zvesť evanjelia sa pri
tom všetkom dostáva do úzadia, až
sa na ňu celkom zabúda. Toto
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všetko nás ale nemá priviesť
k rezignácii a pasivite. Našou
výsadou tak ako vždy naďalej
zostáva možnosť voľby. Je na
nás, čo si vyberieme a čo
podporíme. Médium je v prvom
rade prostriedok. Je len na nás
ako ho použijeme. Aj sám sv. otec
Benedikt XVI. nám vo svojom
posolstve ku dňu spoločenských
komunikačných
prostriedkov

pripomína: „Tak, ako akýkoľvek
iný plod ľudského umu, aj nové
komunikačné technológie musia
slúžiť celkovému dobru človeka i
celého ľudstva. Ak sa používajú
rozumne,
môžu
prispieť
k
uspokojeniu túžby po zmysle
života, pravde a jednote, ktorá je
naďalej tou najhlbšou túžbou
ľudskej bytosti.

3 otázky o médiách pre nášho p. kaplána Radoslava
Šaškoviča:
• Aké typy médií najčastejšie
využívate a prečo?
Pojem médium je veľmi široký.
Medzi informačné médiá, ktoré
denne využívam, určíte patrí
rozhlas, televízia, noviny, internet,
telefón, dobrá kniha... Využívam
ich najmä ako zdroje informácií a
vedomostí,
a
pravdaže
na
udržiavanie kontaktov. V seminári
nás učili, že dobrý kazateľ má mať
v jednej ruke Bibliu a v druhej
noviny (pravdaže nie bulvárne...)

Zo sociálnych sietí striedmo
využívam tú najznámejšiu, vďaka
ktorej môžem byť v kontakte s
ľuďmi, ktorých mám rád. Triezve
zdieľanie vzájomných inšpirácií,
5

naopak. Vo virtuálnom svete
môžeme byť čímkoľvek: veliteľom
vojska,
majiteľom
farmy,
starostom mesta, obyvateľom
paneláka, či súčasťou akejkoľvek
televíznej rodiny. Je to niekedy
ľahšie, ako byť súčasťou svojej
rodiny, žiť vo svojom dome či byte
a plniť si svoje každodenné
povinnosti.
Myslím
si,
že
najlepším "trikom" je uvedomenie
si vlastnej hodnoty, hodnoty ľudí
a vecí okolo nás. Potom nebudeme

mať potrebu utekať z reality, od
svojich povinností. A tiež je
dôležité byť človekom, ktorý nie je
len
pasívnym
konzumentom
všetkého, čo mu médiá ponúkajú,
ale mať svoje ciele, dlhodobé i
krátkodobé. Človek, ktorý má
cieľ, má nejakú motiváciu, dokáže
jej všetko ostatné podriadiť a
prestáva byť človekom len
pasívnym a konzumným, ale stáva
sa aktívnym a tvoriacim.

Objektívne a pozitívne zdroje médií

myšlienok, fotografií môže byť
tiež jeden zo spôsobov udržiavania
kontaktov najmä na diaľku. No
žiadna sociálna sieť nenahradí
skutočné stretnutie človeka s
človekom.

V súčasnej dobe je veľmi dôležité dať si pozor na to, odkiaľ a aké informácie
čerpáme. V širokej ponuke rozličných médií je dnes naozaj veľmi ťažké
vyhnúť sa rozličným klebetám a hoaxom. A aby toho nebolo málo, zo
všetkých strán sa na nás valia správy plné negatívnych posolstiev o vojnách,
krízach, krachoch. Sme z toho znechutení a preto často doslova preklíname
médiá a odsudzujeme ich.

• V súčasnosti je úplne bežné, že
mnohí ľudia sa stávajú tzv.
„mediálnymi otrokmi“. Máte
nejaké tipy a triky, ktoré vám
pomáhajú, aby médiá zostali len
tým, čím majú byť - naším
prostriedkom a nie pánom?

Práve preto sme sa rozhodli uviesť aspoň niekoľko najmä internetových
zdrojov prinášajúcich pozitívne a objektívne informácie a posolstvá nielen
informujúce ale i formujúce: www.domka.sk , www.kbs.sk – oficiálna stránka
katolíckej cirkvi na Slovensku , www.nahrane.sk - internetový kresťanský
portál, www.postoy.sk, www.tyzden.sk , www.ziwhat.sk , www.animator.sk ,
www.godzone.sk , www.zksm.sk , www.mojakomunita.sk , www.tvojavec.sk
, www.krestanskemedia.sk , www.vyveska.sk , www.mladez.kbs.sk ,
www.upc.rcc.sk , www.svatepismo.sk , www.modlitba.sk , www.nahlas.sk ,
Rádio Lumen, TV LUX, TV NOE, Katolícke noviny.

Netráviť so žiadnym médiom viac
času, ako je naozaj potrebné.
Zbaviť sa klamlivej ilúzie, že
médiá nám pomáhajú oddychovať.
Súhlasím s názorom, že dnes veľa
mladých ľudí žije svoj reálny život
v tzv. zbytkovom čase, "odskakujú
si" z virtuálneho sveta do toho
reálneho a pritom by to malo byť

• Aký je váš názor na sociálne
siete? Ste zaregistrovaný na
niektorej z nich a používate ich?
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Hoax – poplašná správa, ktorá varuje pred neexistujúcim vírusom a pod.
Ako poznáme, že sa jedná o HOAX:
Popis nebezpečia - vymyslené nebezpečenstvo ( vírus ) býva stručne opísaný
Ničivé účinky vírusu – sformátovanie disku, únik dôverných dát a pod.
Dôveryhodné zdroje varujú – autor správy sa snaží presvedčiť, že varovanie
pochádza od dôveryhodných zdrojov ( „IBM alebo Microsoft upozorňuje“...)
Výzva k ďalšiemu šíreniu – tento bod HOAX vždy obsahuje
Databázu najznámejších HOAXov nájdete na www.hoax.cz
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A čo s televíziou?

Ako na to?
A nakoniec je tu pár tipov, ako odolať negatívnemu vplyvu masmédií:
V hudbe
V dnešnom svete nás obklopuje
množstvo zla a to platí aj v hudbe.
Je dobré, ak vieme, čo počúvame.
Text svojím rytmom logicky patrí
k melódii a spolu s ňou sa chtiac či
nechtiac ,, zapíšu“ do nášho
podvedomia.
Tu je pár otázok, ktoré Ti možno
pomôžu vedieť rozlišovať, čo je
pre teba dobré:
-Stotožňujem sa s textom?
-Hovorí mi z duše?
-Aké je posolstvo slov?
-Čo vo mne vyvolávajú?
-Dá sa za slovami nájsť pozitívna
myšlienka (hoci aj smutná) alebo
je úplne negativistická či až
deštrukčná?
-Nehanbil by som sa počúvať
a pospevovať si ju pred niekým, na
kom mi záleží?

V časopisoch
Keď bulvár opäť zaútočí, skús si
odpovedať na tieto otázky:
-Aké posolstvo má prečítaný
článok?
-Čo som si z toho odniesol/-la do
svojho života?
-Obohatilo ma to nejako?
-Čo som si zapamätal/-a z toho, čo
som videl/-a alebo čítal/-a?
-Som spokojnejší/-ia alebo naopak
nepokojnejší/-ia?
Pamätajme na fakt, že vplývať
na nás môže iba to, čomu
dovolíme.
Ako nepresedieť pri počítači celý
deň?
Skúste si napísať na papierik
všetko, čo plánujete na počítači
robiť, a vykonané si vyškrtajte.
Nastavte si čas, napr. na budíku,
koľko chcete byť pri počítači.
Ak máte na pláne robiť niečo na
počítači a láka vás internet, vypnite
ho.
Robte si záložky so stránkami,
ktoré pravidelne navštevujete.

Nezabudni nielen počúvať ,ale
najmä načúvať.
Prečítaj si text, prelož si ho
a zaujímaj sa aj o život členov
skupiny.

Dobré je vybrať si z televízneho
programu to, čo chcem pozerať,
nie len tak bezcieľne
šťukať
ovládačom.
Po skončení programu vypnúť
a neprechádzať
aj
ostatné
programy.

Rozhovor o filme: je dobré, ak sa
po pozretí filmu porozprávate, ako
sa vám páčil, čo vás upútalo
a spoločnými silami možno prídete
na to, aký odkaz vám zanechal
tento film.
Netreba len prijímať, ale aj
uvažovať. :)

Modlitba pred pripojením sa k internetu
Všemohúci večný Bože,
ktorý si nás stvoril na Svoj obraz a nariadil si
nám, aby sme všetko dobré, pravdivé a krásne
hľadali predovšetkým v božskej osobe Tvojho
jednorodeného Syna,
nášho Pána Ježiša Krista,
prosíme Ťa, daj, aby sme na orodovanie svätého
Izidora, biskupa a učiteľa,
na cestách internetom viedli naše ruky a oči
tomu, čo je milé Tebe a každého človeka, ktorého
stretneme, prijímali s láskou a trpezlivosťou.
Skrze Krista nášho Pána.
Sv. Izidor – patrón internetu
Amen
Imprimatur: Stanislaus Zvolenský, Archiepiscopus Metropolita Bratislaviensis

Spracovali: Slniečko,
Majkaaa, JoHannes

Komunikácia cez internet, alebo iné zariadenie, nikdy
nenahradí osobnú komunikáciu, ktorá je pre nás veľmi
dôležitá. Preto sa snaž stretávať s ľuďmi hlavne mimo
virtuálneho sveta.
7
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ČO BOLO

ČO BOLO

Stmelila nás stmelovačka?
Pred koncom školského roka (24. 25. júna) sa všetci domkárski
animátori stretli na saleziánskej
chate
na
Húškach.
Vďaka
saleziánom spolupracovníkom sme
mohli prežiť úžasné dva dni v
príjemnom prostredí so skvelými
ľuďmi pod duchovným vedením
dona Luscoňa z Bratislavy. Zažili
sme veľa zábavy prostredníctvom
hier, spoločných rozhovorov a
takmer prebdenej noci pri táboráku
:-D. Zaujímavá však bola aj
prednáška
dona
Luscoňa.
Rozoberali sa vzťahy najmä medzi
chlapcom a dievčaťom, ale
napríklad aj potraty. Mňa osobne
zaujala jedna myšlienka: veľa ľudí
sa sťažuje, že na to a na to ešte nie

je liek, že už dávno to a ono malo
byť vymyslené a urobené... Pán
Boh poslal na svet množstvo ľudí,
aby vynašli a objavili veci pre nás
potrebné, no kvôli potratom nikto z
nich nedostal šancu uskutočniť
svoje poslanie... Veľa podobných
poučných myšlienok zaznelo z úst
dona Luscoňa. Každý si určite
odniesol niečo do života. A aby
všetci mohli ešte viac premýšľať,
daroval nám svoje knižky s
osobným venovaním. Naozaj, nik
nemohol odísť sklamaný. Tak
nabudúce už ani ty neváhaj a pridaj
sa k nám, animátorom! Stojí to za
to! :-D
Miška Harnošová

Vypli telku a prišli sa hrať
Aj počas tohto leta organizovala Domka Senica 4 turnusy prímestských táborov.
Samozrejme, že každý tábor mal svoju špeciálnu tému:
1.turnus: GENEZIS – stvorenie sveta,

Animátori pripravili deťom
zaujímavý a pestrý program
počas každého týždňa. Ten
zahŕňal nielen hry, súťaže či
kalčetový turnaj, ale aj
návštevu plavárne, športovej
haly, telocvične základnej
školy a v neposlednom rade
výnimočný výlet do Lanového
centra v Trnave.
Cieľom prímestských táborov
bolo
prostredníctvom
dobrovoľníckej práce mladých
animátorov ukázať deťom, že
2. turnus: Cestovná kancelária FASA-TRASA, voľný čas sa dá stráviť aj
iným,
zaujímavejším
spôsobom ako sedením doma
pri televízii alebo počítači.
Kresťanský
charakter
tábora
dobrodružstvá,
no najmä
dal
priestor kamarátov,
stráviť čas
nájsťdeťom
si nových
mimo
svojich z domovov,
získať zážitky
letných
zabaviť
sa,
zažiť sinečakané
prázdnin a odniesť
hodnoty
dobrodružstvá,
nájsť
do života, ktoréno
imnajmä
ostanú.
si nových kamarátov, získať
zážitky z letných prázdnin a
Slniečko
odniesť si hodnoty do života,
ktoré im ostanú.
Slniečko
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3. turnus: Námornícka plavba do
neznáma,

4. turnus: Stroj času.

Som ORIGINÁL (tábor pre „Násť-ročných“)
Nielen deti mali možnosť vyblázniť sa
na rôznych táboroch, či výletoch.
Tentokrát sme to umožnili aj tým
starším, ktorí prežívajú krásne, no
veľmi zložité a dôležité obdobie
svojho života. Naši „Násť-roční“.

premeniť
svojou
ORIGINÁLNOSŤOU prázdnu chatu
bez pitnej vody, na hotel radosti.
Čo bolo cieľom nás animátorov?
Chceli sme mladým darovať päť dní,
ktoré ich možno obohatia, posunú
ďalej. Túžili sme vytvoriť prostredie
pre nové priateľstvá, dôverné
rozhovory,
či
bláznivé
hry.
Predovšetkým sme však rôznymi
spôsobmi potvrdzovali ich vedomie
toho,
že
sú
jedineční,
neopakovateľní...v
skratke-

Vďaka
patrí
všetkým
19-tim
odvážlivcom, ktorý sa rozhodli
v dňoch
27.7.-31.7.
prežiť
neopakovateľné dni
na Húškach.
Deväť dievčat, desať chalanov vo
veku 13- 15 rokov, piati animátori
a dve skvelé kuchárky dokázali
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má veľkú hodnotu.
poslania, ktoré je v každej z nás.
Dievčatá sa delili o svoje názory, aká
by mala byť žena, aké by mala mať
Keď človek prechádza obdobím
vlastnosti, aby raz mohla byť dobrou
puberty, nosí v sebe veľa otázok.
manželkou a matkou. Najviac sme
Preto
sme
do
každodenného
vyzdvihli čistotu ženského srdca,
táborového programu vložili stretká,
pretože to je v žene najsilnejšie.
delené
však
na
dievčenské
Najbúrlivejšia debata bola azda tá
a chlapčenské.
Na
chlapských
o chalanoch. Poznáte to: „Kto sa
stretkách sa rozprávalo o vzťahu
komu páči?“. Dievčatá však
k druhým - k rodine, k žene. O dobre
najviac prekvapili svojím úprimným
a zle - čo z toho si voliť...? Tiež naši
a čistým vzťahom k Bohu, keď
animátori chceli ukázať mladým
rozprávali o tom, ako im Boh v živote
chalanom, aké je ozajstné poslanie
pomáha.
muža, aký by mal skutočný muž byť.
Mladí svoju originalitu mohli
A venovali
sa
aj
tomu
preukázať
pri
rôznych
hrách,
najdôležitejšiemu vzťahu - vzťahu
súťažiach, pri tvorivom farbení
k Bohu.
tričiek... No najviac sa preukázali
Na dievčenských stretkách lietalo
svojimi
originálnymi
scénkami.
neskutočne veľa otázok a odpovedí.
Samozrejme,
posedenie
pri ohni
Keďže dievčatá sa niekedy viacej
a
vždy
očakávaná
skúška
odvahy
mali
trápia pre to „aké sú“, stretká sme
svoje čaro i tento rok.
zamerali na ich krásu. Rozprávali sme
Tábor bol pre nás nádherným
sa
o svojich
schopnostiach
originálnym
neopakovateľným
i slabostiach, i o tom, že Boh dokáže
príbehom.
a chce využiť jedno i druhé. Cieľom
stretiek bolo odhaliť
krásu ženského

ĎAKUJEME!
Gabika 
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Ora et labora
alebo 5 dní nebo na zemi

V dňoch 11. – 15. júla sme sa banda
ôsmich mladých zo Senice vybrali
vyskúšať si život benediktínov
žijúcich na Slovensku. V pondelok
kolesá našich áut smerovali do
dedinky Sampor (pár kilometrov od
Sliača), kde sa nachádza jediný
kláštor benediktínov na Slovensku.
Žije v ňom 10 benediktínov, zatiaľ čo
dvaja novici sa pripravujú na prechod
do kláštora z Poľska na Slovensko.
Tento kláštor má názov kláštor
Premenenia Pána a bol otvorený
v roku 2010. Hlavným heslom
benediktínov a po piatich dňoch aj
naším je: ORA ET LABORA = modli
sa a pracuj. Po vstupe do kláštora nás
výrazne privítalo zvláštne posvätné a
príjemné ticho. Okolie kláštora bolo
doslova fascinujúce. Pohľad na
ružovo zafarbenú oblohu nad
Samporským kláštorom, domčekmi
a vzadu zalesnenými kopcami nás
napĺňal pokojom a radosťou. Myslím,
že väčšina z nás sa cítila ako na inom
svete. Svete pokojnom, radostnom,
plnom lásky, vo svete, ktorý nepozná
problémy a strach. Prvým šokom bol

ranný budíček.
O piatej
ráno.
Nasledovali ranné chvály, sv. omša,
raňajky
a samozrejme
práca.
Hrabávali sme pokosenú trávu na
benediktínskych pozemkoch. Prácu
ukončila modlitba Anjel Pána, po
ktorej nasledovalo posvätné čítanie
a zaslúžený obed. Veď po práci, treba
dať koláče. Presvedčili sme sa, že
benediktíni dodržiavajú pravidlo,
ktoré 99 % z nás nedodržiava a to, že
s plnými ústami sa nerozpráva.
Poobedím sa niesli debaty s bratom
Michalom, ktorý nám predstavil život
benediktínov podľa reguly sv.
Benedikta a odpovedal na mnohé naše
zvedavé
otázky.
Po
večeri
a spoločných modlitbách sme síce
líhali do postelí vyčerpaní, avšak
pohľad na prežitý deň a spokojnosť
s jeho využitím nás napĺňal radosťou
a chuťou vstať do nového rána
s úsmevom na tvári. Nik z nás
neľutuje
päť
dní
prežitých
u benediktínov
v kláštore.
Boli
príležitosťou načerpať veľa síl a elánu
do každodenného života mladého
študenta.
Meggy
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Benediktíni sú katolíckym rádom, ktorého členovia žijú podľa najstarších západných
mníšskych tradícií kodifikovaných v Regule sv. Benedikta. V úsilí „aby bol vo
všetkom oslávený Boh“ zohrali významnú úlohu pri utváraní kresťanskej Európy a v
súčasnosti sú rozšírení po celom svete.
Niektoré z myšlienok, čo ma oslovili...
Vložiť sa celým srdcom a celou dušou do všetkého, čo
robíme.
Pán stojí pri
dverách
a klope. Chce
k tebe prísť
a večerať
s Tebou.
Nie je
dôležité, či
počas
modlitby
niečo cítiš,
ale či potom
sa cítiš
lepší
a rozhodnej
ší pre
službu Bohu.

Hillsong v Ružomberku
14. septembra sa pod záštitou
Godzone konal v Ružomberku
koncert Hillsong Australia. Lístky sa
vypredali vopred. 3500 ľudí sa na dve
hodiny premenilo na chváliaci,
plačúci, tancujúci a radostný dav

v jednom rytme, s jediným úmyslom:
chváliť, ďakovať, prosiť a modliť sa
k Bohu. Heslom bolo GOD IS
ABLE, teda Boh je mocný, Boh môže
meniť situácie, životy i ľudí. A Boh sa
naozaj staral o nás, keď prestalo pršať
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len čo sme dorazili na miesto i na
spiatočnej ceste, keď sme čakali 4

hodiny na vlak, keď sme na stanici
nenašli jedinú lavičku na sedenie, keď
sme sa po polnoci fotili pred žilinskou
katedrálou, keď sme našli kaviarničku
a zohriali sa pri čajíku. Nakoniec sme
šťastlivo sme došoférovali domov
z Trnavy o pol šiestej.

GOD IS ABLE, GOD IS WITH
US EVERYDAY...

„Poďte a uvidíte“ alebo ako sme putovali do Žiliny
Prijali sme výzvu – heslo predstaveného saleziánov na rok 2011, išli sme
a uvideli sme... Podobne ako apoštoli reagovali na výzvu Pána Ježiša, keď sa
ho spýtali: „Učiteľ, kde bývaš?“ (Jn 1, 38) a Ježiš im odpovedal: „Poďte
a uvidíte!“ Od tej chvíle, keď „šli teda, videli, kde býva a zostali v ten deň
u neho“ (JN 1, 39), prežívali čosi nesmierne krásne. Naše dojmy boli veľmi
podobné... Veď čítajte ďalej.
Vo štvrtok 1. septembra 2011 sme
naplnili dve autá a s rôznymi
očakávaniami sme prišli do Žiliny,
do kostola Sedembolestnej Panny

Márie na sídlisku Vlčince. Konala
sa tam veľká slávnosť. Štyria muži
bratia saleziáni a tri ženy sestry
saleziánky skladali večné sľuby
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priamo
do
rúk
deviatemu
spolupracovníci,
mládež
zo
nástupcovi
sv.
don
Bosca
saleziánskych stredísk,...), sme
hlavnému
predstavenému
mali možnosť stretnúť don
saleziánov
don
Pascualovi
Cháveza
na
námestí
pred
Chávezovi Villanueava. Očaril nás
kostolom. Prihovoril sa mladým,
nielen pekný interiér kostola a jeho
s mnohými sa odfotil, ochotne
širokého areálu, ale najmä
podával ruky a niektorým sa ušiel
odovzdanosť siedmich mladých
aj krížik na čelo. Povzbudil mládež
ľudí, ktorí sa s dôverou a radosťou
k rozpoznávaniu svojho povolania,
navždy odovzdali Bohu a sľúbili
aby tak dokázali nájsť miesto
mu čistotu, chudobu a poslušnosť.
v Božom pláne.
Celá udalosť bola o to silnejšia, že
Všetci sme boli pozvaní do jedálne
medzi nás zavítal don Chávez.
Žilinskej univerzity, kde sa konalo
Svojou jednoduchosťou, pokorou,
slávnostné agapé – spoločná
mladíckym
duchom
a láskou
večera. Občerstvenie sme uvítali.
v srdci si získal mladých i starších.
Bola to príležitosť stretnúť známe
Ako dar od slovenských saleziánov
tváre, saleziánov rodákov zo
dostal okrem iného kópiu listu don
Senice i tých, čo tu v minulosti
Bosca z roku 1866, v ktorom don
pôsobili. Povzbudení slovami don
Bosco ďakuje istému slovenskému
Cháveza i milými stretnutiami sme
dobrodincovi za jeho milodary.
sa vracali späť domov.
Po takmer trojhodinovej sv. omši,
Aj napriek tomu, že sa nám
na ktorej sa zúčastnilo 150 kňazov
nepodarilo získať pre vás čitateľov
a množstvo ostatných členov
podpis od don Cháveza (a veľmi
saleziánskej rodiny
sme chceli ), máme pre vás
(sestry saleziánky, saleziáni,
aspoň zopár jeho myšlienok:
„Prajem vám, aby ste robili odvážne rozhodnutia. Don Bosco
mal iba 9 rokov, keď sa mu sníval sen, ktorý poznačil celý jeho život.
Pozývam vás teda snívať vo veľkom. Váš život sa oplatí žiť naplno a pre veľké
ideály.“
Hanka

Don Pascual Chávez Villanueva
Pochádza zo severného Mexika. Narodil sa 20. 12. 1947 a od 3.
apríla 2002 je hlavným predstaveným Saleziánov.
Don Pascual ako chlapec navštevoval saleziánsku školu Colegio
Mexico. Tu sa zrodilo jeho povolanie a dozrieval úmysel
nasledovať dona Bosca.
Hlavný predstavený rozpráva španielsky (materinský jazyk), ďalej
plynulo po anglicky a taliansky. Rozumie aj po nemecky,
francúzsky a hebrejsky.
Don Chávez má hlbokú biblickú kultúru a značný zmysel pre veci
a to robí z neho praktického a konkrétneho človeka.
zdroj: tk kbs16
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ROZHOVOR – SDM Madrid
Spýtali sme sa priamych účastníkov Svetových dní mládeže – Hanky Vítkovej,
Mirky Kadlečíkovej a Maja Halaša - ako sa im páčilo v Madride, čo zažili,
aké dojmy si priniesli. Čítajte z prvej ruky:
Aké očakávania ste mali, keď ste
sa
rozhodli
zúčastniť
tohtoročných
Svetových
Dní
Mládeže v Madride?

Naplnili sa tieto očakávania?

Hanka:
Úprimne
povedané,
nemala som žiadne očakávania.
Mala som len dôvody, prečo tam
ísť. Zažiť takú obrovskú a
výnimočnú akciu, kde sa stretnú
dva milióny mladých z dôvodu
oslavy a radosti z toho, že sú
kresťanmi.
Zároveň
svojou
prítomnosťou
vyjadriť
svoju
podporu pápežovi, hoci sme sa
osobne nestretli… Myslím, že on
silu, energiu a radosť nás mladých
potrebuje cítiť. (Esta es la juventud
del pappa…alebo tak nejako to
bolo…)

Majo: Áno aj nie, zistil som, že aj
na takejto masovej akcii sa dá
nájsť svoj pokoj, a že 1,5 či 2
milióny ľudí je naozaj mooooc. :)
Určite som minimálne spoznal
kopec
ľudi
z Mamateyky
(saleziánske stredisko v Bratislave
– pozn. redakcie), s ktorou som
tam išiel a kde vlastne momentálne
ako tak fungujem.

Mirka: Niektoré áno, niektoré nie.
Ale väčšinou áno.

Ako sa vám páčil, a čím vás
oslovil program?
Hanka: Našli sme si svoj
mikrosvet,
v ktorom
sme
fungovali. Ak by sme totiž chceli
obsiahnuť všetko, asi by sme
skolabovali už na druhý deň.
Program bol veľmi pestrý, ale
informovanosť
zo
strany
organizátorov bola dosť slabá.
Kvôli chaosu v registrácii sa
napríklad našej skupine nedostali
informácie v jazyku, ktorému by
sme rozumeli. Ale to veľmi záleží
od skúsenosti tej-ktorej skupiny.
My sme patrili k tým, čo mali
trocha smolu. Niekedy sme si aj

Mirka: Očakávaní bolo viac.
Najväčším očakávaním bolo, že
uvidím pápeža naživo a spoznám
veľa nových ľudí, nielen zo
Slovenska, ale aj zo zahraničia,
keď už sa učíme tie cudzie jazyky.
Majo: Pravdupovediac nevedel
som, čo čakať. Mal som skôr
trošku obavy, že
čo tam budem ja, čo nemá takéto
masovky moc v láske, robiť.
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urobili plán na deň vopred, ale na
Kde ste boli ubytovaní?
druhý deň sme ho museli zmeniť,
Hanka: Ubytovaní sme boli
protože niekomu z našej skupiny
väčšinou v školách. V tej našej
napríklad prišlo veľmi zle, alebo
sme boli zmes Čechov, Slovákov a
nám
chýbali
fyzické
sily
Portugalcov, dohromady asi 300
k presunom
a
pobytu
na
ľudí (z toho 250 Portugalcov).
rozpálenom vzduchu (bolo tam 38
stupňov, niekedy 40). Lepšie sa
Mirka: Cesta bola naozaj veľmi
dýchalo napríklad okolo polnoci,
dlhá a unavujúca. Všetci sme sa
kedy teplota klesla na 32. To hneď
potešili, keď sme prišli do školy a
človek ožil  Inak naozaj musím
mohli sa osprchovať a oddýchnuť
vyzdvihnúť slovenské katechézy.
si. Keď sme sa vybalili, zvolali
Boli podľa mňa veľmi dobre
nás, že sa máme pobaliť, lebo tam
pripravené. Dokonca aj Česi, ktorí
malo zostať iba 13 ľudí. Ostatní
boli s nami, ich veľmi oceňovali 
sme sa museli zbaliť a naložiť zasa
všetky veci do autobusu. Autobus
Mirka: Najviac sa mi páčila
nás zaviezol do centra Madridu,
krížová
cesta
s
pápežom.
kde sme sa mali ubytovať. Keď
Neuveriteľné bolo to množstvo
sme prišli do ďalšej školy, zistili
ľudí, ktorí sa chceli stretnúť s
sme, že ani tam už nemajú voľné.
pápežom.
Nevedeli sme, čo s nami bude
Majo: Veľmi pozitívne hodnotím
ďalej. Nakoniec dovolili, aby sme
katechézy, v prvom rade to, že boli
si zatiaľ odložili veci na ihrisko
po slovensky, čiže aj keď mal
medzi budovami. Deň rýchlo
niekto problém s cudzími jazykmi,
ubehol. Túto noc sme strávili na
tak na katechézach mohol byť
basketbalovom ihrisku pod holým
účastný vo svojom rodnom
nebom. Na ihrisku sa nám
jazyku. Aj keď pre nás záhorákov
zapáčilo. Dovolili nám, aby sme
je ževraj aj slovenčina cudzia reč ;)
tam spávali po celý čas.
Program
si
každý
vedel
Majo: My, ako saleziánska mládež
prispôsobiť svojím potrebám,
zo Slovenska sme bývali spolu
schopnostiam a momentálnemu
v jednom saleziánskom stredisku
stavu. Ak mal niekto chuť na
trošku na okraji Madridu. Musím
adoráciu, oddych v parku, kultúru
podotknúť, že tam na nás boli
v La Prade či inom múzeu,
veľmi milí a ochotní. Mali sme
Santiago Bernabeo alebo inú
tam
dokonca
futbalové
(futbalovú:) svätyňu, dalo sa to
ihriská
(ako
v
každom
poriadnom
zariadiť. Možnosti boli.
saleziánskom dome :), výborne
18
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sociálne zariadenia... a kopec
V sobotu počas večernej vigílie na
iných dobrých vecí :)
letisku Cuatro Vientos sa vám
počasie pokazilo. Mladí však aj
Podeľte sa s nami o nejaký
napriek počasiu strávili spoločne
zážitok, ktorý vás najviac zasiahol.
noc na tomto mieste. Boli ste
medzi nimi aj vy? A ako ste ju
Hanka: Myslím, že to boli asi
prežili?
protesty domácich Španielov proti
SDM a pápežovi. Bol to taký silný
Hanka: V podstate sme nemali na
moment stretnutia radosti a
výber.:) Takmer všetky školy, kde
nadšenia, s hnevom, rozhorčením a
boli ubytovaní mladí pútnici, sa
strachom.
zatvárali a všetci dobrovoľníci sa
sústredili do Cuatro Vientos.
Mirka: Negatívny zážitok bol
Niektoré zo škôl ostali otvorené
určite
zlyhanie
organizácie.
pre tých, ktorí mali zdravotné
Pozitívnym zážitkom bolo pre mňa
ťažkosti. Takže odpoveď na otázku
spanie na ihrisku. Určite nám bolo
je áno, aj ja som bola medzi nimi.
lepšie ako ľuďom v triedach. K
Počasie sa nepokazilo na dlho,
pozitívnym zážitkom patrili aj naše
pršalo nie viac ako pol hodinu.
večerné modlitby, ktoré viedol
Búrka bola však pomerne silná,
otec Jozef.
takže organizátori museli zrušiť
časť programu Vigílie. Ale aj to
Majo: Dosť ma zasiahol jeden
sme sa dozvedeli až doma na
zážitok
na
letisku
Quatro
Slovensku od tých, čo pozerali
Vientos: Po večernej spartakiáde v
priamy
prenos
v
televízii.
réžii pána dažďa sa väčšine ľudi
V
podstate
s
nami
organizátori
podarilo uložiť sa na zaslúžený
komunikovali veľmi málo a
odpočinok. Keďže v Španielsku
netušili sme, čo presne sa dialo.
býva väčšinou teplo, tak aj ja
Myslím, že tí pri obrazovkách
osobne som si okrem karimatky a
vedeli viac, ako my.  Noc sme
nejakých drobností nezobral nič
prežili
v konečnom
dôsledku
extra na noc. Lenže v noci až tak
celkom
fajn.
Ten
dážď
zmyl
veľkú
teplo nebolo a ja som sa
časť
prachu,
ktorý
spôsoboval
klepal od zimy a nemohol som
ľuďom problémy, takže sa v noci
preto spať. Slavo, jeden kamoš z
lepšie dýchalo.  Spali sme na
Mamatky so mnou „zasharoval“
zemi v jednotlivých sektoroch.
deku, aj keď potom bola trochu
Niektorí na karimatke a niektorí
zima aj jemu. Myslím, že toto je
len tak na zemi. A niektorí ani
byť kresťan 
nespali.

Škopek jeseň 2011
Mirka: Bola som tam aj ja s
nedostatku
spánku.Veľa
ľudí
časťou našej skupinky. Tešila som
kolabovalo, sanitky boli plne
sa, že aspoň tu uvidím Svätého
vyťažené. Ale snažili sme sa
Otca naživo. Nestalo sa tak, lebo
pomáhať jeden druhému. Pre mňa
sme sa nedostali na miesta, na
to bol silný zážitok. Pri ceste na
ktorých sme mali byť. Museli sme
Cuatro Vientos, kam sme šlapali 4
zostať v zadnej časti za kopcom,
km, nás domáci dokonca oblievali
čiže som videla Svätého Otca iba
krhlami z oblokov, aby nám uľavili
na obrazovke. Najskôr som sa
v popoludňajšej páľave. Bolo to
bála, že dážď a búrka budú celú
ocenené veľkou vďačnosťou,
noc a nebudem môcť vôbec spať.
smiechom a dobrou náladou na
Dážď však trval najviac 20 minút a
oboch stranách :D
potom už nepršalo. Zaspávalo sa
Mirka: Najviac ma posilnili asi
ťažko kvôli hluku naokolo. Po
katechézne skupinky, ktoré sme
chvíli sa na nebi objavili hviezdy.
mali vždy pred sv. omšou. Posilnili
Tak som pomaly zaspala. Už som
ma svedectvá, ktoré rozprávali
bola zvyknutá zaspávať pod holým
noví priatelia, ale aj ľudia v Paray
nebom.

Táto
noc
je
le Monial, kde sme boli na
nezabudnuteľná.
predfóre SDM.
Majo: Nuž, keď sme prišli na
Majo: No, to sa ešte asi len ukáže
letisko v najväčšej horúčave, tak
 Neviem, či som mal nejaký
všetci zúfalo túžili po vode.
citeľný a viditeľný duchovný
Dostali sme ju aj s bonusom. A
úžitok z tohoto stretnutia, ale
ako som noc prežil, to už viete 
verím, že hej a že je
Niektorí ale na noc nezostali,
to niečo ako to horčičné semienko.
predsa len nie každý je vycvičený
Každopádne dostali sme na prvý
drsným senickým podnebím... 
pohľad veľmi príjemne a aktuálne
spracovaný katechizmus, takže
Čo
vás
najviac
duchovne
som zvedavý, čo v ňom objavím.
posilnilo?
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Hanka: Popravde, žiadne hlboké
duchovné zážitky nemám. Pre mňa
bol na to všade príliš veľký hluk a
priveľa ľudí. Boli to skôr také malé
nuansy Božích dotykov. Boh tam
bol a bolo to cítiť. Bol v srdciach.
Ľudia sa snažili byť k sebe dobrí,
aj keď to niekedy bolo ťažké. Boli
sme vyčerpaní zo slnka a

Rozmýšľali ste o Rio de Janeiro ,
kde budú nastávajúce Svetové dni
mládeže v roku 2013?
Hanka: Zatiaľ nie.
Mirka: Jasné, určite by som veľmi
rada išla. Len treba našetriť. 
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Majo: Áno. Rozmýšľal. To je asi
tak všetko, čo v tomto plánujem
podniknúť. 
Ďakujem za rozhovor! Majkaaa
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K bazilike
sme
prišli
o 10.hod.
s dostatočným predstihom, aby sme sa
mohli pripraviť a nájsť si vhodné
miesto medzi množstvom pútnikov pred
začiatkom sv. omše. Ďakujeme všetkým
účastníkom
púte
za
vytvorenie
spoločenstva. Veríme, že námaha
spojená s putovaním prinesie svoje
ovocie.
Beata a Jozef Jánošoví, ASC ŠaštínSenica

Manželské rekolekcie
2011

Pešia púť do Šaštína
Pešiu púť
do Šaštína
pri
príležitosti sviatku Sedembolestnej
Panny Márie, patrónky Slovenska,
organizujeme už pár rokov. Tento
rok však padol rekord – bolo 25
účastníkov a väčšina tých, ktorí sa
rátajú do mladej generácie.
Zraz účastníkov bol pri farskom
kostole o 4.30 hod. Trasa našej
púte viedla smerom na železničnú
stanicu, letisko a cez borovicový
les k Šajdíkovým Humencom,
Borskému Mikulášu a potom po
ceste do Šaštína. S krížom
z farského kostola sme niesli
symbolicky do Šaštína našu
farnosť. Námahu nám pomáhala
prekonávať modlitba posvätného

ruženca, ktorú sme
okrem
osobných úmyslov obetovali za
našich duchovných otcov a nové
kňazské a rehoľné povolania.
Trasu v dĺžke asi 18 km sme prešli
rezkým krokom asi za 4,5 hodiny,
keď k tomu nerátame dve zastávky
na občerstvenie a oddych.
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V dňoch 10.-11.9.2011 prebehli už
po druhýkrát na chate RSMS na
Kunove originálne manželské
rekolekcie. My sme len zabezpečili
miesto,
ubytovanie
a stravu,
o program sa postarali obetavé
animátorské
manželské
páry
z Hnutia kresťanských rodín. I keď
rekolekcie boli určené hlavne pre
Senický dekanát, uskutočnili sa
vďaka prihláseným účastníkom
z iných častí Slovenska, keďže
oznam
bol
uverejnený
v Katolíckych
novinách
a na
stránke
www.vyveska.sk.
Zo
Senického
dekanátu
boli
zúčastnené 4 páry.

manželia
ako
tak
fungujú
v zabehaných
koľajach
av
dennom zhone si ťažko nachádzajú
príležitosť stráviť dlhší čas spolu.
Účastníci rekolekcií sa zhodli na
tom, že tento čas bol pre nich
požehnaním, že im priniesol nový
impulz do manželského života,
a že to budú odporúčať aj iným.
Ak bude ešte na ďalší rok možnosť
zabezpečiť ubytovanie na chate
RSMS, pretože všetci si chválili
pekné prostredie, zorganizujeme
manželské rekolekcie v prvej
polovici septembra znova.
Beata a Jozef Jánošoví

Originálne manželské rekolekcie
nie sú klasické duchovné cvičenia,
sú zamerané na vzťah medzi
manželmi. Sú
osviežením pre
bežný denný stereotyp, kedy
22
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ČO BUDE
Začal sa nový školský rok a s ním sú spojené aj pravidelné stretká
v Domke Senica. Animátori sedeli a dumali, tvorili a vymýšľali pre vás
nové itineráre (plány) a pútavé celoročné témy. Všetky stretká začnú od
septembra 2011. Pre tých, ktorí ich ešte nepoznajú, ponúkame stručnú
prezentáciu:
Stretko „Slnečnice“ je určené pre dievčatá vo veku 15 - 18 rokov. Stretávame
sa každý piatok o 16:00 hod. pod vedením animátorky Katky J.
(kjanovicova@gmail.com,
004 009 435)
a animátorky
Moniky
H.
(monica854@azet.sk, 0907 556 513). Tak neváhaj a príď. Tento rok si
vybudujeme novú tvár!
Stretko „Angels“ vedie Barborka K. (bary13@azet.sk, 0918 098 322) a Majka
S. (majuskaa8@azet.sk, 0908 024 802) pre dievčatá vo veku 12 - 14 rokov,
pričom stretko býva vždy vo štvrtok o 16.30 hod. Dievčatá čaká prechádzka
ohňom.
Pre najmenšie dievčatá vo veku 7 – 11 rokov je určené stretko „Kvetinky“
pod vedením Lenky K. (lenuska1214@azet.sk, 0918 098 318).
Dosiaľ jediné chlapčenské stretko „Chodci“ združuje vekovú skupinu 18 - 20
rokov. Stretko vedú Jožko F. a Maroš T.
Aj pre Vás, milé mamičky, máme pripravené stretko, a to „Modlitby matiek“
(vždy v pondelok o 17.30 hod.) a „Mamičkovské stretko so Silviou“.
Pre dievčatá 10-12 rokov, odvážne a ukecané, milé aj hašterivé, ktoré sa radi
zahrajú, niečo si vyrobia a niečo tajné podniknú je tu stretko Anjelíci. Kontak:
Michaela Č. (mickeycernek@gmail.com, 0908 042 917) a Magduška J.
(magdalenajanos@gmail.com, 0915 342 774).
Pýtate sa, a čo my, starší stredoškoláci a vysokoškoláci? Pre vás, baby
a chalani, máme tiež stretko – „Diskogule“. Myslím, že názov hovorí za
všetko – rôzne témy, názory a problémy rozoberieme zo všakovakých uhlov.
Stretávame sa raz do mesiaca – každý tretí piatok v mesiaci o 20:00 hod.
Vedúce animátorky sú Marietka P. (manchee@azet.sk) a Lenka J.
(lenkaju@gmail.com).
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V prípade záujmu o ktorékoľvek stretko je potrebné osloviť priamo
animátora príslušného stretka alebo len jednoducho príď na stretko!
Všetky informácie a zmeny budú aj na našej internetovej stránke v sekcii
Stretká.
Na Tvoju účasť sa tešia všetci animátori!

RECENZIA – L. N. Tolstoj: Čítanie na

každý deň

Výborný priateľ na každý deň, neoceniteľný poradca,
tôňa do ktorej sa môžeme ukryť v slnečnom dni,
príjemný dáždnik pred upršaným počasím... Kniha.
A táto je skutočným skvostom. Lev Nikolajevič Tolstoj
svoju knihu zamýšľal vydať s úmyslom, aby sa každý
človek
mohol
naučiť
duchovne
rásť...
"V januári v r. 1905, keď už zhruba ukončil svoju prácu
nad čítaním na každý deň, si zapísal do svojho denníka:
„V poslednom čase som pocítil, ako som duchovne
poklesol z duchovnej a mravnej výšky, na ktorú ma vyzdvihol môj kontakt s
najmúdrejšími a najlepšími ľuďmi, ktorých diela som čítal a vžíval som sa do
ich myšlienok. Je isté, že môžeme duchovne rásť alebo upadať, podľa toho, s
akými ľuďmi sa stretávame.", píše v úvode prekladateľka tohto diela Nadežda
Lambertová.
V knihe sa prelínajú názory starovekých mudrcov, stredovekých učencov,
novovekých filozofov na otázky viery, zmyslu života, šťastia, lásky.
Samozrejme, nájdeme tu i jeho vlastné postrehy, kratučké príbehy,
zamyslenia... L. N. Tolstoj týmto svojím dielom chcel poskytnúť duchovnú
pomoc čitateľom na ceste hľadania pravdy a mravného sebazdokonaľovania.
“Mám rád svoj sad, rád čítam knihy, rád sa maznám s deťmi. Umierajúc o to
prichádzam. Preto nechcem zomrieť a bojím sa smrti. Ak je celý môj život
zostavený z takýchto dočasných, svetských túžob a ich uspokojovaní, tak sa
nemôžem nebáť toho, čo ich pretrhne. No ak sa tieto túžby a ich uspokojovanie
nahradili inou túžbou - plniť Božiu vôľu, odovzdať sa do jeho vôle, čím viac sa
nahradila moja vôľa Božou vôľou, tým menej mi bude pripadať smrť strašná.
A ak celkom nahradím túžbu po osobnom šťastí túžbou plniť Božiu vôľu,
budem mať život a nie smrť. Nahrádzať svetské, dočasné večným, to je cesta
života, po ktorej treba ísť. A ako? To vo svojej duši, vie každý z nás."
Ivana Júnošová
Knihu si môžete kúpiť v kresťanskej predajni Litera, na ulici J. Kráľa, v bývalej
katolíckej škole na 1. poschodí, nad bagetárňou.
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SOM TEEN. ČO S TÝM?

smrť svojho jediného Syna, aby nás vytrhol z moci hriechu, srdce ktoré začalo znovu

Nedávno som sa rozprával s jednou mojou veľmi dobrou kamarátkou. Respektíve,

áno, to sme, stali sme sa jeho synmi a dcérami! Verím, že práve o tomto nás chce

väčšinu času som iba počúval, čo síce uberalo moje zásoby trpezlivosti, no priamo

v každej modlitbe ubezpečiť, chce nás posilniť svojím Duchom, chce nás znovu

úmerne zvyšovalo jej spokojný úsmev. A tak som čakal. A oplatilo sa. Znenazdajky sa

zahrnúť svojou láskou. Mali by sme na to myslieť pri každom stretnutí s Ním, v každej

ma totiž spýtala: „Vieš v čom to väzí?“ Zbadal som jej záblesk v očiach. Videl som ho

svätej omši, počas každej modlitby. On je ten jediný cieľ, všetko ostatné, čo nás

už neraz. Mohol by patriť k úžasu, revolučnému nápadu, nadšeniu či radostnému

k nemu vedie, je len prostriedok. Verím, že ak toto pochopíme, ovplyvní to zásadne

napätiu. No toto bolo kombináciou všetkého. Počkala dve sekundy - priestor na to, ak

celý náš život.“ Skončila a ďalej sme už len mlčky kráčali ulicou. No odvtedy až doteraz

by som sa náhodou odvážil odpovedať – a potom vyriekla dve vety. Dodnes viem, že

vo mne neprestali rezonovať tie dve vety: „Mám pocit, že náš život nie je tým, čo by

boli kľúčové, stali sa totiž vrcholom celého rozhovoru, odomkli dvere pre mňa dovtedy

sme v skutočnosti mali žiť. Je to tým, že sme si zamenili cieľ a prostriedok.“

biť v jeho oslávenom tele. A tiež my sme v Ňom začali žiť nový život. Sme jeho ľud,

zamknutej komnaty, cez ktorú som vstúpil do terminálu novej perspektívy núkajúcej

JoHanes

mnoho nových horizontov. Možno si myslíte, že preháňam, no ak zistíte v čom to
naozaj väzí, pochopíte.

AKORDY

Prostriedok, nie cieľ

Timothy- Stratený v tme (nájdeš na www.youtoube.com)

„Mám pocit, že náš život nie je tým, čo by sme v skutočnosti mali žiť.“, takto znela jej
prvá veta, po ktorej dodala: „Sme akýsi takí... Verím, že by sme mali byť viac takí...“
„Autentickí“ doplnil som a ona s uznaním pokračovala: „Presne! A vieš v čom to väzí?
Je to tým, že sme si zamenili cieľ a prostriedok. Vezmi si, koľko ľudí berie omšu či
modlitbu ako niečo nutné. Rozhovor s Bohom sa nám stal niečím nutným, niečím, čo
“treba splniť aby sme mali schodík do neba!“ Modlitba je pre nás cieľom miesto toho,
aby bola prostriedkom, časom zdieľaným s naším Stvoriteľom Spasiteľom a Tešiteľom!
On je Boh, ktorý je tu pre nás aktuálne každý jeden okamih našich dní.“ Takto odvetila
ďalej a ja som len mlčky kráčal po chodníku a počúval jej slová tvoriace zimomriavky
na mojom chrbte. „Vieš,“ pokračovala, „chápem istú vec a to, keď sa ma niekto spýta,
že či je to hriech, keď sa nemodlím, alebo či musím ísť v prikázaný sviatok do kostola.
Aj ja sama, keď som bola mladšia a nepoznala som ešte skutočne Ježiša, som sa
pýtala rovnako. Dnes to však vidím úplne v inom svetle. Nie sú to príkazy a zákazy, je
to túžba predstaviteľov Cirkvi, aby sme zakúsili tú úžasnú lásku, ktorou nás objíma náš
Pán. Cirkev chce od nás aspoň to minimum - sviatosti, modlitbu – aby sme mali

e
C
Stratený v tme, stratený v dave,
G
D
bežím po ulici míňam množstvo
ľudí.
e
C
Sám so svojím bôľom, so svojimi
citmi,
G
D
iným ukradnutý ako oni mne.
2. Behom chvíľky stratím drahé,
behom chvíľky stratím všetko,
ostáva len prázdno, len spomienky
a plač.
Chcem to rýchlo, rýchlo vrátiť,
túžim zabudnúť,
no len meravo sa dívam a
beznádejne bdiem!

G
C
R. A nikto netuší ako sa cítim,
e
C
nikto sa nepýta, čo ma tak ničí,
G
C
prečo dnes plačem, prečo tak
kričím,
e
C
prečo tak utekám, prečo sa sa
trápim!
2. sloha + 2xR
e
C
A potom hore zavolám, mraky
sa zrazu rozídu
G
D
a dúha znova svoje farby
ukáže.2x
e
C
G
D
Už nikdy nebudem sám, nikdy
zabudnutý... 2x

možnosť spoznať to maximum lásky nášho Boha k nám. On chce prísť k nám a zdieľať
s nami svoje srdce. Srdce, ktoré bolo pre nás prebodnuté, srdce Otca, ktorý poslal na
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OMŠA - PÁNOVA VEČERA (pokračovanie z min. čísla)

Omša je memoriál
Hebrejský memoriál bol náboženský rituál, ktorý pripomínal minulú udalosť
z dejín Božieho ľudu a to tak, že túto udalosť sprítomňoval, privolával na ľud
milosti daného historického okamihu a zaväzoval ich k tomu, aby mu zostali
verní.
Čo sa deje pri Pánovej večeri? V okamihu premenenia sa tajomným spôsobom
sprítomňuje veľká udalosť na Kalvárii: sú tu kvapky krvi, vyjadrené
premeneným vínom, je tu prebodnuté Ježišovo premenené telo, vyjadrené
rozlomeným chlebom.

Čítala som Svedectvo Cataliny Rivas
o svätej omši. Catalina je obyčajná žena
žijúca v Bolívii, ktorá od roku 1993
prijíma od Pána Ježiša a Panny Márie
posolstvá plné lásky a milosrdenstva
a odovzdáva ich svetu. Túto malú
knižočku o zjavení na svätej omši
odporúčam naozaj každému, kto chce
spoznať a naplno prežívať svätú omšu.
„... aby sme prestali vnímať prijímanie
Pána Ježiša len ako rutinný zvyk, ale nech
znova prežívame radosť z každodenného stretnutia s Láskou. O toto svedectvo
sa chcem podeliť, aby moji bratia a sestry z celého sveta prežívali Zázrak zo
zázrakov, slávenie Svätej Eucharistie, s láskou.“
Omša je obrátenie
Kto počas omše neskúma sám seba a neobráti sa, nepochopil omšu. Pri
každej omši nás Kristus volá k obráteniu. Ak sa neobrátim, vymažem jeho
dar; dar zostáva predo mnou, ale ja som ho vymazal. Som len úbohý tulák,
ktorý zomrie od smädu, a pri tom má pred sebou rieku plnú vody, ktorá by ho
mohla zachrániť.
Niektoré konkrétne výzvy na obrátenie počas slávenie omše:
 Omša sa začína obradom očistenia, čiže obrátenia... uznajme svoju
hriešnosť, aby sme mohli sláviť sväté tajomstvá. Potom šesťkrát voláme
k Pánovi Pane zmiluj sa



Pri spievaní Glórie, spevu radosti je tu tiež výzva na obrátenie Baránok
Boží, ktorý snímaš hriechy sveta... zmiluj sa nad nami...
Pred prijímaním Pane, nie som hoden, aby si vošiel pod moju strechu..


.Aj znak pokoja je slávnostnou výzvou na obrátenie svojho srdca, na
obrátenie sa k láske voči blížnym
27

Catalina píše:
Celebrant
vyslovil
slová
Premenenia. Hoci bol normálneho
vzrastu,
náhle
začal
rásť
a naplnilo
ho
nadprirodzené
svetlo, ktoré ho obklopilo a okolo
tváre zosilnelo tak, že som
nemohla vidieť črty jeho tváre.
Keď zdvihol hostiu, uvidela som
jeho ruky. Na ich vonkajšej strane
mal nejaké znaky, z ktorých
vyžarovalo svetlo. Bol to Ježiš! Bol
to On, ktorý zahalil celebranta
svojím telom a akoby láskyplne
objímal arcibiskupove ruky. V tej
chvíli začala Hostia rásť, až bola

celkom veľká. Bola na nej tvár
Ježiša a hľadela na svoj ľud.
Chcela som skloniť hlavu, ale
Mária mi povedala: „Nepozeraj
dolu. Zahľaď sa na Neho,
kontempluj ho a modli sa
fatimskú modlitbu: Môj Bože,
verím v Teba, klaniam sa Ti,
dúfam v Teba a milujem Ťa.
Prosím o odpustenie pre tých,
ktorí neveria v Teba, neklaňajú
sa
Ti,
nedúfajú
v Teba
a nemilujú Ťa. Pane, zmiluj sa.“
A teraz mu povedz, ako veľmi ho
miluješ a vzdaj úctu Kráľovi
kráľov.“
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Urobila som ako mi povedala.
ukrižovaného Ježiša. Hlavu mal
Zdalo sa mi, akoby som bola
sklonenú k prsiam. Pozerala som
jediná, na ktorú Ježiš z veľkej
na jeho dobité doráňané ruky. Na
Hostie pozerá, ale pochopila som,
pravej strane hrude mal ranu,
že tak láskyplne hľadí na každého.
z ktorej vytekala krv smerom
Keď celebrant vyslovil slová
doľava a niečo ako voda, no veľmi
premenenia vína, v tej chvíli sa
žiarivé vytekalo smerom doprava.
začalo na oblohe blýskať. Steny aj
Vyzeralo to ako lúče svetla, ktoré
strop kostola zmizli. Všade bola
spočívali na veriacich. Ohromilo
úplná tma, žiarilo iba to svetlo na
ma, koľko krvi stekalo do kalicha.
oltári.
Myslela som si, že sa vyleje
Zrazu som videla vo vzduchu
a zmáča celý oltár, ale nevyliala sa
ani kvapka. Naše oči to nemôžu
vidieť, ale v momente keď Ho
ukrižovávajú sme tam všetci.
Ježiš prosí Otca o odpustenie
nielen pre tých,
ktorí ho zabíjajú, ale za každý
jeden náš hriech. „Otče, odpusť
im, lebo nevedia, čo robia.“
Od toho dňa všetkých žiadam, aby
v tejto chvíli pokľakli a snažili sa
prežívať celým srdcom túto milosť,
ktorú nám Pán dal.
Svätý Pavol hovorí:
„Keď sa zídete (na lámaní chleba), to, čo vy robíte, nie je slávením Pánovej
večere, lebo každý myslí sám na seba“. Lámanie chleba je symbolom lámania
seba samých pre bratov. A preto prví kresťania nikdy neoddeľovali Pánovu
večeru od prejavov lásky voči núdznym bratom. Účasť na jednom chlebe
a kalichu bola záväzkom, že budú v Kristovi jedným srdcom. „Keďže je jeden
chlieb, my mnohí sme jedno telo, lebo všetci máme podiel na jednom chlebe“
(1Kor10,17). Cirkev dnes pri slávení Eucharistie chce, aby sa veriaci naučili
obetovať samých seba.
Kto po omši s ľahkým srdcom zrádza svoje povinnosti, v podstate zmazáva
svoju účasť na omši, pretože pravá účasť na omši znamená odpovedať na
Božie plány.
Spracovala Miška z knihy C.RIVAS: Prežívaj svätú omšu; A.GASPARINO: Omša –
Pánova večera
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SVÄTÝ, SVÄTÝ, SVÄTÝ

Byť učiteľom a priateľom
Sv. Timotej
Podľa Skutkov apoštolov pochádzal Timotej
z Lystry v Lykaónii. Jeho otec bol Grék a jeho
matka veriaca Židovka. Keď Pavol prišiel do
Lystry, stretol Timoteja, ktorého správanie
urobilo na Pavla taký dojem, že ho napriek jeho
mladému veku prijal za učeníka. Timotej sa
nebál strádania a nebezpečenstva, ktoré prinášal jeho nový život, a sprevádzal
Pavla na jeho druhej misijnej ceste. Keď musel Pavol kvôli nepriateľstvu
opustiť Bereu, Timotej tam zostal, aby pomohol organizovať nových
obrátencov. Neskôr vyslal Pavol Timoteja do Solúna, kde noví kresťania trpeli
prenasledovaním. Timotej bol pravdepodobne s Pavlom, keď ho uväznili
v Cézarei a v Ríme, a sám Timotej bol krátky čas vo väzení.
Timotejov vzťah k Pavlovi bol viac ako vzťah druhov učeníkov. Pavol
považoval Timoteja za tak blízkeho, ako milovaného syna alebo brata. V liste
Filipanom Pavol napísal, že nik sa s ním tak nedelí o zmýšľanie ako Timotej.
Pavol tiež napísal dva listy Timotejovi, posledný z Ríma, keď Pavol čakal na
popravu. V listoch Pavol Timoteja povzbudzuje a varuje ho pred
nebezpečenstvami pre rannú Cirkev.
Podľa tradície predtým, ako Pavol zomrel, ustanovil Timoteja za biskupa v
Efeze, čo bola v ranej Cirkvi dôležitá pozícia. Timotej v nej zostal mnoho
rokov, až kým ho pravdepodobne nedobili palicami na smrť, lebo bol proti
pohanskej slávnosti. Timotej bol oddaným misionárom, ktorého život
s Pavlom je dojemným príkladom družnosti medzi ranými kresťanmi.
„Dobrotivý Bože, svätého Timoteja
a Tita si ozdobil cnosťami apoštolov;
prosíme ťa, pomáhaj nám na ich orodovanie,
aby sme nábožne a sväto žili na tomto svete,
a tak si zaslúžili dôjsť do nebeskej vlasti.
Skrze Krista, nášho Pána. Amen.“
Slniečko
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PEČIEME S ELENKOU
kvetinky, ružičky, cukríky, potravinárske farby, rôzne druhy postavičiek, ale i
jedlé oblátky. Prípadne môžeme namiesto čokoládovej polevy obaliť tortu do
marcipánovej hmoty a dozdobiť.

Ovocný hroch - torta
Suroviny: ( na 3 ks plátov )
3 x 6 vajec
3 x 160 g práškového cukru
3 x 160 g hladkej múky
Plnka: 1,2 l mlieka
4 zlaté klasy
4 vanilínové cukry
500 g masla
2 plechovky jahôd
2 plechovky mandarínok
prípadne ovocie podľa vlastného
výberu
Poleva: 200 g čokolády
150 g masla

Môj tip: Táto torta sa dá využiť ako svadobná, narodeninová pre všetky
vekové kategórie, preto zdobíme podľa vlastnej fantázie, ale dodržiavame
farebnosť a estetické zladenie. Prípadne môžeme pláty použiť na prípravu
rôznych druhov rezov.
Príjemné sladké potešenie!
Elenka

ZASMEJME SA

Postup: Žĺtky (6) vymiešame s cukrom do peny, pridáme múku (160 g), tuhý
sneh z bielok a všetko zľahka premiešame. Cesto nalejeme do vymasteného a
múkou vysypaného plechu (30 x 40 cm) a upečieme vo vyhriatej rúre asi 40
minút pri teplote 180 °C. Tento postup opakujeme pre všetky 3 pláty.
Vychladnutý plát rovnomerne potrieme polovicou plnky a uložíme polovicu
nakrájaného ovocia striedavo po celom pláte. Postup opakujeme. Posledným tretím plátom prikryjeme celú tortu. Polejeme čokoládou a zdobíme podľa
vlastnej fantázie.
Plnka: Do hrnca dáme mlieko, zlaté klasy, vanilínové cukry a uvaríme hustý
puding. Necháme ho vychladnúť za občasného miešania. Vychladnutý puding
vyšľaháme na krém a počas šľahania pridávame nakrájané maslo. Ovocie
necháme odkvapkať a nakrájame na kúsky.
Poleva: Čokoládu s maslom rozpustíme vo vodnom kúpeli, a polejeme ňou
povrch torty a boky.
Zdobenie: Zvyšný krém rozdelíme na tri časti, do dvoch dáme rôzne
potravinárske farby, a zdobíme obvod a boky torty, a farebne vytvoríme
ľubovoľný obrázok v strede torty. Na ozdobenie môžeme použiť marcipánové
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Egypt. Veľa rokov pred Kristom. Mojžiš na úteku z Egypta s národom vyvoleným
príde k Červenému moru. Chvíľu postáva, a potom si zavolá šéfa pre public relations
a pýta sa ho:
- Kde sú lode?
- Aké lode? - vyzvedá šéf pre public relations.
- Tu predsa mali byť lode! Ako sa dostaneme na druhú stranu?
- Spýtam sa na technickom zabezpečení.
Po nejakom čase sa šéf pre public relations vráti. Medzičasom už na obzore vidieť
faraónovu armádu a deti Izraela začínajú byť zľahka nervózne.
- Ani technické zabezpečenie nevie o žiadnych lodiach. - informuje šéf pre public
relations Mojžiša.
- A čo ja mám teraz robiť?!? Čo si oni myslia, že ja teraz mávnem rukou a Hospodin
na počkanie urobí zázrak, more sa rozostúpi a my prejdeme suchou nohou na druhú
stranu?
- Šéfe! - reaguje nadšený šéf pre public relations - keby sa vám toto podarilo, tak
garantujem aspoň tri strany v Starom zákone.
Vedec sa rozpráva s Bohom:
"Bože, už nie si potrebný. Veda postúpila tak ďaleko, že už aj my vedci vieme
urobiť človeka z hliny."
"Tak to predveď", hovorí Boh.
Vedec začne naberať zo zeme hlinu a Boh mu na to:
"Počkaj, počkaj, ber zo svojej hliny!"
Prečo Pána Ježiša ukrižovali, a nie utopili?
Kto už by chcel, aby mu nad dverami viselo akvárium. :o)
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HÁDAJ – RÁTAJ – LÁM

HÁDAJ – RÁTAJ – LÁM

Vítam ťa po lete na zábavnej dvojstránke :o) !!

Nájdi 6 rozdielov.
Vymaľovanka:o)
Úloha
Staviteľ v akejsi ďalekej krajine zamestnával na stavbe mužov, ženy aj deti.
Ženy však mohli pracovať iba so svojím mužom, pričom vieme, že aspoň
polovica mužov mala na stavbe aj svoju ženu. Mnohoženstvo tam ale
povolené nebolo. Celkovo pracovalo na stavbe 100 osôb.
Staviteľ platil mužom 5 dinárov denne, ženám 4 dináre a deťom 1 dinár
denne. Na konci dňa vyplatil 200 dinárov. Koľko mužov, žien a detí pracovalo
na stavbe?
Milujem deti a chcem, aby ste sa im podobali, hovorí Ježiš. Mám rád deti,
lebo môj obraz v sebe neskalili. Neskrivili moju tvár, nové sú, čisté, bez
poškvrny. Mám rád deti, lebo začínajú rásť alebo rastú, lebo vykročili na
cestu a kráčajú vpred. Nepoznám nič krajšie ako detský pohľad. Nečudujte sa,
veď sám v nich prebývam a vykláňam sa z okienok ich duší. Ak stretnete čisté

Sudoku
Správne riešenie letnej tajničky: ZVER SVOJE DIELA NA PÁNA A PODARIA SA
TVOJE ZÁMERY.
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detské oči, to sa ja budem z nich na vás usmievať. Otvárajte, mladí starci! Váš
zmŕtvychvstalý Ježiš vo vás dieťa vzkriesi! Chcem vám pričariť detskú tvár a čistý
pohľad v nej...
(z knihy M.Quista TVOJIMI OČAMI)
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Zápisky z denníka: Plavba životom
Ako keby sa končila jedna etapa môjho života, etapa týchto prázdniny
a zajtra sa začne niečo nové... posledný pohľad na augustové slnko, na
chorvátsku zátoku, na krásne prázdninové dni.
Môže byť vo mne smútok, že sa to všetko končí... ale sa teším, čo príde.
Bude to paráda, teraz tomu verím.
Možno preto, že som teraz v prístave a v bezpečí sa mi zdá všetko ľahké,
ale čo keď loď vypláva? Čakajú ma búrky, ale i krásne východy slnka, ťažké
boje s búrlivým morom, ale i pokojné zátoky... Viem, že musím vyplávať, aj
keď si to často vyžaduje odvahu a obetavosť. Každý deň je to iná a predsa tá
istá plavba. Cieľ i smer poznám... do Božieho kráľovstva vedená Ježišom.
Och, veď On má byť kormidelník. Teraz napäto, ale s radosťou očakávam
zajtrajšok... teraz áno, hoci ma to bude stáť ešte veľa síl, veľa sĺz a trpezlivosti.
Možno už zajtra príde prvé zaváhanie a vietor bude chcieť zmeniť môj kurz.
Možno už zajtra ma čaká vodný vír, ktorý ma zmetie a ja sa stratím
a zapletiem v šírom svete a na šírom mori...
Spomínam si na tie odtrhnuté figy po ceste na pláž, ktoré som kradla, aby
zahnali môj hlad. Teraz mi to príde úplne smiešne a absurdné, že som tomu
verila, keď som dobre vedela, že tú túžbu vo mne uhasí a naplní iba Boh.
Nie je dôležité, čo bude zajtra. Totiž, teraz to nie je dôležité. Dnešný deň sa
končí... krásny deň. Slnko sadne za kopec a začne sa všade rozlievať tma... tak
teda dobre, odovzdávam Ti, Pane, kormidlo môjho života. Veď moju loď do
tvojho prístavu. Iba ty ju môžeš previesť v tento nový školský rok cez všetky
úskalia a nebezpečné pobrežia.
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