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LETO 2011

máme tu leto a s ním „veľké prázdniny“. Možno riešite, čo budete počas
2 mesiacov robiť, no možno sú vám aj 2 mesiace málo. Jednou z možností, ako
naplno využiť voľný čas, je aj „služba“ dobrovoľníka. Rok 2011 vyhlásila EÚ za
rok dobrovoľníctva. Prinášame vám informácie o dobrovoľníctve z pohľadu
Domky – dobrovoľníckej organizácie a zároveň aj rozhovor s aktívnymi
dobrovoľníčkami, ktoré vyšli z našich radov. Možno sa pre vás stanú tieto riadky
inšpiráciou, ako príjemne stráviť voľné dni a nepremárniť ich.
Naplnené letné dni v Božej prítomnosti!
Hanka
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ČO BOLO

Život je krásny, chráňme ho od počatia

Obyčajne neobyčajná oslava

pod týmto heslom sa konala už po 11-ty krát celoslovenská kampaň „Deň
počatého dieťaťa“ (DPD).

8. mája 2011 sa v priestoroch Základnej umeleckej školy v Senici uskutočnila
tradičná oslava najdôležitejšej bytosti v našom živote – mamy. Každoročné
básne, piesne a scénky ku Dňu matiek nabrali tento rok novú, neobyčajnú formu.
Muzikálovú. Pod vedením Rudolfa Halaša pripravili spevácky zbor Vajdlínek,
časť chlapčenského stretka Chodci a dievčenské stretká Slnečnice, Angels,
Anjelici
a Kvetinky
nezabudnuteľný
program.
Stačilo povedať prvých pár viet príhovoru
a v očiach mám sa leskli slzy. Slzy radosti,
lásky, dojatia. Slzy, na ktoré majú mamy
naozaj právo. Počas muzikálu bolo čítať
z ich tvárí nadšenie, očakávanie a aj celkom
veľkú obavu zatlieskať mladým hercom.
Prečo?
Sami uvidíte. Určite ste zvedaví, o čom bol muzikálový príbeh. Ale, nepoviem
Vám to! A to z jediného dôvodu. Tento muzikál bude mať v priebehu roka 2011
svoje reprízy v priľahlých dedinách, na ktoré Vás už teraz všetkých srdečne
pozývame. Pretože príbeh o láskavom a milujúcom Otcovi, o nás ľuďoch
a o tom, akými sme a akými by sme mohli byť, má čo povedať každému jednému
z nás. Nielen mamám.
Slniečko
----------------------------------------------------- --Zamestnanec príde za šéfom a hovorí:
- Šéfe, musíte mi zvýšiť plat. Musím vám prezradiť, že tri ďalšie firmy majú o mňa
záujem.
- Nehovorte a ktoré sú to?
- Daňový úrad, telekomunikácie a elektrárne
- Ohromné, - hovorí kňaz po krste, - vaše bábätko sa držalo veľmi statočne.
- Niet divu, - odpovedá otec hrdo, - veď sme ho celý týždeň krhlou trénovali!

V číslach by sme mohli kampaň opísať takto (www.forumzivota.sk):
- 200 bilboardov po celom Slovensku
- 60 000 letákov a 2000 plagátov
- 20-krát vysielaný spot na Jednotke v
hlavnom vysielacom čase
- viacero relácií (STV 2, LUX, Lumen)
venovaných DPD alebo príbuzným
témam
- spot vysielaný v 23 regionálnych
televíziách
- 200 dobrovoľníkov na námestiach
všetkých krajských miest
- takmer 7000 členov Facebookovej
skupiny "Za život"
- množstvo pozitívnych príspevkov na stránke www.25marec.sk
- o viac ako 100 % zvýšenie návštevnosti stránky www.25marec.sk (viac ako
6600 originálnych návštevníkov)
Možno ste zazreli aj vy popri cestách bilboardy s týmto heslom a krásnym
obrázkom dieťaťa. Do kampane sme sa už po štvrtýkrát zapojili aj v Senici. Je
potešiteľné, že každý rok sa rozširuje aj v našom regióne počet ľudí, ktorých táto
myšlienka osloví. Tento rok sa aktívne
zapojili aj študentky Gymnázia v Senici,
ktoré rozdávali letáky a stužky pred
Gymnáziom, Obchodnou akadémiou, na
námestí a študentky Strednej zdravotnej
školy v Skalici, ktoré rozdávali letáky
a stužky na námestí v Skalici. Plagáty boli
umiestnené na stredných školách v Senici,
Skalici, Holíči, v materskom centre
v Senici, na autobusoch MHD v Senici
a v gynekologických ambulanciách v Senici, Skalici, v Holíči. Správy o „Dni
počatého dieťaťa“ boli uverejnené v regionálnych novinách Záhorák a Naša
Senica. Ďakujeme všetkým, ktorí sa aktívne zapojili do tejto kampane, ale aj

všetkým, ktorí nosili biele stužky, a tým vyjadrili svoj postoj, že život treba
chrániť od počatia. Veríme, že na budúci rok bude ľudí, ktorí neostanú ľahostajní
a budú takýmto spôsobom šíriť kultúru života, ešte viac.
V súvislosti s týmto dňom sa konala aj konferencia „Vyber si život“ v Rajeckých
Tepliciach s témou „Zmyslom života je láska, nie úplné zdravie“. Zúčastnili sme
sa tejto konferencie – boli tam svedectvá dvoch mladých ľudí, ktorí sú postihnutí
chorobou spina bifida – rázštep chrbtice. Veronika Vadovičová, naša víťazka
v paraolympiáde v Pekingu v streľbe a 13-ročný Dominik Drdúl, ktorý tiež
trénuje streľbu. Hovorili, že choroba by pre
nich a pre mnohých iných nebola takým
veľkým handicapom, keby im spoločnosť
vytvorila lepšie podmienky, aby sa mohli
realizovať. Takéto deti od malička musia
vynaložiť veľa úsilia, aby prekonali svoj
handicap. Môžu byť vzorom pre tých, ktorí
všetko dostávajú ako na dlani a nevedia si
to vážiť. Odznela tam myšlienka, že nie
„postihnuté“ deti by mali prosiť školu, aby
im vytvorila podmienky pre štúdium; ale
naopak, školy by mali prosiť handicapované deti, aby navštevovali ich školu.
Zdravé deti sú pod ich vplyvom úplne iné, akési lepšie a učitelia to majú ľahšie.
Beata a Jozef Jánošoví

--------------------------------------------------Peter sa pýta svojej starej mamy:
- Babi, prečo sa ty každý večer tak úpenlivo modlíš?
- Vieš, vnúčik môj, to preto, aby som išla do neba, keď zomriem.
- Ech, babi, do akého neba sa ty chystáš, veď ty ani na povalu nevyjdeš.
Predám odistený granát.
Zn.: Súrne!
Kedy je absolútna hmla?
Keď policajt sedí na semafore a odtiaľ vykrikuje farby.

Hudba nielen v uliciach
3. - 4. júna 2011 prebiehal v Trnave už tradičný
gospelový
festival
LUMEN. Tohtoročný 19. ročník si so sebou priniesol
motto: "Built on rock" - Postavení na skale.
A čo nám vlastne festival ponúkol? Každý si mohol
vybrať
z množstva
workshopov, zameraných napr. na hľadanie si svojho
životného
partnera,
spoznávanie
životného
povolania,
misijné
dobrovoľníctvo...
Nechýbali
ani
prednášky s našimi politikmi a veľa veľa iných. :-D
Všetci sa však tešili na koncerty domácich i zahraničných gospelových
kapiel (The Elements, Regiment, Summertime choir, eSPé, Jeno´s Brothers...).
Spievalo sa, kričalo, tancovalo a skákalo aj napriek hustému dažďu. Celý
program sa končil polnočnou sv. omšou.
Bolo krásne vidieť toľkých mladých z celého Slovenska ako idú za
pravými hodnotami. Nenechajú sa len tak ovplyvniť ponukami tohto
sveta. Vedia, za čím sa oplatí kráčať.
Podľa mňa je LUMEN z roka na rok kvalitnejší a výnimočnejší.
Ako povedal jeden zo spevákov: ,,Kto tu tento víkend nepocíti Boha, jeho
prítomnosť, prišiel zbytočne." Mal pravdu. Kto tam prišiel a neodniesol si
aspoň jednu maličkú myšlienku, zážitok do života z tej štedrej ponuky,
naozaj nemal zmysel tam ísť.
Povzbudená celým víkendom sa už teraz hrozne teším na budúci jubilejný
20. ročník. A čo ty?
Miška

ČO BUDE?
Čaká Ťa leto plné úžasných akcií a táborov. Tu je naša ponuka:
Tábor Dominik

„Poď sa blázniť s nami“
27. - 31. júla 2011
pre 13 – 16-ročných mladých
Húšky pri obci Závod
cena: 40,- €
viac na: http://senica.domka.sk/

Prímestské tábory

„Nie je deň ako deň“
1. turnus: 04. - 08. júla 2011
2. turnus: 18. - 22. júla 2011
3. turnus: 08. - 12. augusta 2011
4. turnus: 15. - 19. augusta 2011
pre 7 – 12-ročné deti
Domka Senica
cena: 30,- € / turnus
viac na: http://senica.domka.sk/

Campfest

„Neodolateľný“
4. – 7. augusta 2011
Ranč Kráľova Lehota
viac na: http://mpks.sk/

Verím Pane

„Doma je doma“
20 – 24. júla 2011
Námestovo
cena: 12,50 €
viac na: http://www.verimpane.sk/

Svetové dni mládeže „Zakorenení a postavení na Ježišovi Kristovi,
pevní vo viere.“ (Kol 2,7)
16. – 21. augusta 2011
Španielsko – Madrid
viac na: http://www.madrid2011.sk/
Húšky 2011

„Animátorská bodka za letom“
23. - 27. augusta 2011
pre všetkých animátorov od 15 rokov
Húšky pri obci Závod

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

Vymením sekundové lepidlo za trojsekundové.
Zn: nestíham lepiť.
Adam pozerá Kainovo vysvedčenie a karhá ho:
- Že máš z rastlinnej výroby trojku, OK, si mladý, neskúsený, ale že prepadáš
z dejepisu, ktorý je na pol strany, to ma riadne vytáča!

NA PÓDIU S...
Na Lumene vystupovala skupina, ktorá sa festivalu zúčastnila po prvýkrát- eSPé.
Pre niektorých už dobre známa. Líder JULO SLOVÁK nám zodpovedal pár
otázok:
1. Ste na festivale Lumen prvýkrát. Ako sa Vám páči? Čo hovoríte na
atmosféru a organizáciu?
My sme boli veľmi v očakávaní. Nevedeli sme, do čoho ideme, vzhľadom na to,
že chceme, aby hudba, ktorú hráme, nebola len koncertová, ale aby mohla ľudí
niekam voviesť. Mali by oni povedať, či ich to niekam voviedlo.
My sme sa cítili veľmi dobre a bolo nám fajn. Myslím si, že aj organizácia je tiež
veľmi dobrá a je tu veľa drobností, ktoré sme si všimli - také detaily, ktoré
dokrášľujú festival, v takom dobrom slova zmysle.
Dúfame, že sa nám tu podarí byť aj niekedy inokedy.
2. Ako vnímate súčasnú gospelovú scénu na Slovensku?
Myslím si, že to je niekedy slabšie. Na Slovensku sa všeobecne nedáva priestor
tejto hudbe a mnohí hudobníci na gospelovej scéne nemajú motiváciu, nekladú
dôraz na cvičenie, aby sa ďalej rozvíjali, lebo konkurencia nie je veľká. Priestor,
kde hrať nie je veľký. Troška mi vadí, že hovoríme, že hráme pre Boha – teda to
môže byť hocijako, lebo on to chápe. Ale ja si myslím, že Pán Boh rozumie
tomu, akí sme, ale Boh je ten, ktorý predstavuje najvyššiu kvalitu a tak by sme
mu mali dať to najviac, čo je v nás. Preto sa snažíme robiť veci najkvalitnejšie
ako vieme. Vieme, že to nie je najlepšie, ako sa dá, ale snažíme sa podávať
výkon, ktorý je nami limitovaný - tým, čo vieme, tým, čo robíme, tým, čo
cvičíme a zároveň duchovne. Mnoho gospelových kapiel sa snaží robiť robotu
evanjelizácie. Je to veľmi krásne, to je to, čo tu má byť. Nech to maximum i tých
najmenších kapeliek je akékoľvek, nech to hlavne robia naplno a s duchovným
aspektom, že ideme robiť evanjelizáciu, ideme spievať Bohu, ideme šíriť
evanjelium a jeho kráľovstvo.
3. Vieme, že ste vznikli zo spoločenstva, ktoré funguje v Sliači. Odkiaľ
pochádzate vy? Predstavte nám náplň a aktivity vášho spoločenstva.
Tak to je na veľmi dlhé rozprávanie. Aspoň v skratke: väčšina ľudí je zo Sliača,
jeho okolie, Zvolen, Bystrica atď. eSPé vzniklo asi 8 rokov dozadu a odvtedy
sme sa venovali viacerým veciam. V zásade si hovoríme, že všetko, čo robíme, je

iba prostriedok a cieľ je ohlasovať evanjelium akýmkoľvek spôsobom. Tie
spôsoby a prostriedky sa menia. Momentálne najväčšie, čo zastrešujeme, je
GODZONE projekt - evanjelizačný projekt. Podporili ho mnohí ľudia na
Slovensku a snažíme sa rozvíjať absolútne všetky možné kreatívne štýly a
možnosti – to, čo sa dá- či už videá alebo produkciu, robíme to preto, aby sme
ohlasovali evanjelium, aby sme to robili spôsobom, ktorý je podstatný a kvalitný.
Okrem toho sa venujeme malým stretkám, pravidelným otvoreným stretnutiam
chvál. V našom regióne fungujú 3 také stretnutia raz mesačne a zúčastňujeme sa
aj života obce: stavali sme nejaké ihriská v meste, alebo sme chodili pomáhať do
domov... to sú také veci v spoločenstve, ktoré sa žijú v užšom kruhu a v našom
meste.

6. Čo by ste odkázali mladým, čo hľadajú Boha?
Nech neprestávajú . Biblia v žalme 27 hovorí: „V srdci mi znejú slová:
Hľadajte moju tvár.“ Myslím, že je dôležité, aby nám zneli tieto slová, aby sme
hľadali Ježišovu tvár, aby sme hľadali Božiu tvár. Na inom mieste v inom žalme
sa hovorí o tom, že ten, kto hľadá Božiu tvár, tomu ožije srdce. Toto verím.
Mnohí majú ťažké srdce na rôzne veci vo svojom živote. Majú mnoho
nepríjemných zážitkov, mnoho zranení, a ak chcú nájsť uspokojenie, nech
hľadajú Boha - nech idú so svoju tvárou k jeho tvári.
Ďakujem za vyčerpávajúci rozhovor!
Majkaaa

4. Ako dlho pôsobíte ako skupina a kto sú členovia vašej skupiny?
Prešli sme rôznymi zmenami, momentálne je to už iná zostava. Z tej pôvodnej
som zostal sám. Momentálne je nás osem členov:
Julo Slovák - spev, akustická gitara
Dávid Slavkovský - elektrická gitara
Maťo Heneš - bicie nástroje
Ivan Petro – klávesy
Ivka Škombárová – husle
Dano Launer – basgitara
Zuzka Výbochová – spev
Lenka Balážová - spev
5. Poznáte alebo spolupracujete s organizáciou Domka? Ak áno, aká je vaša
spolupráca?
Samozrejme, že poznáme Domku.
Spolupráca nie je nejaká výrazná
z toho dôvodu, že my fungujeme
v inom občianskom združení, ktoré
robí veci na rovnakej báze. Je to
Združenie kresťanských spoločenstiev
mládeže (ZKSM). Vieme o sebe,
nejakým spôsobom sa podieľame na
akciách, ale keďže Domka aj ZKSM
sú organizácie, ktorých členov sú
tisícky, tak sa nedá byť aj tam aj tam.

Foto: Michal Hanečka
Text: Števo Drotován

AKORDY
Richard Čanaky: Ty ma nesieš sám
G
C
D
G
Ty ma nesieš sám, tebe veriť smiem,
C
D Emi
ty mi pomáhaš, keď ma láka hriech.
D/Fis C
G
D
C
Ty sa dotýkaš hviezd aj detských sĺz, ty pochopiť vieš.
Tebe ustúpia temné mraky s tmou,
ty utíšiš búrky nado mnou.
Tebe nemôže vziať, tvoju slávu nik, ani tvoj majestát. Ref.:

C
G
D
Ja chválu tebe vzdám, pred iným sa neskloním,
Emi
C
tvoje meno v srdci mám, tvoje meno vyslovím.
G
D
Ja chválu tebe vzdám, aby tvoj Duch prúdil mnou,
Emi
/D/Fis/
C
aby uzdravený bol, kto sa skloní pred tebou.

ktoré sa zmestí do vrecka a pritom dokáže vytvoriť
veľký obraz a ponúka pohodlnú klávesnicu. Koncept
má označenie Spider podľa
charakteristických nôh. Základom je pikoprojektor
s nízkou spotrebou, pomocou
ktorého sa vytvorí projekcia displeja aj klávesnice na
hocijakom podklade.

Pesničku si môžeš vypočuť na: www.youtube.sk, ak napíšeš do vyhľadávača
Maria Podhradska a Richard Canaky - Ty ma nesies sam

Veľkou témou je taktiež 3D
obraz, ktorý vyžaduje
nasadenie si 3D okuliarov,
čo je pri dlhodobom sledovaní
nepríjemné.
Preto sa firma Dimenco
zaoberá výrobou displeja
s parallax barrier technológiou
ktorá v podstate umiestňuje
3D okuliare priamo
do obrazovky.

IT & TY
Novinky vo svete IT na rok 2011
Minulý rok bol nabitý novými technológiami
a poznačilo ho uvedenie tabletového počítača
Apple iPad na trh. Tablety umožňujú byť stále
on-line kdekoľvek je pokrytie a pritom sú
relatívne malé, takže ich môžeme nosiť v kapse.
Minulý rok rozprúdil záplavu alternatívnych
tabletových PC, ktoré boli orientované výhradne
na operačný systém Android.

Motorola už so svojím produktom MotoPad
ohlásila vstup do oblasti tabletov v marci a to
s operačným systémom Android 3.0. MotoPad
vyzerá podobne ako iPad, ale bude existovať
vyhotovenie s 10- a 7-palcovým displejom.
Poháňa ho 2-jadrový čip NVIDIA Tegra 2. Bude
využívať okrem iných aj pripojenie do 4.
generácie sietí LTE - dnes máme 3.5 generáciu.
Úplne iný smer predstavila spoločnosť Ericsson vo
svojej vízii do roku 2020. Prezentuje zariadenie,

Technologické zmeny zaznamenal aj
displej. V súčasnosti už existujú
veľmi kontrastné displeje s nízkou
spotrebou v podobe elektronického
papiera, označeného ako Pearl. Sú
však
monochromatické.
Firma
Qualcomm prišla s technológiou
Mirasol – kontrastný farebný displej
s nízkou spotrebou.
Fogo

Čím viac venujeme svoj život ostatným, tým je hodnotnejší.
H.von Kleist

Raduj sa z toho, z čoho môžeš a vydrž v tom, v čom musíš.

Johann W. von Goethe

MISIE
Tehlička pre Afriku
Tak ako v predchádzajúcich rokoch sa aj v tohtoročnom pôstnom
období uskutočnila verejná zbierka „Tehlička pre Afriku“. Tento
rok to bol už 6. ročník zbierky. Tohtoročná zbierka bola zameraná
na výstavbu studní v Južnom Sudáne a v Keni.
Keďže pred začatím zbierky sme sa niektorí saleziáni spolupracovníci zúčastnili
v Trnave stretnutia s predsedom združenia Savio (ktoré organizuje zbierku)
Petrom Kuchárom SDB, máme trochu lepšiu
predstavu o tom, ako vyzerá život v Sudáne.
Dalo by sa povedať: Voda = Život, pretože
v celej Afrike sú veľké problémy s pitnou
vodou. Sú tu síce vybudované studne, avšak
ľudia si ju musia nosiť aj niekoľko kilometrov.
Nosenie vody je jednou z povinností detí. Ženy
nosia vodu v 20 l kanistrách a deti v menších
kanistrách. Deti v Sudáne si veľmi cenia, ak sa
môžu vzdelávať, aj keď to v škole nemajú vôbec jednoduché. Do školy chodia
často bosí a to aj niekoľko kilometrov pešo. Okrem čítania, písania a matematiky
sa učia aj základným poľnohospodárskym prácam. V podstate si zabezpečujú
potravu pre čas strávený v škole. Nemajú žiadne učebnice, jeden zošit a ceruzku
a v triede je ich sto až stošesťdesiat. V jednej lavici, ak vôbec v triede nejaké sú,
sa ich natlačí 5 až 6. Deti si môžu dovoliť učiť sa dva až tri roky a potom ich
vymenia mladší súrodenci.
Počas tohtoročnej zbierky „Tehlička pre Afriku“ sa vyzbieralo v Senici v troch
základných školách ako i v Domke spolu 150 Eur. Tento rok sa do zbierky
zapojila aj 1. základná škola, za čo patrí vďaka aj katechétke Ľubke. Okrem
výstavby studní bol veľký záujem aj o náramky a prívesky v tvare vodnej
kvapky. Do zbierky prispeli aj rodičia, ktorí sa v Domke stretli na fašiangovom
posedení, čím prejavili svoju solidaritu s chudobnými rodinami z Afriky.
Týmto by sme chceli poďakovať všetkým, mladším i starším, ktorí sa zapojili do
tohtoročnej zbierky pre Afriku a tak aspoň trochu pomohli ľuďom žijúcim vo
veľmi ťažkých životných podmienkach v ich boji o každodenné prežitie.
Jozef Jánoš

Som teen. Čo s tým?
V dôvere aj proti logike
Raz to prosto musíš urobiť! Napriek všetkej logike a zdravému rozumu –
počúvneš hlas srdca. Dáš ten krok, spravíš rozhodnutie. Hoci netušíš, či to
dokážeš, ani kam ťa to privedie a už vôbec nie, aké ťažké to bude. Jediné, čo v tej
neistote cítiš je akási neznáma istota, že to tak má byť.
Ako keď Peter stál na okraji lode a sám nechápajúc ako by mohol, chcel kráčať
po vode k Ježišovi. Dokážeš si predstaviť, čo asi musel vtedy cítiť? Bojovať so
strachom a vlastným rozumom. Nakoniec však spravil ten krok. A hľa, stál na
vode. Potom pohol aj druhou nohou a už nebol na lodi. Stál na hladine mora. Čo
sa zdalo nemožné, je zrazu reálne. S akou ľahkosťou robil ďalšie kroky pri
pohľade na Ježiša.
„Ale počkaj! Rozmýšľaj! Tak ľahkovážne hazarduješ so životom!“ A bum-bác. Už
sa topil.
Viem si živo predstaviť Petra neskôr sediaceho v kruhu učeníkov. Hlavu mal isto
sklopenú. „Ako len mohol zapochybovať“ – cítil z pohľadov prítomných.
Zdanlivo, aj v našich životoch, známy príbeh jednej veľkej prehry. A predsa nie!
Aj týmto príbehom chcel Boh poukázať na prehry a víťazstvá v celkom inej
logike. Je to skôr príbeh jedného víťaza a mnohočlennej prehry. Peter síce spadol
a topil sa, ale ako jediný vykročil k Ježišovi. Jediný prekonal strach a dôveroval.
A odmenou mu bol ten určite neopísateľný pocit chodenia po vode.
Si mladý. Máš pred sebou veľa rozhodnutí. Nesmierne dôležitých rozhodnutí.
Ľudia okolo teba ti často budú vravieť, ako a čo robiť. Čo dáva logiku a čo je
správne. Jediný hlas, ktorý treba počúvať, je ten Boží. Pretože rozhodnúť sa
v dôvere v Bohu nikdy nie je zlyhaním. Pád je len príležitosť, ktorú Boh dopúšťa,
aby sa ťa opäť mohol dotknúť a priblížiť sa k tebe.
Najväčším zlyhaním nie je topiť sa vo vlnách. Najväčším zlyhaním je vôbec
nevystúpiť z lode.
Preto sprav ten krok dôvery. Maj odvahu a uvidíš ako ti Boh bude postupne klásť
k nohám celý svet.
Aj proti všetkej logike a zdravému rozumu. V dôvere.
Slniečko

OMŠA – PÁNOVA VEČERA
Svätá omša je ten najväčší dar, milosť, posila duše, ale i tajomstvo,
ktorého celú hĺbku nikdy nepochopíme.
Mala by byť zmyslom
a stredobodom nášho pozemského života – je to ako nebo na zemi.
Svätá omša – pochádza z lat. missa – poslanie. Bol to súhrn modlitieb
pozdvihovaných k Otcovi z oltára v prítomnosti zhromaždenia. Ako prvý o nej
rozpráva sv. Pavol v liste Korinťanom, keď ju nazýva Pánova večera.
Nazýva sa tiež Eucharistia, teda ďakovanie – predstavuje božské
vďakyvzdávanie ľudstva Bohu.
Sv. omšu môžeme chápať, vnímať, prežívať z rozličných pohľadov, je v nej
ukryté veľké množstvo symbolov, ktoré si ani neuvedomujeme a berieme tieto
úkony ako samozrejmosť. Avšak každá časť, modlitba, každé gesto kňaza alebo
nás, dokonca každé slovo má svoj osobitný význam a je treba sústredenú myseľ
a otvorené srdce počas celej sv. omše.
Chceme vám v nasledujúcich číslach postupne odhaľovať a približovať
niektoré skutočnosti, ktoré sú súčasťou každého slávenia liturgie.
Omša ako rodinná hostina
Ježiš poznal človeka, a preto založil omšu ako okamih jedla uprostred rodiny,
keď sme všetci spolu, zjednotení okolo neho. Veď pri jedle sa schádzame
a oslavujeme rozličné udalosti, pri jedle sa odohrávajú dôležité politické
rokovania, často iba pri stole sa stretáva celá rodina.
Porovnajme si niektoré skutočnosti týkajúce sa hostiny a sv. omše:
 Na hostinu ideme s radostným srdcom, lebo je to oslava
Je naše srdce naplnené radosťou, keď slávime sv. omšu?
 Na hostinu ideme v slávnostnom oblečení
Na svätej omši nejde o naše vonkajšie oblečenie, ale o vnútro. Je treba sa hlboko
vnútorne očistiť, „vziať si“ kajúce srdce a zbaviť sa egoizmu, pýchy a telesnosti.
 Na hostinu nechodíme s prázdnymi rukami
Pýtame sa, aký dar prinesieme Kristovi? Mali by sme na to myslieť ráno alebo
predchádzajúci večer: „Pane, čo odo mňa chceš? Čo ti na mne vadí? Daj mi to
pochopiť a ja sa pokúsim ti dať to, čo odo mňa žiadaš.“
 Na hostinu ideme s otvoreným srdcom pre každého
Nemôžem sa omše zúčastniť s nenávisťou a hnevom vo svojom srdci, veď
Kristus sám hovorí: „Nechaj tu svoj dar, ktorý teraz nechcem ani vidieť a choď
sa zmieriť so svojím bratom.“
 Na hostine sa počúva a rozpráva

Na omši sa musím zúčastniť dialógu, nesmiem sa uzatvárať či ľahostajne
počúvať. Boh sa mi prihovára a aj ja mu hovorím modlitbou, piesňou, srdcom i
myšlienkami. Nemáme tam stáť ako soľné stĺpy! Na omši nie sme diváci, ktorí
sa prišli „pozrieť“ alebo „zúčastniť“, sme prítomní, ako je Ježiš prítomný a živý
uprostred nás... prišli sme sem za ním, kvôli nemu, odovzdať mu seba a pre neho
sa rozhodnúť... máme jedinečnú možnosť Ho prijať, veď On nám už Seba
samého viac nemohol dať, ponúka sa každému a hovorí: „Poďte ku mne... ja vás
posilním. Ak je niekto smädný a verí vo mňa, nech príde ku mne a nech pije.“
Stačí tak málo... iba náš súhlas.
Omša je obeta
Keď som čítala o sv. omši v knihe Baránkova večera okrem iných vecí na mňa
dosť zapôsobilo práve toto: všetky nedokonalé starozákonné obety nahradila
jediná, pravá, dokonalá obeta božieho Syna Ježiša Krista.
Boh dal Mojžišovi ako jedno z prikázaní i prinášať každý deň obety. Boli to
zápalné obety – (hovädzí dobytok, baránok, hrdlička) vyjadrovali úctu, oddanosť
k Bohu i závislosť od Neho
potravinové obety – (múka, plodiny, nekvasené chleby) zdôrazňovali Božiu
vznešenosť a ľudskú nehodnosť
pokojné obety – (loj, obličky obetovaného zvieraťa) prinášali sa ako poďakovanie
alebo s úmyslom, aby Boh vyslyšal prosby obetujúceho
zmierne obety – (býček, hrdlička, cap) prinášali sa za previnenia, za hriechy
z nevedomosti a nedopatrenia. Vo výročný Deň zmierenia sa konali mimoriadne
slávnostné obrady, ktoré odčiňovali všetky hriechy Izraela. (Podrobne sú opísané
v knihe Levitikus).
Všetky tieto obety a obrady sú dnes spojené v omnoho vznešenejšej obete
Ježiša Krista na kríži. On je ten Baránok, ktorý zomrel za nás.

Boh tak miloval svet, že dal svojho jednorodeného Syna, aby nezahynul
nik, kto v neho verí, ale aby mal večný život.
„Ale keď prišiel Kristus, veľkňaz budúcich darov... raz navždy vošiel do Svätyne
a to nie s krvou capov a teliat, ale so svojou vlastnou krvou nám získal večné
vykúpenie. Lebo ak už krv capov a býkov pokropením poškvrnených posväcuje,
o čo viac krv Krista, ktorý skrze večného Ducha sám seba priniesol Bohu na
obetu bez poškvrny, očistí nám svedomie od mŕtvych skutkov, aby sme mohli
slúžiť živému Bohu.“ Heb 9,1

Srdcom omše je PREMENENIE – prvotný symbol eucharistie
 dal nám ho Kristus, každé slovo za slovom a gesto za gestom
 vrcholia tu všetky symboly omše – liturgia slova nás pripravuje na
premenenie, obetovanie je prípravou srdca („Hore srdcia.“ „Máme ich
u Pána.“), prijímanie je konečným skutkom, premieňajú sa tu naše
srdcia, životy.
 symbol darovania – Ježiš sa premieňa na chlieb života, stáva sa nám
darom a dokonca pokrmom... „Ja som chlieb života. Kto prichádza ku mne,
nikdy nebude hladovať“ Kto bude jesť z tohto chleba, bude žiť naveky.“
 symbol poníženia – Kristus sa obetuje, ponižuje pre človeka. My sa
máme učiť od neho, ako miloval On, ako slúžil On... „Nik nemá väčšiu lásku
ako ten, kto položí život za svojich priateľov.“ Nedá sa milovať slovami,
treba milovať skutkami!
 symbol spoločenstva – Ježiš nás pozýva, aby sme sa s ním zjednotili,
hovorí: „Kto je moje telo a pije moju krv, ostáva vo mne a ja v ňom. Ten čo
mňa je, bude žiť zo mňa.“
Takže svätá omša má omnoho hlbšie dôsledky na náš život, ako by sme si
mysleli. Je to totiž obrovská zodpovednosť...
„Kto by teda jedol chlieb alebo pil Pánov kalich nehodne, previní sa proti
Pánovmu telu a krvi. Nech teda človek skúma sám seba, a tak je z toho chleba
a pije z kalicha. Lebo kto je a pije a nerozoznáva telo, ten si je a pije
odsúdenie!“ 1Kor 11,27
Prijímanie, na ktorom sa zúčastňujem, vlastne znamená toto:
Je to môj slávnostný záväzok voči Kristovi, že mu dovolím vstúpiť do
môjho života.
Je to opätovné potvrdenie zmluvy: Ty, Ježiš, si môj a ja som tvoj. Ty si vo mne
a ja v tebe.
Pre vytvorenie takéhoto vzťahu, spoločenstva s Kristom je potrebné:
 zrieknuť sa seba
 prehodnotiť svoj život
 ohlasovať
 odznova začať vlastný život
Prijímanie znamená vydať sa na pochod. Je to začiatok môjho životného
programu, a preto je mojou povinnosťou pokračovať v ňom. Keď som sa raz
rozhodol žiť s Kristom, musím sa v tom utvrdzovať každý deň.
A nemusím sa báť ťažkostí a pádov, lebo Ježiš ma miluje a bude ma
posilňovať.

Omša je symbol
Moja účasť na eucharistii symbolizuje a vyjadruje môj postoj voči Bohu, sebe
i voči druhým. V tom ako prežívam sv. omšu, sa odzrkadľuje môj duchovný
život, či naozaj túžim po večnom živote, po neustálom a živom spojení s Ježišom
alebo som tam len preto, že musím.
Sv. omša je symbol spoločenstva s Kristom a prostredníctvom Krista
s Otcom. Má 3 úrovne:
1. Spoločenstvo s jeho Slovom – liturgia slova (počúvam Krista, prijímam ho vo
svojom vnútri, komunikujem s ním)
2. Spoločenstvo s jeho Osobou – liturgia eucharistie (cez jeho telo a krv
vyjadrujem, že sa pripájam k jeho životu, On vstupuje do môjho života „Už
nežijem ja, ale žije vo mne Kristus.“
3. Spoločenstvo s bratmi (najťažšia časť, ktorá sa naplno prejavuje po sv. omši,
za bránou kostola... na omši sme sa naučili, že je potrebné milovať „Milujte sa
navzájom, ako som ja miloval vás.“ a to sa má teraz prejaviť v našich skutkoch:
byť viac trpezlivý, bojovať so svojím egoizmom, rozdávať sa, počúvať,
odpúšťať... Omša sa nekončí, keď kňaz povie: „Choďte v mene Božom.“ Tu sa
ešte len začína.
Niektoré zo symbolov:
miesto – chrámová loď, kde sú všetci veriaci spolu, sú rovní pred Bohom
oltár – obrus s jedlom, chlieb, víno, voda – predstavujú posvätnú hostinu
kvety, svetlá, spevy, hudba – nám pomáhajú oslavovať Boha
krížik na čelo, pery a srdce pred čítaním evanjelia – znázorňujú , že Božie slovo
potrebuje čistú myseľ, čisté ústa a čisté srdce
kňaz vystiera pred modlitbou ramená – nesie vo svojich rukách nádeje a prosby
všetkých
po premenení vystiera ramená – ako Kristus na kríži: pripomína obetu kríža
a spolu s Cirkvou ponúka božskú obetu Otcovi
lámanie chleba – Kristus sám seba zlomil, aby sa mohol rozdávať nám – aj my
podľa jeho príkladu sa máme dávať, obetovať pre bratov.

(texty boli prevzaté z knihy Omša – Pánova večera od A.Gasparina a zo Sv.
Písma a upravené ... Fogo a Mickey)

TÉMA: DOBROVOĽNÍCTVO
Európska komisia vyhlásila rok 2011 za
Európsky rok dobrovoľníctva; jeho heslom je:
„Staň sa dobrovoľníkom! Zmena je v tvojich
rukách!“ Podľa výskumov traja z desiatich
Európanov sa angažujú v dobrovoľníckej práci.
Dobrovoľníctvo je slobodne zvolená činnosť
v prospech iných vykonávaná bez nároku na
odmenu.
Dobrovoľníkom je ten človek, ktorý dáva zo svojho osobného času energiu,
vedomosti a schopnosti v prospech činnosti, za ktorú nedostane finančnú
odmenu, no získava osobnostný a profesionálny rast, dobrý pocit, nové
priateľstvá a životné skúsenosti.
„Dobrovoľníčiť“ sa dá v podstate všade, môžeme pomôcť ľuďom vo svojom
okolí, a to samostatne, napr. pomôcť s nákupom chorej susede, upratať na ulici
alebo v parku. Každý z nás má schopnosti a energiu k tomu, aby uskutočnil určitú
dobrovoľnícku činnosť. Častejším spôsobom vykonávania dobrovoľníckej
činnosti je dobrovoľníctvo mimovládnych a neziskových organizácií,
občianskych združení alebo škôl a cirkví.
O dobrovoľníctve píše aj sv. otec Benedikt XVI. vo svojej encyklike Deus caritas
est: “Dôležitým fenoménom našich
čias je vznik a šírenie sa rôznych
foriem dobrovoľníctva starajúceho sa
o mnohé služby. Chcel by som tu
vyjadriť osobitné ocenenie a vďaku
všetkým, ktorí sa rozličným spôsobom
podieľajú na dobrovoľných aktivitách.
Táto rozšírená činnosť sa pre mladých
stáva školou života, ktorá vychováva k solidarite a k ochote dávať nielen nejakú
vec, ale samých seba. Voči kultúre smrti, ktorej znakom je napríklad drogová
závislosť, sa stavia láska, ktorá nehľadá seba, ale práve ochotou stratiť svoj život
pre druhých (porov. Lk 17, 33) sa prejavuje ako kultúra života.”
Dobrovoľníctvo je aj neoddeliteľnou súčasťou Domky. DOMKA – Združenie
saleziánskej mládeže vznikla v roku 1991. Je členom Rady mládeže Slovenska.
Má 34 stredísk po celom Slovensku, v ktorých celoročne prebiehajú klubové
aktivity (stretká) a krúžky rôzneho charakteru ako športové, umelecké, technické

a rôzne podujatia, ktoré sú otvorené pre všetkých mladých. Domka združuje viac
ako 7500 detí a mladých vo veku od 6 do 30 rokov, pričom prioritnou a cieľovou
skupinou je dospievajúca a adolescentná mládež vo veku od 13 do 18 rokov.
Úzko spolupracuje so Saleziánmi don Bosca. Cieľom Domky je predovšetkým
výchova samostatných, vo verejných veciach angažovaných, zodpovedných
a solidárnych mladých ľudí, ktorí svoj život orientujú na základe ľudských
a kresťanských hodnôt.
Kresťanský dobrovoľník vydáva svedectvo lásky Boha prostredníctvom svojho
vlastného života, ktorý je ukotvený v Bohu. Takýmto spôsobom sa sprítomňuje
na zemi láska Boha. Dobrovoľníctvo sa tak stáva dôležitým miestom, kde sa
prejavuje Božia láska k ľuďom.
Jednou z foriem dobrovoľníctva je misijné dobrovoľníctvo, ktoré je konkrétnou
odpoveďou na túžbu mladých kresťanov prežiť minimálne 1 rok medzi ľuďmi
odlišnej kultúry v zahraničí a prejaviť tak solidaritu s tými z našich blížnych,
ktorí žijú v ťažkých sociálnych pomeroch.
Uskutočňuje sa v spolupráci s rehoľnými
komunitami, prípadne laickými kresťanskými
spoločenstvami.
Na Slovensku existuje mnoho dobrovoľníckych,
neziskových organizácií. Viacero z nich sa
venuje deťom a mládeži. Internetový portál
www.dobrovolnictvo.sk
má
k dispozícii
množstvo ponúk pre dobrovoľníkov členených
podľa rôznych kritérií:
-podľa činnosti: bezdomovci, chorí, deti
a mládež, kultúra, umenie, linka dôvery,
opustené matky s deťmi, soc. a charit. centrá,
technická pomoc, utečenci, väzni, život.
prostredie, zvieratá...
- podľa regiónu: od Afriky cez Európu, Ameriku, Áziu až po Austráliu
- podľa pravidelnosti: od jednorazových akcií až po pravidelnú spoluprácu
- podľa organizácií: zaregistrovaných až 265 organizácií
Napr.:
- organizácia Hľa človek Bratislava (starajúca sa o bezdomovcov) hľadá každú
pomocnú ruku, každý úsmev, počúvajúce ucho
- o.z. Deti humanity hľadá šikovných dobrovoľníkov so záujmom o matematiku,
fyziku, chémiu a nemčinu, ktorí by doučili v rozsahu učiva zo ZŠ deti ohrozené
chudobou

- Materské centrum DINO Bratislava hľadá dobrovoľníkov – študentov
bábkoherectva alebo bábkohereckých krúžkov, ktorí by hrali bábkové divadlo pre
deti

spáse mladých. Takéto živé charizmatické a komunitné prežívanie ukazuje aj
projekt dobrovoľníctva saleziánskej rodiny.
Niekoľko rád Don Bosca prvým misionárom

- o.z. Samaria Hlohovec hľadá dobrovoľníkov na nakladanie, manipuláciu
a pomoc pri preprave s potrebami pre ľudí v hmotnej kríze (nakladanie nábytku,
elektrospotrebičov a pod.)
- Priatelia Zeme hľadajú dobrovoľníkov, ktorí sa zaujímajú o ochranu život.
prostredia na distribúciu materiálov, informovanie ľudí v infostánkoch, osvetu na
školách a pod.
- dobrovoľnícka skupina Vŕba pozýva dobrovoľníkov stráviť čas s onkologicky
chorými pacientmi, aby im boli bútľavou vŕbou
Ponúkame vám zoznam internetových stránok, kde sa môžete dozvedieť viac
o dobrovoľníctve, získať tipy na rôzne dobrovoľnícke aktivity, výmenné pobyty,
cenné skúsenosti:
www.dobrovolnictvo.sk – všetko o dobrovoľníctve
www.unicef.sk – dobrovoľníctvo v zahraničí
www.redcross.sk – Slovenský červený kríž
www.iuventa.sk – slovenský inštitút mládeže Iuventa
www.mvro.sk – platforma mimovládnych rozvojových organizácií
www.europa.eu – európsky portál pre mládež
www.jev.sk – jezuitskí dobrovoľníci
www.koinonia.sk - Koinonia Ján Krstiteľ – služba mladým
www.usmev.sk – Úsmev ako dar
www.misie.saleziani.sk – saleziánske misie
www.mladez.sk – portál Rady mládeže Slovenska
www.misie.sk - portál o misionároch, misijných dobrovoľníkoch
www.tabita.sk – portál n.o. Tabita
www.erko.sk – Hnutie kresťanských spoločenstiev detí
www.katarinka.sk – občianske združenie Katarínka (záchrana ruín kláštora)
www.zksm.sk – Združenie kresťanských spoločenstiev mládeže
www.ssps.sk – Misijná Kongregácia Služobníc Ducha Svätého
Don Bosco – zakladateľ saleziánskeho diela - prežíval na Valdoccu skúsenosť
života spolu s mladými ľuďmi a dospelými, ktorí s ním pracovali na výchove a











Hľadajte dobro mladých ľudí, nie peniaze, ani poctu, ani hodnosť.
Buďte úctiví ku všetkým občianskym, náboženským a vládnym
autoritám.
Vyhýbajte sa záhaľke a neužitočným diskusiám. Starajte sa o svoje
zdravie. Veľa pracujte, ale len ak vám to dovolia vaše sily.
Rešpektujte iné rehoľné rády a kongregácie a vždy sa o nich vyjadrujte v
dobrom.
Ustavične hlásajte oddanosť najsvätejšej Márii Pomocnici a sviatostnému
Kristovi.
Odporúčajte mladým častú sv. spoveď a sv. prijímanie.
Pestujte kňazské, rehoľné povolania a laický apoštolát pre službu v
Cirkvi.
Skôr ako budete posudzovať nejaký problém alebo vyslovíte svoj názor,
vypočujte obidve strany.
V utrpení a v námahách nezabúdajte, že vás čaká veľká odmena v raji.

V ankete sme sa spýtali niektorých dobrovoľníkov, ako oni vnímajú
dobrovoľníctvo:
Evička Romanová - misijná dobrovoľníčka (Kazachstan, Etiópia, Rusko),
odborná asistentka na Vysokej škole zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety,
na Katedre misiológie
 Prečo som dobrovoľníčkou?
Neviem na túto otázku presne odpovedať. Prečo? Už na strednej škole som
pocítila túžbu pomáhať iným - menej šťastným ako som ja (i keď to nie je ten
pravý výraz - skôr viac biednejším, pretože šťastní môžu byť dokonca viac ako
ja). Ja som od Pána dostala všetko, čo som potrebovala - skvelú rodinu,
prostredie v ktorom žijem, vieru a tak som si myslela, že nie nadarmo som toto
všetko dostala, ale treba s tým aj niečo urobiť a venovať aspoň trochu času, úseku
života iným.

 Od kedy som dobrovoľníkom a čo ma priviedlo k dobrovoľníčeniu?
Presný čas určiť neviem, ale takému ozajstnému dobrovoľníčeniu asi odvtedy, čo
som nastúpila na vysokú školu. Priviedla ma k tomu vlastne moja túžba a z časti
aj odbor (misijná práca – pozn. red.), čo som si vybrala na škole.
 Čo mi dobrovoľníctvo dáva?
Určite mi toho dáva veľa, mám pocit, že viac ako dávam ja. Z tých sebeckých
pohnútok je to asi určitý pocit "uspokojenia", že len tak neprejdem životom, ale
snáď v ňom aj niekomu pomôžem. Potom sú to nové priateľstvá, skúsenosti,
naplnenie, pocit šťastia, určité dobrodružstvo.
 O čo ma dobrovoľníctvo oberá?
Ak sa na to pozriem z pohľadu dnešného človeka, tak ma oberá o čas a často i
o peniaze :). Ale keďže ten čas chcem venovať, tak ma on vlastne neoberá. Je to
zmysluplné využitie času a keď treba aj financií. Inak ma neoberá o nič, teda
občas o nervy a hnedé vlasy (už mi šedivejú a to nemám ani tridsať :-))



Tvoj tip na prázdniny?

Možností je obrovské množstvo, treba len chcieť a vybrať si to, na čo má človek
vlohy a v čom môže pomôcť. Keďže mojou srdcovou záležitosťou je
dobrovoľníctvo prostredníctvom misie ad gentes (k národom), odporúčam
všetkým, čo majú takúto túžbu, aby ju aj zrealizovali. Či už cez saleziánskych
misijných dobrovoľníkov, cez misijných dobrovoľníkov verbistov alebo iných.
No keďže tieto prázdniny sú za dverami, je dobré najskôr to skúsiť s
dobrovoľníctvom aj tu - priamo v Senici, je tu veľa zariadení, organizácií, ktoré
dobrovoľníkov radi privítajú.

Dobrovoľníctvo, pre mňa iným slovom aj animátorstvo, začína zväčša tak, že
animátor najskôr pomáha pri rôznych akciách a až potom, po dlhšom čase sa
stáva formátorom mladších. U mňa to bolo presne naopak. Pred tromi rokmi ma
skúsená animátorka Hanka V. oslovila, či by som nechcela viesť dievčenské
stretko Slnečnice. Zobrala som to a tak som najprv formovala mladých
animátorov. Až postupne som sa začala nielen zúčastňovať rôznych akcií
a táborov, ale ich aj organizovať.
 Čo mi dobrovoľníctvo dáva?
Dobrovoľníctvo ma napĺňa veľkou radosťou a „núti“ ma prekonávať svoje
vlastné hranice. Dáva mi priestor rásť a meniť sa - z introverta vo mne sa stal
hotový extrovert. Najväčšou odmenou pre mňa je to, keď vidím, ako radosť
a nadšenie, ktoré je vo mne akosi samo prechádza na druhých a mení ich.
 O čo ma dobrovoľníctvo oberá?
Dobrovoľníctvo samo o sebe je dobré a veľa mi dáva. Zároveň však vnímam, že
keď sa úplne ponorím do prípravy niektorých akcií a aktivít spojených
s dobrovoľníctvom, pohltí to všetok môj voľný čas na úkor aj rôznych povinností
a odpočinku.
 Tvoj tip na prázdniny
Určite odporúčam prímestské tábory, v ktorých nie je „deň ako deň“.

Ďakujem za rozhovor!
Katka Janovičová - Animátorka roka 2010 ocenená Radou mládeže Trnavského
kraja za obetavú prácu s deťmi, DOMKA Senica
 Prečo som dobrovoľníčkou?
Dobrovoľníctvo sa pre mňa stalo životným štýlom. Nejde o to, ako mnohí vravia
„robiť veci zadarmo“. Dobrovoľníctvo v Domke je prežiarené saleziánskou
spiritualitou, ktorá má čo povedať každej oblasti môjho života. Pointa je asi vo
vete: „Buď veselý a konaj dobro.“


Od kedy som dobrovoľníkom a čo ma priviedlo k dobrovoľníčeniu?

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

Misijným dobrovoľníctvom sa zaoberá
aj medzinárodná dobrovoľnícka organizácia
VIDES, ktorá bola založená v roku 1987.
Projektami podporuje výchovu a rozvoj
dôstojného života detí a žien. Ponúka
možnosť adopcie, venuje sa formácii a
pripravuje tábory pre dobrovoľníkov a s
dobrovoľníkmi pre iných. Rozširuje nové
horizonty pre tých, čo majú zmysel pre
dobrodružstvo.
V- voluntario (dobrovoľníctvo)
I- internazionale (medzinárodné)
D- donna (žena)
E- educazione (výchova)
S- sviluppo (rozvoj)
VIDES pracuje pod záštitou FMA (sestry saleziánky). Aj na Slovensku našla
svojich priaznivcov.
„Mire dita!!! Alebo pokojný deň!
Blíži sa leto a sním aj náš odchod do Albánska - 20. júna spolu s dobrovoľníčkou
Dominikou odchádzame na letný 3-týždňový misijný tábor do dediny Tale v
Albánsku.
Preto vás prosíme o modlitby (doteraz nám vždy veľmi pomohli).
Veríme, že s Tvojou podporou to bude dobrodružné a obohacujúce na oboch
stranách ako doteraz. :)
Faleminderit shume! Požehnanie nad všetkým, čo žiješ a robíš!
sr. Elen!“
Prílohu spracovala Hana Turzová

MOJA IKONA
Františkán prinášajúci pokoj
Sv. Leopold z Castelmuovo Mundich (Mandić)
Volal sa Bogdan Mandić, a pretože sa jeho
rodné mesto Castelnuovo di Cattaro
nachádzalo na území Dalmácie dobytej
Rakúskom-Uhorskom, je jeho priezvisko
zapísané ako Mundich. Narodil sa 12. mája
1866 ako jedno z dvanástich detí. Aby sa
mohol vzdelávať, vstúpil ako šestnásťročný
do školy spravovanej kapucínmi v Udine, na
talianskej strane hranice. O tri roky neskôr
vstúpil do rádu františkánov a prijal meno
Leopold. Kňazské svätenia prijal v roku 1890.
Uzmierenie kresťanov
V svojej vlasti bol svedkom početných
konfliktov medzi ľuďmi patriacimi k rôznym
kresťanským
vyznania,
najmä
medzi
pravoslávnymi a katolíkmi. Z tohto dôvodu sa
celý život usiloval zasvätiť sa myšlienke
uzmierenia kresťanov. Kvôli tomu chcel odísť do východnej Európy, ale
z politických dôvodov, ako i kvôli slabému zdraviu, sa to ukázalo ako nemožné.
Keď už nemohol pracovať aktívne, usiloval sa modliť za uzmierenie kresťanov.
Nebola to jediná forma služby myšlienke uzmierenia, ktorou sa otec Leopold
zaoberal. Od roku 1906 bol v kláštore kapucínov v Padove. Kňazskú činnosť
musel prerušiť v čase 1. svetovej vojny. Pretože neprijal talianske občianstvo, bol
na rok internovaný. Bol obľúbeným spovedníkom, hoci mal problémy
s vyhlasovaním svojich kázní, keďže sa zajakal.
V spovednici často trávil pätnásť hodín denne. Bol veľmi obľúbeným
spovedníkom, lebo chápal ľudské slabosti, vedel načúvať tak, že sa ľudia
nehanbili rozprávať mu o svojich hriechoch. Bol si istý, že pokiaľ je spoveď
autentická, dáva silu na polepšenie, pretože je momentom zamyslenia sa nad
sebou a svojimi chybami. Zdalo sa, že číta v ľudských srdciach ako v otvorenej
knihe. Stávalo sa, že predpovedal budúce udalosti. Niektoré z jeho výrokov:

-

„Niektorí hovoria, že som príliš dobrý. No ak prídete a kľaknete si pred
mňa, nie je to dostatočný dôkaz toho, že túžite po Božom odpustení?
Božie milosrdenstvo presahuje všetky očakávania.“

-

„Buďte pokojní, zložte všetko na moje plecia. Postarám sa o to.“ Raz
vysvetlil: „Dávam svojim kajúcnikom len malé pokánie, lebo zvyšok
vykonávam ja sám.“

-

„Kňaz musí umrieť následkom ťažkej apoštolskej práce, neexistuje
žiadna iná smrť hodná kňaza.“

„Pane Bože, povolal si sv. Leopolda Mandića, aby zmieril
ľudí s Tebou v sviatosti uzmierenia a modlil sa usilovne
za jednotu medzi kresťanmi. Nech jeho príklad nás
povzbudí podať ruku každému, s kým žijeme v nezhode.
Skrze Krista, nášho Pána.
Amen.“

preČo toto preČítam
Elias Vella: Tancovanie v púšti
Vydavateľstvo: Per Immaculatam
Elias Vella v tejto knihe hovorí o Eucharistii, ktorá
uzdravuje ducha, dušu i telo; oslobodzuje mocnejšie ako
exorcizmus; mení životy, vnáša do srdca pokoj.
Čítajte s otvoreným srdcom, aby v ňom Ježiš mohol zaujať
svoje miesto. Nech sa vám podarí zjednotiť sa s ním
natoľko, že začnete myslieť, ako myslí Ježiš, a milovať
tak, ako miluje Ježiš. „Chlieb a víno sa premenia na Božie
telo a krv. Tým sa však premena nekončí , naopak, je to len jej začiatok. Božie
telo a krv sa nám darujú, aby sme sa aj my premenili.“

Elias Vella: Keď Duch Svätý píše môj život
Teraz sa vám dostáva do rúk prvá z troch častí o Duchu
Svätom. Prečo práve Duch Svätý? Sám autor píše: „Počas
svojho života som napísal mnoho kníh na rôzne témy, ale
nikdy som sa neodvážil písať o Duchu Svätom. Ale sestry a
bratia zo Slovenska veľmi túžili o ňom počuť, a tak som bol
nútený vydať sa na toto dobrodružstvo."„Niekto by sa mohol
spýtať: Prečo sa mám modliť za vyliatie Ducha, ak som ho
už prijal? Moja odpoveď je veľmi prostá: lebo aj Cirkev sa
za to ustavične modlí. Cirkev bez prestania spieva a prosí:
„Veni, Sancte Spiritus!“ Potrebujeme ho stále nanovo, aby
vstúpil do tmavých oblastí nášho života, v ktorých ešte nie je
prítomný."„František z Assisi nezmenil svet tým, že chcel meniť svoje prostredie,
ale tým, že urobil radikálnu zmenu vo svojom vlastnom živote. Svet sa nebojí
ľudí, ktorí pracujú pre Boha, svet sa boji ľudí, ktorí patria Bohu!"Keď si prečítate
túto knižku... je to iba začiatok. A čím Čím viac sa otvoríte Duchu Svätému, tým
novšími zážitkami Vás obdarí.

Elias Vella: Ježiš, môj uzdravovateľ
Prichádzame za Ježišom, aby nás uzdravil. Naším prvoradým
úmyslom nie je hovoriť o ňom ako o uzdravovateľovi, ale
stretnúť ho ako svojho uzdravovateľa. Autor kníh, páter Elias,
síce navštevuje Slovensko, no nie každý má možnosť sa na jeho
seminároch osobne zúčastniť. Takýmto ľuďom jeho knihy prídu
vhod. Odporúčam prečítať každému, pretože všetci potrebujeme
uzdravenie... Všetci potrebujeme prehlbovať vzťah s Bohom,
učiť sa rozhovoru s Ním, potrebujeme sa uzdravovať zo
zranení, objavovať to skryté, pozrieť sa na seba samého novým pohľadom, z
Božej perspektívy...
Ivana Júnošová
Knihy si môžete kúpiť v kresťanskej predajni Litera, na ulici J. Kráľa, v bývalej
katolíckej škole na poschodí, nad bagetárňou.

Pečieme s Elenkou

Hádaj – Rátaj – Lám
Vykročme na cesty s tým najlepším sprievodcom, s naším Pánom, s ním isto
nezablúdime. Nezabúdajme, že sa nám stále prihovára, učí nás a vedie ... Tak
zoberme do rúk Sväté Písmo a hor sa do odhalenia odkazu v tajničke.

Šťavnaté rezy

Pozn. písmeno CH treba vpisovať do 1 okienka ☺

Na cesto: 5 vajec, 140 g práškového
cukru, 1 balíček vanilínového cukru,
140 g polohrubej múky, 1 ČL
kypriaceho
prášku,
1/2
ČL
nastrúhanej citrónovej kôry

1.
2.
3.
4.
5.

Na plnku: 400 ml smotany na šľahanie, 400 ml hustej kyslej smotany, 1
mandarínkový kompót (410 g), 1 jahodový kompót (410 g), 2 PL práškového
cukru, 1 balíček vanilínového cukru

6.
7.
8.

Na želé: 2 balíčky zlatého klasu, šťavu z kompótov, 2 PL kryštálového cukru

9.
10.

Postup: Vajcia rozklepneme do misky a vyšľaháme s práškovým a vanilínovým
cukrom dopenista. Postupne po lyžiciach pridávame preosiatu múku s kypriacim
práškom. Ochutíme citrónovou kôrou a zľahka premiešame. Cesto nalejeme na
plech s vyšším okrajom, vyložený papierom na pečenie. Vložíme do vyhriatej
rúry a pečieme 20 až 25 minút pri teplote 160 až 170 C.
Pripravíme plnku: Smotanu vyšľaháme dotuha a opatrne ju zmiešame s kyslou
smotanou a práškovým cukrom. Vmiešame scedené odkvapkané kompótové
ovocie - šťavu si odložíme na neskôr. Plnku rovnomerne rozotrieme na
vychladnuté cesto a odložíme do chladu. Medzitým si pripravíme ovocné želé:
Kompótovú šťavu dolejeme vodou do objemu 800 ml, vmiešame Zlatý klas a
cukor. Na miernom ohni za stáleho miešania povaríme, až vznikne hladký krém.
Želé necháme trochu vychladnúť a nalejeme na plnku. Rezy dáme stuhnúť do
chladničky. Po stuhnutí rezy nakrájame a podávame.

11.
12.
13.
14.
N
A
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.

Môj tip: Ovocie na plnku môžete kombinovať podľa vlastnej chuti a ročného
obdobia a doporučujem čerstvé ovocie.
Príjemné sladké potešenie!

22.
23.

Elenka

--------------------------------------------------Umiera starý škót. Žena sa ho pýta: - Skočím po kňaza? - Načo by si
peniaze vyhadzovala, veď o chvíľu budem hovoriť s jeho šéfom.

24.
25.
26.
27.

28.

Ráno či večer...

29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
1. „Veď čo osoží človeku, keby aj celý svet .... a svojej duši by uškodil?! (Mk
8,36)
2. „Ja som Cesta, Pravda a .... (Jn 14,6)
3. „Ja som s vami po všetky dni, až do skončenia .... (Mt 28,20)
4. „Hľa, ..... Boží, ktorý sníma hriechy sveta (Jn 1,29)
5. „Vy ste .... zeme a svetlo sveta (Mt 5,13)
6. „Hľadajte najprv Božie ..... a jeho spravodlivosť a toto všetko dostanete navyše
(Mt 6,33)
7. „Kde je tvoj ...., tam bude aj tvoje srdce (Mt 6,21)
8. „.... Izrael , v Pána odteraz až naveky (Ž 131,3)
9. „Pán je môj ....., nič mi nechýba (Ž 23,1)
10. „Nech ťa velebia všetky tvoje ... naveky (Tob 3,11)
„ Keď sa k nemu .. (11) .. celým svojím srdcom a ..(12).. svojou dušou a budete
sa držať jeho .. (14).. , vtedy sa obráti k ..(16).. a už ..(17).. pred ..(18).. svoju
tvár. (Tob 13, 6)
„No ty si Boh, ktorý odpúšťa, si ..(13) .. a milosrdný, ..(22).. zhovievavý
a veľkého ..(19). (Neh 9,17)
„Ukáž mi, Pane, svoje ..(33).. a ..(15).. ma o svojich ..(31).. . (Ž 25,4)
„..(20).. sa, vstaň a ..(23) ma, Pán môj a ..(21).. môj, ..(32).. sa môjho ..(24).. .
(Ž 35,23)
„Ľud, čo kráča vo tmách, ..(25).. veľké ..(37).. , nad tými, čo ..(30).. v krajine
..(26).. smrti, ..(28).. svetlo. (Iz 9,1)
„Toto hovorí Pán, ktorý ťa ..(27).. , ktorý ťa formoval od .. (29).. lona a ..(35).. ti:
Neboj sa, sluha môj, Jakub, ktorého som si vyvolil! Veď ..(34).. vody na to, čo je
smädné a ..(38).. na vyschnutú ..(36).. , ..(39).. svojho ducha na tvoje
potomstvo.“ (Iz 44,2-3)
Mickey

Rozmýšľali ste niekedy nad tým, či sa dá na fotke rozoznať východ slnka od
jeho zapadania? Možno keď ich človek uvidí stovky, nájde určitý rozdiel :o)
Keď som bola menšia, s radosťou som pozerala na zachádzajúce slnko.
No poviem vám... nepoznám nič krajšie, ako keď si v lete privstanete,
prípadne vyjdete na dáke vyvýšené miesto a svoj pohľad upriete na ružovkastú
oblohu, keď sa rodí nový deň.
Akoby som vtedy cítila Božie požehnanie tohto dňa, jeho milosť
a prítomnosť; dáva mi tento nový deň ako úžasný dar, novú nádej začať všetko
znova, novú šancu prežiť tento deň ináč a lepšie. Tu mi vždy skrsnú v hlave
myšlienky, že sa dnes nebudem na nikoho hnevať, nebudem sa trápiť pre hlúposti
a budem sa snažiť druhých potešovať. Budem sa vystríhať pádu a každý okamih
prežijem s Pánom. Do srdca vstúpi odhodlanie a radosť a vykročím do sveta...
Ani nezbadám ako rýchlo je tu večer. Slnko sa skláňa, prenecháva svoje
miesto mesiacu a hviezdam... a ja prichádzam pred Pána. Spomeniem si na
predsavzatia z rána a chce sa mi plakať. Ako ďaleko boli moje skutky od tých
slov, koľko času som zabila zbytočnosťami, času tak vzácneho, ktorý sa už
nevráti, koľkokrát som odmietla Pánovo volanie, koľkokrát prevládlo v mojom
konaní sebectvo a pýcha...
No predsa mám tie večery rada. Pán si ma vezme na kolená a vraví, že som
blázon, keď chcem byť dokonalá bez jeho pôsobenia, keď mi chýba pokora
a tichosť srdca... že mám počúvať a hľadať jeho vôľu a nie svoju, zamerať svoju
pozornosť na neho, nie na seba...
A čo je hlavné, môžem mu odovzdať všetko to zlé a On ma neprestane
milovať. Zaplaví ma pokoj a usínam v dôvere, že sa o mňa stará... a teším sa na
nový deň.
Mickey
M
M

