
 

Odvaha skúšať nové veci 
 
 V roku 1965 pán Sherman Poppen sledoval, ako sa jeho dcérka 
pokúša zísť dolu zasneženým svahom na sánkach postojačky. Najprv sa chytal 
za hlavu, čo tie deti len nenapadne! Potom dostal nápad aj on. Išiel do garáže, 
zoskrutkoval spolu pár starých detských lyží a ukázal to dcére. Hneď ich 
vyskúšala. Pretože sa to páčilo nielen jej, ale aj ostatným deťom, začali chodiť 
za pánom Poppenom, aby aj im urobil také isté. Tak vznikol snowboard. Pán 
Poppen sa stal bohatým obchodníkom so športovými potrebami, pretože ich 
predal už milióny. 
 
 Na začiatku bola detská snaha vyskúšať niečo nové. „Snowboardisti“ 
priniesli „lyžu“ na lyžiarske svahy a s ňou aj nové vybavenie, nový štýl jazdy, 
obliekania, ale aj správania. Tvrdia, že to nie je ďalší šport, ale nový životný 
štýl mládeže.  
 
  Odvaha skúšať niečo nové a tvorivo vymýšľať netradičné prvky 
a postupy sa naplno prejavila. Okrem slalomu a zjazdu sa rozvinuli 
akrobatické skoky, jazda na U-rampe aj preteky v boardcrosse, kde naraz 
súťaží na trati viac pretekárov. Niektorí začali dokonca využívať plachtu ako 
pri windsurfingu a nechali sa unášať vetrom. Mladosť má odvahu stále hľadať 
a vyskúšať niečo nové. 
 
 Kým si mladý, máš chuť aj príležitosť objavovať. Nenechaj sa 
odradiť. Nemusíme predsa chodiť len v starých, vychodených koľajach. 
Každá nová myšlienka môže priniesť pokrok tam, kde už stará generácia 
nevidí žiadnu cestu. V tom je čaro mladosti, preto si ho nedaj vziať. 
 

prevzaté z knihy Nikdy sa nevzdávaj 
 
 
 

„Nebojte sa! Nemáte sa čoho báť, pretože Boh je Pánom času a vesmíru. 
Nechajte v sebe vzrastať túžbu po veľkých a ušľachtilých projektoch. Boh 

od vás očakáva veľa!“ 
(Ján Pavol II.) 
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ÚVODNÍK 
 

Milý priate ľ, priateľka! 
Pozývame ťa pripravi ť sa na príchod NIEKOHO... 

 
ON je veľmi veľký - ako dom mu však stačí tvoje srdce. 

ON je mocný - ale bez teba je bezmocný. 
ON zmenil dejiny sveta - môže dať nový smer aj tým tvojím. 

ON odpustil tým, ktorí ho zabili - naučí aj teba milosrdenstvu. 
ON je LÁSKA - ale túži po tvojej, aj keď malej láske. 

ON je RADOSŤ - chce, aby si aj ty bol šťastnejší. 
ON je POKOJ - chce dať zo seba aj tebe. 

 
Kto je ten VEĽKÝ, MOCNÝ, MILOSRDNÝ? 

 
Ježiš, náš malý Kráľ. 

 
Chce prísť aj k tebe, ale čaká, že HO pozveš a urobíš mu priestor 

vo svojom srdci. 
Ponúka sa ti ideálna príležitosť práve teraz. Musíš iba chcieť 
zmeniť niečo zo svojich zabehnutých chodníčkov, z obvyklých 

príprav na Vianoce. 
 

Možno bude ťažké nájsť si chvíľu ticha a zamyslieť sa nad tým, 
kam kráčaš. 

Budeš potrebovať odvahu, aby si sa stretol s Bohom z tváre do 
tváre. 

 
Neboj sa, TEN, ktorý má prísť aj do tohto nášho sveta, je  

EMANUEL – Boh, ktorý je s nami v tom všetkom, čo prežívame. 
 

Len v ňom je pravá LÁSKA, RADOSŤ A POKOJ. 
 

Požehnané vianočné sviatky vám praje redakčná rada. 
 

com.post 
 

z pera mamičky čitateľky ☺☺☺☺ 
 

OBYČAJNÝ DEŇ... 
Naša dcérka ráno skoro vstáva, čo iné maminky poznajú; nič príjemné 

☺ vstávať za tmy. Často, keď spí ešte celý dom, zapneme si „mesiačik“ 
a hráme sa. Ale postupne, ako sa rozvidnieva, sa nám naskytuje krásny 
pohľad. Stojíme pri okne a so záujmom i radostnými očami hľadíme na 
ohnivú červenú guľu, ktorá vychádza a do našej obývačky dopadajú ostré 
slnečné lúče. Neskôr sa rozleje príjemná, žltá hrejivá farba po oblohe a naša 
dcérka chytá po zemi lúče. Spolu kľačíme pri rannej modlitbe a modlíme sa 
pri tejto kráse, sme vďačné, že takto môžeme začať nový deň. Deň pokračuje 
hrou, pri ktorej sú hračky po celej izbe. Doobedná vychádzka a „hají“. Obed 
a zase šantenie, státie v kočíku a „me-me“ (mliečko). Náš deň sa končí svätou 
omšou, popozeráme všetky svetielka („žižinky“) v sakristii, „kupiši“ a „hají“. 
Musím končiť, dcérka mi berie pero a „mam“ je tu pre ňu. 

Lydka 
Tešíme sa na príspevky aj od vás ostatných! 
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Hádaj – Rátaj – Lám 
 
               Pre našich najmenších čitateľov☺ 
 
 

     1.                 

      2.             

     3.                

 4.                   

     5.                 

 6.                    

7.                        
 
 

1. mesto, v ktorom sa narodil Ježiš 
2. meno Ježišovej matky 
3. meno anjela, ktorý zvestoval narodenie Pána 
4. prvý mučeník 
5. cisár, ktorý vládol v čase Ježišovho narodenia 
6. prišli sa prví pokloniť novému kráľovi v jasličkách 
7. mesto, kde sa zastavili traja králi počas cesty do Betlehema 

 
V tajničke sa skrýva hebrejské meno, ktoré podľa proroka Izaiáša dostane 
Mesiáš narodený z panny. V preklade toto meno znamená „Boh s nami“.    
 
 „Nemárnime čas tým, aby sme vkladali dovnútra to, čo tam chýba. Snažme 

sa naopak vytiahnuť von to, čo svetu chýba.“ Marcus Buckingham 

 
Správne riešenia hlavolamov z minulého čísla: 
4 poloprázdne sudy s vínom je potrebné preliať do dvoch prázdnych. 
Dostaneme tak: 9 plných sudov, 3 poloprázdne sudy,  9 prázdnych 
sudov. Každý syn teda dostane: 3 plné sudy vína, 1 poloprázdny sud a 
ešte si odnesie 3 prázdne sudy ako suvenír. 
 
Odpovede na otázky sú 1. a, 2. b, 3. c 

Symboly Vianoc 
Betlehem 

 
 
     Tradíciu betlehemov alebo jasličiek zaviedol svätý František z Assisi, 
zakladateľ rehole františkánov. Na Vianoce v roku 1223 pripravil v jaskyni v 
talianskom Grecciu jasle, do ktorých uložil živé dieťa. Vedľa stála Mária a 
Jozef, priviedli aj osla a vola. Napodobnením situácie opísanej v Biblii chcel 
František upozorniť spolubratov aj miestnych ľudí na maximálnu chudobu, v 
ktorej sa Boh rozhodol prísť na svet.  
     V nasledujúcich rokoch si obyvatelia Greccia sami pripravovali živé aj 
umelé betlehemy a podľa Františkovho príkladu si rozdávali darčeky, aby 
napodobnili lásku Boha, ktorý sa nám sám dal ako dar. Tento zvyk sa neskôr 
rozšíril do všetkých krajín.  
 
Vianočný stromček  
 
     V 11. storočí sa na mnohých miestach uvádzali chrámové divadelné hry s 
náboženskou tematikou. Veľký úspech mala hra, ktorá sa hrávala hlavne v 
predvianočnom období.  
     Predstavovala pozemský raj, stvorenie prvých ľudí, hriech Evy a Adama a 
ich následné vyhnanie z raja. Hra sa končila prísľubom Vykupiteľa, ktorý  
mal raz prísť na zem. Známy rajský strom predstavoval v strede javiska 
postavený stromček ovešaný ovocím. 
     Hoci sa tieto chrámové divadlá prestali uvádzať, rajský strom ostal ako 
symbol Vianoc, teda symbol príchodu Spasiteľa, ktorý očisťuje ľudstvo z 
nešťastia spôsobeného práve pri tomto rajskom strome. 
     Kresťanský pôvod má taktiež symbolika sviečok na vianočnom stromčeku. 
Rozžaté sviečky symbolizujú svetlo sveta - Spasiteľa -, ktoré prišlo na svet, 
aby zahnalo tmu zla, hriechu a pohanstva. 
     V domácnostiach sa vlastný vianočný stromček začal objavovať  
 



 

Symboly Vianoc 
 
V Alsasku v 16. storočí. V 19. storočí sa výraznejšie rozšíril takmer do 
všetkých kresťanských štátov sveta. 
 
Roráty 
 
      Obsah adventnej doby výstižne vyjadrujú staré adventné piesne – roráty – 
zostavené podľa biblických textov, prevažne prorockých. Roráty sa začínali 
pred svitaním a pripomínali, že pred narodením Krista ľudstvo „kráčalo v 
tmách“ (Iz 9,2). Názov roráty pochádza z najznámejšej latinskej adventnej 
piesne pochádzajúcej zo 16. storočia z Francúzska: „Rorate coeli de super ...“ 
„Rosu dajte nebesia zhora, dajte nám Spasiteľa...“ Prinášajú uistenie o Božej 
vernosti v prísľube spásy. 
 
Tichá noc 
 
Je to asi najznámejšia vianočná pieseň, ktorá nám každý rok na Štedrý večer 
pripomína veľkú lásku Boha Otca. Povesť o jej vzniku hovorí, že pred 190 
rokmi v nemeckej dedinke Oberndorf prehrýzli myši na Štedrý deň organ. 
Tamojší kaplán preto poprosil oranistu F. X. Grubera, aby rýchlo zložil 
melódiu na polnočnú omšu pre iný nástroj. Bola napísaná na jeho 
staršiu báseň. 24.12.1818 zaznela prvýkrát iba v doprovode gitary 
vianočná pieseň Stille Nacht, heilige Nacht. V Salzburgu sa stala pieseň 
veľmi populárnou a postupne sa rozšírila do celého sveta. Dnes sa 
spieva v 330 jazykoch. 
 
 
 

 
Zdroj: 

http://www.vira.cz/advent 
http://vianoce.sk/18096-sk/vianocne-zvyky-a-symboly 
http://cestovani.idnes.cz/bez-mysi-by-ticha-noc-nikdy-nevznikla-ds8-
/igsvet.asp?c=A081219_123557_igsvet_tom 

 

Hádaj – Rátaj – Lám 
 

     Určite aj ty poznáš  najväčšieho vynálezcu všetkých 
čias – Thomasa Alva Edisona(1847-1931). Tento 
americký vynálezca okrem známej žiarovky vynašiel 
telegraf, písací stroj, mikrofón, elektrické dynamo, 
elektromer, el. lokomotívu, poistku, filmovaciu kameru, 
premietací prístroj, elektrický automobil, helikoptéru... za 
svoj život získal viac ako 1000 patentov. Riaditeľ školy ho 

však považoval za duševne zaostalého (mal silnú poruchu sluchu a nestíhal 
sledovať výuku).   
 
     Takže ak o tebe hovoria, že na to nemáš, tvrdo pracuj na sebe a výsledok 
sa objaví. A ak nie, netráp sa  – veď každý je originálny a Boh ho povoláva na 
úžasné veci, ktoré môže urobiť iba on. 
     „Genialita je 1% inšpirácie a 99% potu“, hovoril Edison. Ak chceme niečo 
dosiahnuť alebo vyriešiť bez námahy to nepôjde... ani v našich hádankách☺ 
 
 

1. Tento hlavolam je pre náročnejších. Potrápte svoje hlavičky a skúste 
útvar na obrázku rozdeliť na 4 rovnaké časti. 

 
 

 
 
 

2. Túto zaujímavú hádanku vraj vyriešia ľudia s IQ nad 120. Neviem, či 
je to pravda, ale určite vám to zaberie dáku chvíľku :o) 
 

2 + 3 = 10 
7 + 2 = 63 
6 + 5 = 66 
8 + 4 = 96 

Koľko je: 9 + 7 = ???? 



 

Pečieme s Elenkou 
 

Vianočné maslové koláčiky 
 
Suroviny: 240 g polohrubej múky, 160 g 
masla, 80 g práškového cukru, 1 vajce, 
štipku soli, 150 g ríbezľového džemu, 
prípadne džem aj iných príchutí 
 
Biela čokoládová poleva: 200 g bielej 
čokolády, 60 g stuženého tuku, 
potravinárske farby 
 
Bielková poleva: 1 bielok, asi 150 g 
preosiateho práškového cukru 
 
Postup: Maslo vymiešame s cukrom do 
peny, postupne pridáme preosiatu múku a 
spracujeme na hladké cesto, ktoré vložíme 
do mikroténového vrecka a dáme do chladu odpočinúť (najlepšie do druhého 
dňa). Potom cesto rozvaľkáme na hrúbku 3 mm, pomocou formičky 
vykrajujeme rôzne tvary, ktoré poukladáme na plech vystlaný papierom na 
pečenie. Vložíme do vyhriatej rúry a pečieme asi 10 minút pri teplote 175 °C. 
Pečivo po vychladnutí spojíme džemom a polejeme zafarbenou čokoládovou 
polevou.  
 
Poleva: Čokoládu s tukom rozpustíme v horúcom vodnom kúpeli, dohladka 
vymiešame a zafarbíme potravinárskou farbou. Keď poleva zaschne, pomocou 
kornútika koláčiky ozdobíme bielkovou polevou.  
 
Bielková poleva: Preosiaty cukor rýchlo vymiešame s bielkom dohladka, až 
sa poleva leskne. Ak je príliš hustá, rozriedime ju niekoľkými kvapkami 
citrónovej šťavy. 
 

Príjemné vianočné sladké potešenie! Elenka 
 
 

Sviečka za nenarodené deti 

V prvých novembrových dňoch, keď si pripomíname našich 
zosnulých, sa mnohé farnosti Slovenska zapojili do projektu Fóra života 
„sviečka za nenarodené deti“. Cieľom tohto projektu bolo spomenúť si na 

deti, ktoré skôr ako sa mohli narodiť, zomreli pri 
spontánnom potrate, alebo boli usmrtené pri umelom 
potrate a súčasne sa modliť za ochranu života.  

Tieto sviečky horeli aj u nás, v Senici. Ďakujeme 
všetkým, ktorí zakúpením sviečky za nenarodené deti 
prispeli na aktivity Fóra života, zamerané na šírenie úcty 
k životu a ochranu života od počatia, na projekt 
Zachráňme životy, poradňu Alexis a iné. O projektoch sa 
dozviete na stránke www.forumzivota.sk. V Senici sa 

celkom vyzbieralo 150 Eur. Všetkým štedrým darcom ešte raz ďakujeme. 

Vigília za počatý život 

O dôležitosti modlitby za ochranu života svedčí 
aj to, že v sobotu 27. novembra, kedy večernou vigíliou 
sme začali obdobie adventu, sa pápež Benedikt XVI. 
modlil za každý počatý ľudský život. Na tento úmysel 
odslúžil slávnostnú vigíliu spojenú s modlitbou vešpier. 
Myšlienku podporili aj mnohí biskupi a kňazi na celom 
svete odslúžením sv. omší na tento úmysel. Kardináli 
vyzvali celý svet k pripojeniu sa k Svätému otcovi v 
modlitbe za počaté deti. 

Aj keď sa jedná o konkrétnu vigíliu v konkrétnom čase, toto nie je 
jednorazová výzva. Toto je pozvanie k tomu, aby sme zobrali vážne slová 
Jána Pavla II.: „Poháňaný ustarostenosťou o osud každého človeka, opakujem 
dnes pred všetkými…:naliehavo je potrebná veľká modlitba za život, 
modlitba, ktorá by prenikla celý svet.“ Ján Pavol II.: Evangelium Vitae 100.  



 

Ideológia v dnešných časoch nabrala takú silu, ktorú už nie je možné 
ľudskými prostriedkami zvrátiť. Človek opäť raz predvádza, kam až môže 
zachádzať bez Boha. Výzva k modlitbe znamená, že ešte stále je čas, ak sa 
skutočne obrátime na Boha. On vždy mal a stále má moc vyviesť nás z tunela 
modlárstva. 

Pozývame tých, ktorí majú záujem o spoločnú modlitbu na tento 
úmysel, do sídla Domky na ul. Janka Kráľa raz do mesiaca, a to v utorok 
v týždni, v ktorom je 25-teho, po sv. omši, ktorú môžeme tiež obetovať na 
úmysel ochrany života. 

Beáta a Jozef Jánošoví  

 
Papier, lep, nožnice... a divadlo 

 
 Raz mesačne sa stretávajú v Domke najmladšie deti v doprovode 
svojich rodičov, aby sa spoločne zabavili, vytvorili vlastnoručné dielko, 
pozreli si bábkové divadielko v podaní šikovných animátoriek, zahrali sa 
a spoznali svojich rovesníkov. 

Obyčajne si najviac ceníme veci, ktoré nás stáli aspoň trochu námahy. 
A tak je to aj na našich dielničkách. S radosťou si deti (no neraz i rodičia) 
odnášajú domov svoje výtvory, aby ich 
ukázali alebo darovali svojim najbližším. 

A čo sme doteraz tvorili? V septembri 
sme vyrábali z prírodných materiálov (z 
gaštanov, šišiek, šípok, listov,...) veselé 
i vážne tváre na papierové taniere, v októbri 
sme si zhotovovali bábky z papierových 
(desiatových) vrecúšok, v decembri sme 
vyrábali papierové skladačky anjelikov, ktoré 
ozdobia vianočné stromčeky v našich domovoch. 

Ak chcete zažiť radosť z tvorenia, už teraz sa môžete tešiť na ďalšie 
dielničky, ktoré budú 15.1.2011. Všetci ste srdečne vítaní!  

Hanka 
 

Ladislav Fri čovský: Biblické verše pre deti I., II., III. diel , vydavateľstvo: 
VMV  

Prvých sedem najznámejších príbehov zo Starého zákona 
ožíva vo veršoch, ktoré detského čitateľa vťahujú do 
rozprávania o Stvorení sveta, Kainovi a Ábelovi a Potope 
sveta v prvej knihe; o Babylonskej veži a Abrahámovi v 
druhej knihe a o Izákovi a Jozefovi v tretej knihe. Knihy 
sú bohato obohatené nádhernými ilustráciami a 
príťažlivou grafikou, ktoré pomáhajú deťom lepšie si 
predstaviť a precítiť rozprávaný príbeh.  

Tipy na darčeky pre rodičov: 
 
Jacek Mycielski: Manuál pre rodi čov, vydavateľstvo 
VMV  

Čo robiť, ak máte tri deti a chcete sa im rovnako 
venovať? Trestať? Ak áno, ako? A čo hračky, zvieratká, 
súrodenci? Ako sa nesmie a ako možno v danej situácií 
postupovať? Ako liečiť bežné detské ochorenia? Toto 

všetko sa musí naučiť každý sám, ale nezaškodí prečítať si, ako to robili iní. 

Júlia Hubeňáková: Veľký príbeh o veľkých veciach, vydavateľstvo VMV 

Autorka o titule: „Väčšina z vás vyrástla v rodine. Berieme to ako 
samozrejmosť, ako čosi všedné. Rodina je pritom posvätná pôda, priestor, kde 
sa začína formovať náš svetonázor, naše vzťahy, miesto, 
kam sa radi vraciame, na ktoré neskôr radi spomíname. 
Vzácnou perlou v rodine je dieťa. Od jeho počatia, až po 
vyletenie z hniezda. A aj potom. Jednoduché je také čosi 
napísať, umenie je čosi také aj kvalitne prežiť. Napísala 
som pre Vás príbeh, v ktorom sa všedné veci stávajú veľmi 
dôležité. So štipkou humoru, s trochou smútku i radosti, 
nazrela som do dvoch domácností: jedna je moja a druhá je 
práve tá Vaša. Neveríte? Čo už. Tomášovia, najlepšie bude, 
ak si to od začiatku dokonca pomaly prečítate.“ 



 

ako chodil každú sobotu popoludní s otcom na spoveď. V nedeľu po omši 
chodili zasa medzi skautov, kde museli dodržiavať skautské zákony, čo 
vytváralo výchovný systém na báze priateľských vzťahov. Práve v tomto 
priateľskom vzťahu sa skrývalo aj tajomstvo ich spôsobu výchovy, ktorý 
charakterizovala prísnosť spojená s nežnou starostlivosťou. 
 

„Ježiš, ktorý si posvätil zväzok manželský 
a dal mu dôstojnosť sakramentu, 

nech vzor blahoslavených manželov Márie a Alojza 
upevní všetky manželstvá uzatvorené v Tvojom mene. 

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

 
 
 

preČo toto preČítam 
 

Dabeková, Leonika Dorota: Príbehy na dobrú 
noc, vydavateľstvo Lúč 

 
Kniha je pozvánkou pre deti a rodičov, starých 
rodičov a všetky staršie deti, ktoré už vedia čítať, do 
krajiny viery v scenérii evanjeliových príbehov. 
Autorka oboznamuje deti s obsahom a významom 

takmer tridsiatich podobenstiev Pána Ježiša. Keď počúvame Ježiša, ako sa k 
nám prihovára v podobenstvách, vtedy nám jeho slová, ako lúče svetla 
ukazujú priamu, najlepšiu cestu, ktorá vedie do Božieho Kráľovstva. Ježišove 
podobenstvá v knihe čitateľov učia, že každá udalosť, aj tá najobyčajnejšia, 
môže byť miestom stretnutia s Pánom Bohom. Zároveň našepkáva, čo robiť, 
aby sa náš život stal miestom, kde kraľuje Ježiš Kristus a ako kráčať cestou 
života, aby náš život smeroval k nebu, aby nebo - Božie kráľovstvo - bolo 
naším najväčším, najkrajším splneným snom. 

 
 

Taká super partia :o) 
 

Na podnet starších detí, ktoré sa zúčastnili počas letných prázdnin tábora 
Dominik, sme my animátori, na čele s iniciátorkou Veronikou Sedlákovou 
zorganizovali stretávku, ktorá sa uskutočnila 1. - 2. októbra v Domke. Našu 
stretávku sme začali účasťou na sv. omši. Po návrate  do Domky sa na večeru 
objednala mňam - mňam pizza. Po večeri  nasledovalo uvítanie a slávnostný 
nealkoholický prípitok :o). Na začiatok sme si zahrali zoznamovačku, pri 
ktorej sme si precvičili našu rýchlu reakciu a zopakovali mená. Od tábora to 
boli už skoro dva mesiace,  takže sme sa porozprávali (pomocou 
toaleťákových útržkov:), čo máme nové, alebo čo nás potešilo, kým sme sa 
nevideli. Keďže sme už dlho sedeli, museli sme sa rozhýbať - na to už boli 
pripravené noviny. Z tých sme si vyrobili 
gule, rozdelili sa do družstiev a guľovačka 
mohla začať. A už len noviny lietali sem-
tam. Samozrejme, po tejto hre zostal 
neporiadok ako na smetisku, takže sme sa 
ukázali aj v roli upratovačov. :o) Chlapci 
sa zapotili pri hre, v ktorej museli nájsť so 
zaviazanými očami pár topánok a obuť 
ním dievčatá. Po dlhom neúnavnom 
hľadaní sa dvom z nich podarilo nájsť 
a obuť to správne dievča :o). Na dobrú noc sme si ešte pozreli film. A potom 
sme sa už začali ukladať na spánok (pre nás mladých veľmi potrebný :). 
V sobotu ráno chalani vystrájali, a tak niektorí sa zobudili napastovaní :o))). 
Naraňajkovali sme sa a zahrali sme sa na dvore hru s číslami. Počas tejto hry 
už niektorí poodchádzali. Tí čo ostali si ešte zahrali tvorivú hru Activity . 
Samozrejme na pamiatku dostal každý CD-čko s fotkami z tábora a kus torty, 
ktorú pre nás pripravila Elenka Popri  programe  bol čas aj na vlastnú aktivitu 
(či už rozhovory alebo hry spoločenských hier). Verím, že každý, kto sa 
zúčastnil našej stretávky, odchádzal spokojný  a s radosťou, že mohol znovu 
upevniť priateľstvá. Tak zase niekedy nabudúce, jeeeeeeeeeeeeeeeeeeeee! 

 
Majkaaa 

 
 



 

Deň DOMKY 
 

Deň pracovného pokoja, 17. november 2010, bol výbornou 
príležitosťou pre stretnutie všetkých, ktorí mali záujem dozvedieť sa viac 
o činnosti, správe a celkovom fungovaní DOMKY Senica. Zavítali k nám 
rodičia, ktorých deti sú členmi DOMKY, ale aj celkom nezainteresované 
osoby. A samozrejme nechýbali mladí domkári. 
 

Všetci sa postupne zoznámili s históriou, t. j. začiatkami strediska, až 
po súčasné stretká a rôznorodé akcie. Rozoberala sa tiež finančná stránka 
strediska – spôsob financovania, ako aj prierez príjmami a výdavkami. 
Následne mali všetci prítomní možnosť vyjadriť sa k danej téme, prípadne 
prezentovať svoje návrhy na zlepšenie chodu strediska, i pokiaľ sa týka 
finančnej stránky.  
 

A ako toto stretnutie hodnotia prítomní? Tu máme ich vyjadrenia: 
Organizátor (Pavol Škodáček): „Bolo to stretnutie s rodičmi a 

sympatizantmi DOMKY v Senici, počas ktorého sme získali spätnú väzbu od 
rodičov, ako vnímajú DOMKU, ako mladí vnímajú DOMKU, čo im dáva a 
čím ich obohacuje. Stretnutie prebiehalo v rodinnej atmosfére. Mladí vyjadrili, 
čo im dáva DOMKA - miesto, kde sa cítia dobre, miesto, kam môžu ísť, kde 
môžu tráviť svoj voľný čas, miesto, kde sú rodičia spokojní, že deti sú.“ 

Rodič (Rudolf Halaš): „Veľmi si vážim, že i nečlenovia mali možnosť 
nielen sa zúčastniť, ale dokonca prezentovať svoj subjektívny názor. Nevadí, 
že zlyhala technika, stáva sa to aj nám, ale pripravená prezentácia by bola 
určite zaujímavá. Tiež si cením, že informovanie o finančných tokoch boli 
veľmi otvorené. Dúfam, že toto otvorené stretnutie prinesie želané ovocie v 
podobe zachovania tohto priestoru ako miesta istej morálnej bezpečnosti 
(podporené modlitbou) pre nám zverené deti.“ 

Mladý člen (Mária Jánošová): „My mladí sme radi, že máme Domku, 
v ktorej môžeme tráviť svoj voľný čas spoločne a ako chceme. Preto je dobré, 
že sa problémy týkajúce Domky riešia spolu s našimi rodičmi a priateľmi 
Domky, možno aj preto, aby si uvedomili, že Domka je pre nás potrebná . 
Keďže sa hovorí: „Viac hláv, viac rozumu,“  na tomto stretnutí  sa spoločnými 
silami a skúsenosťami snažili nájsť riešenie, ktoré by pomohlo Domke, hlavne 
po finančnej stránke. Veď čo by sme robili, kebyže ju nemáme??? Nemali by 
sme sa kde schádzať, spoločne zabávať, navzájom sa zdieľať a stretká by sa 

druhá v poradí bola dcéra Štefánia, tretím bol syn Cesare a štvrtá bola 
dcéra Henrieta.  

V roku 1910 Alojz odišiel z advokátskej kancelárie a nastúpil do štátnej 
advokácie, prostredníctvom ktorej dosiahol vrchol svojej kariéry, keď sa stal 
zástupcom Generálneho štátneho advokáta. Okrem toho pomáhal skautom, 
angažoval sa v Katolíckej akcii i v rodinných hnutiach. Mária zasa 
prejavovala hlboké charitatívne cítenie. Počas zemetrasenia, ktoré v r. 1914 
postihlo Avezzano, sa starala o zranených, v časoch prvej svetovej vojny 
morálne i duchovne podporovala vojakov v rímskych nemocniciach.  

Príklad ich kresťanského života natoľko ovplyvnil ich deti, že syn Filip vstúpil 
v r. 1924 do seminára. V r. 1930 bol vysvätený za rehoľného kňaza (a prijal 
meno Don Tarcisio). Jeho brat Cesare vstúpil do konventu benediktínov, 
neskôr odišiel k trapistom. Prijal meno otec Paolino. V roku 1927 aj dcéra 
Štefánia vstúpila do kláštora s klauzúrou sestier benediktínok v Miláne a 
prijala meno Mária Cecília. Rodičia Alojz a Mária sa vtedy rozhodli, že ak aj 
ich štvrté dieťa sa bude chcieť venovať zasvätenému životu, oni dvaja tiež 
vstúpia do kláštora. (Henrieta sa napokon nerozhodla pre kláštorný život, 
avšak tiež sa zasvätila Bohu, nevydala sa). Otec Alojz zomrel v roku 1952 na 
následky srdcovej príhody, jeho manželka zomrela v roku 1965 v Toskánsku, 
v spoločnosti dcéry Henriety.  

Čo vlastne Mária a Alojz urobili také nezvyčajné, že boli blahorečení za 
kresťanské cnosti, ktoré praktizovali v manželskom i rodinnom živote? 
Nemôže to vari dokázať aj dnešná kresťanská rodina?  
 
To najkrajšie, čo môžu rodičia darovať deťom, sú korene a krídla. Korene 
predstavujú základné hodnoty, krídla zasa schopnosť snívať, plánovať, hľa-
dieť dopredu. Preto pre výchovu detí mala u Márie a Alojza veľký význam aj 
účasť v katolíckom skautskom hnutí. Do tohto hnutia sa zapojili, aby sa mohli 
podieľať na spoločne strávenom voľnom čase svojich detí, ktoré boli ako 
ostatné deti, zďaleka neboli ideálne a bez chýb. Často museli svoje chyby 
naprávať, ale ich zorným uhlom bola vždy Božia láska. Pomoc duchovného 
otca, časté prijímanie sviatostí, ku ktorým začali pristupovať pomerne skoro, 
spoločná večerná modlitba svätého ruženca i úcta k Božskému Srdcu Ježišov-
mu prispeli k formovaniu ich osobností. Don Tarcisio (syn Filip) si spomína,  



 

MOJA IKONA 
 

Prví blahoslavení manželia – výnimočný príklad svätosti 
 

Sv. Mária a Alojz Beltrame Quattrocchi 
 
Nezaložili nijaký rehoľný rád, neprežívali nezvyčajné mystické zážitky, iba 
odvážne žili svoje povolanie. Ako man-
želia i rodičia zvádzali každodenný 
boj o kresťanskú rodinu. Ich rodinný 
príbeh sa pritom odvíjal na pozadí 
veľkých historic- kých udalostí – dvoch 
svetových vojen, fašizmu, odboja i 
povojnového obdobia. Pred tromi 
rokmi, dňa 21. októbra počas Me-
dzinárodného stretnutia rodín ich 
pápež Ján Pavol II. vyhlásil za blahos-
lavených. Alojz a Mária Quattro-
cchiovci sa stali vôbec prvým kanoni-
zovaným man- želským párom, ktorý 
môže byť vzorom svätosti pre ostatných. Príkladne vychovali štyri deti, pričom 
tri  z nich ešte žijú a s úctou spomínajú na svojich rodičov. 

Alojz Beltrame Quattrocchi sa narodil 12. januára v roku 1880 v sicílskej 
Katánii. Jeho otec bol zamestnancom prefektúry, a preto sa rodina často sťa-
hovala. Ako desaťročný sa dostal do Ríma, kde po gymnaziálnych štúdiách 
pokračoval na právnickej fakulte. V r. 1901 tu spoznal Máriu Corsiniovú. 
Pochádzala z Florencie a jej rodina patrila k najstarším rodinám v meste (k jej 
predkom patril napríklad aj pápež Klement XII), no neskôr sa vďaka otcovej 
práci usadili v Ríme. Mária, na rozdiel od Alojza, ktorého od deviatich rokov 
vychovávali matkini príbuzní, pochádzala z rodiny s hlbokými náboženskými 
základmi. Narodila sa 24. júna 1884 a vyštudovala na dievčenskom 
obchodnom inštitúte, no inklinovala aj k literárnym vedám. Vďaka 
spoločnému priateľstvu jej rodiny s rodinou Quattrocchiovcov sa 
Alojza Mária stretávali a svoj vzťah spečatili manželstvom 25. novembra 
1905. Po necelom roku sa im narodil prvý syn Filip, 

nemali kde realizovať. Dúfam, že sa tento problém s Božou pomocou časom 
vyrieši.“ 

Mladý člen (Michal Hanečka): „Dnešné stretnutie sa mi veľmi páčilo hlavne 
kvôli tomu, že som sa dozvedel veľa nového. Keďže v rámci senickej Domky 
pôsobím ešte relatívne krátko, som rád, že som mohol spoznať históriu jej 
vzniku a ľudí, ktorí za tým všetkým stoja. Pre prítomných rodičov bol zase 
určite pútavý pohľad a prezentácia Majky 
Jánošovej, ktorá okrem iného spomenula aj 
využívanie Domky na rôzne spoločenské, 
kultúrne či športovo - zábavné akcie. 
Zaujala ma tiež finančná správa, ktorú 
predniesla naša účtovníčka Lydka Veselá, v 
ktorej predstavila príjmy a výdavky 
strediska za posledné roky a celkové 
hospodárenie. Na túto tému sa potom začala 
celkom zaujímavá diskusia, ktorej výsledkom boli návrhy riešení aktuálnych 
problémov a nápady na zlepšenia, ktoré môžu byť podľa môjho názoru veľmi 
prospešné. A keďže toto stretnutie bolo zorganizované hlavne kvôli 
budúcnosti a ďalšiemu rozvoju Domky Senica, považujem ho za veľmi 
vydarené.“ 

Pre tých, ktorí sa nezúčastnili Dňa DOMKY, máme pripravené 
stručné informácie, ale viac už v rubrike Finančné okienko. 

 
Tešíme sa na ďalšie stretnutie! 

Slniečko 
 
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  
Muž v ZOO pred klietkou s vlkom vyberá z tašky kamene a hádže ich do 
vlka. „Človeče, čo vám to zviera urobilo?“ „Mne nič, ale tá beštia 
zožrala Karkulku.“ 
 
Malý dinosaurus sa pýta svojej mamy: 
- Mamička, keď zomriem, pôjdem do neba? 
- Nie, synček, do múzea. 
 



 

                        BILANČNÉ OKIENKO 
 

Blíži sa koniec roka. Účtovníctvo. Čísla. A teda aj my máme pre Vás 
pripravené, zatiaľ minuloročné, malé finančné – bilančné okienko (informácie 
z roku 2010 zverejníme v niektorom čísle ročníka 2011). 
 
DOMKA Senica dosiahla v roku 2009 príjmy  z nasledovných zdrojov: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Výdavky v roku 2009 boli v štruktúre: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

avšak minimálne 100 EUR mesačne. Suma bude použitá na učebné pomôcky, 
školskú uniformu, zabezpečenie jedla a na príspevok na mzdu učiteľa. 

V oblasti južného Sudánu nie sú zatiaľ pre školy postavené vyhovujúce 
budovy, a preto vyučovanie prebieha pod stromami, mangovníkmi počas 
mesiacov marec až december. Vyučuje sa tu v anglickom jazyku. Školu 
navštevujú žiaci vo veku 5 - 15 rokov, ale 
je bežné, že aj starší si dopĺňajú základné 
vzdelanie. Na rozdiel od nás, školská 
dochádzka nie je povinná a deti prichádzajú 
do školy z vlastnej iniciatívy. V čase 
vyučovania dostávajú žiaci jedno teplé 
jedlo denne, ktoré tvorí kukuričná kaša, 
ryža či fazuľa. Mesačné náklady na 
prevádzku jednej triedy predstavujú 100 
Eur. 

Prostredníctvom predstavovania takýchto konkrétnych projektov by SAVIO 
chcelo vychovávať a motivovať mladých ľudí k hodnotám solidárnosti, 
zodpovednosti za ľudstvo, zvlášť chudobných a zaostalých. 

viac na www.savio.sk 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
Blondína v hoteli dychtivo kričí na recepčného: - Šéfe, ako to, že vám 
nefunguje výťah? - Drahá pani, výťah funguje perfektne, akurát vy stojíte v 
telefónnej búdke. 

Do obchodu vojde nahnevaná blondínka a predavačka sa jej pýta: - Čo si 
želáte? - Prišla som reklamovať túto konzervu. - A čo je s ňou? - Píše sa na 
nej, že vydrží štyri mesiace a ja som ju zjedla za päť minút. 

Dve blondínky sa rozprávajú: - Tak čo, spravila si vodičák? - Ale nie, vyhodili 
ma. - Prečo? - Tak som si jazdila, až sme sa dostali do kruhového objazdu a 
tam bola tabuľa 30. Tak som to 30-krát obišla a predsa ma vyhodili. - A 
neprepočítala si sa? 



 

MISIE 

SAVIO je občianske združenie, ktoré bolo založené v roku 2005 s cieľom 
podpory rozvojových a humanitárnych projektov. Zameriava sa predovšetkým 
na pomoc deťom a mladým ľuďom v menej rozvinutých krajinách a 
regiónoch. Doteraz pomohlo v Angole, v Keni, v Sudáne, v Azerbajdžane, na 
Sibíri, na Ukrajine... 

SAVIO v spolupráci s BOSCOAID (sudánska saleziánska organizácia) 
podporuje chod základných škôl a učňovských stredísk v hlavnom meste 
južného Sudánu - Juba, v časti Gumbo, Wau, a tiež výstavbu satelitných škôl 
v okolí mesta Tonj. 

Od septembra 2009 SAVIO rozbehlo nový 
projekt: Adopcia tried – Sudán, ktorý 
nadväzuje na predchádzajúci úspešný projekt 
Tehlička pre Sudán a je jediným takýmto 
projektom na celom svete. Partnerom projektu je 
BOSCOAID. Doteraz prístupné projekty 
umožňovali adopciu jednotlivých detí, a nie 
celého kolektívu. Cieľom tohto projektu je 
umožniť vzájomné spoznávanie mladých ľudí na Slovensku a v Sudáne, ako 
aj to, aby anonymný vzťah darca – obdarovaný mohol prejsť do roviny 
priateľstva. Projekt napomôže aj tomu, aby Slovensko spoznalo život v 
Sudáne a aby Sudán spoznal život na Slovensku. 

Počas doby trvania adopcie triedy bude môcť každá trieda napísať 
adoptovanej triede v Sudáne list v angličtine, prípadne pripojiť k nemu 
fotografie alebo pohľadnice. Korešpondenciu od jednotlivých tried na 
Slovensku bude zbierať kancelária SAVIO dvakrát ročne k 30.6. a k 31.12., 
ktorú odošle partnerovi projektu, a ten ju doručí na konkrétnu školu v Sudáne. 
Taktiež jednotlivé adoptované sudánske triedy budú môcť zaslať svoje 
odpovede slovenským triedam rovnakým spôsobom. 

Jednotlivci, firmy, základné, stredné, ale aj materské školy z celého Slovenska 
si budú môcť adoptovať triedu základnej školy alebo učňovského strediska a 
zaviažu sa prispievať každý mesiac na určenú triedu sumou, ktorú si stanovia, 

A čím bol dosiaľ výnimočný rok 2010 pre mladých nášho domkárskeho 
strediska? 
 

- na letných táboroch bolo spolu viac ako 160 detí, 
- spevácky zbor „Vajdlínek“ zaspieval 250 piesní na svätých omšiach 

a na svojich špeciálnych cvičkách (troch 16-hodinovkách) zjedol 
spolu 150 párkov, 

- preplakali sa sme 3 kýble sĺz pri filmoch, čo sme v DOMKE pozerali, 
- „Chodci“ prešli kilometre kilometrové na svojich túrach, 
- 124 zahraných piatkových kalčetových zápasov, 
- spotrebovali sme 172 farbičiek a 1000 listov papiera, 
- stretká „Snečnice“ a „Angels“ mali spolu približne 98 stretiek 

 
 

Nie všetko sa dá opísať slovami či číslami. Mnohé treba prežiť – tak nájdi 
odvahu zažiť to! 

 
Domka na Vianočných trhoch 

 
Od 13. 12. 2010 otvárame brány nášho 

vianočného stánku. Tím šikovných rúk si tento rok pre 
vás pripravil množstvo krásnych dekorácii, vhodných 
originálnych darčekov, vianočných ozdôb a milión drobností pre potešenie. 
Ak ste „fajnšmekri“,  príďte čo najskôr, lebo každá vec je originál, takže sa 
nemusí opakovať. Jednotlivé produkty nájdete odfotené aj na stránke 
www.domka.sk/senica, kde si môžete vytipovať svojho víťaza. Prípadne na 
mailovú adresu dominika.v@gmail.com môžete posielať objednávky na 
konkrétne veci, ktoré vás oslovili a bojíte sa, že vám ich niekto vykúpi. Po 
dohode môžeme vyrobiť aj konkrétnu vec v inom farebnom prevedení podľa 
požiadavky zákazníka. Taktiež ponúkame aj možnosť darčekového balenia. 
Najdôležitejšou informáciou však je, že všetky veci boli vyrobené bez nároku 
na honorár a výťažok ide na fungovanie OZ Domka Senica na ulici J. Kráľa. 
Vďaka tomuto priestoru sa deti a mládež majú kde stretávať a zmysluplne 
tráviť svoj voľný čas. Ďakujeme za vašu podporu a dúfam, že sa uvidíme na 
vianočných trhoch ☺ 

Dominika 



 

Na pódiu s... 
 

Saleziáni- energia bez prúdu 
 
 
Saleziáni / Profil:  
 
Zostava: 
Juraj Kovaľ: spev 
Pavol Hvišč: bass 
gitara 
Martin Šenc: 
klávesy, spev 
Roman 
Maturkanič: gitara, 
spev 
Stanislav Šenc: 
perkusie, spev 
 
Žáner: pop-rock 
Diskografia: 
Dotyk zhora (2004) 
Da mihi animas (2006) 
 
Web: www.saleiáni.com  
 
Saleziánsku hudobnú formáciu asi netreba dlho predstavovať. Skupina vedená 
spevákom a kňazom Jurajom Kovaľom stojí na slovenskej gospelovej scéne 
od roku 2003. Za ten čas stihli vydať už dva CD nosiče, posunúť svoj popový 
prejav do rocku a po personálnych zmenách v kapele vypnúť prúd. Tým ale 
určite nestratili svoju typickú energiu. V sobotu 20.11. sme sa mali možnosť 
presvedčiť sa o tom priamo na vlastné uši. V pastoračnom centre kostola sv. 
Cyrila a Metoda v Sotinej nám totiž predstavili svoju novú unplugged verziu. 
 
 

 

IT & TY 
 

Prehľad kresťanských web stránok 
 
Aby sme sa na internete "nestratili" a sem-tam prezreli aj užitočné 
webstránky, prinášam vám krátky prehľad našich kresťanských stránok. 
 
www.domka.sk/senica – náš web 
 www.mladez.kbs.sk – KBS sekcia pre mládež 
www.mladezba.sk – Komisia pre mládež našej arcidiecézy 
 www.svatepismo.sk – online  
www.kumran.sk – internetové kníhkupectvo 
www.upc.uniba.sk – Univerzitné pastoračné centrum BA 
www.paterpio.sk   - kapucíni 
www.agapeportal.sk – spoločenstvo v Trnave  
www.christ-net.sk – kresťanský portál 
www.martindom.sk – spoločenstvo pri Dóme sv. Martina 
www.spolocenstvosp.sk – spoločenstvo eSPé v Sliači 
www.betel.sk – spoločenstvo v Hlohovci 
www.worship.cz – koncerty, chvály na Morave 
www.animator.sk – materiály pre animátorov 
www.mladez.abu.sk – komisia pre mládež Trnavskej arcidiecézy 
www.frassati.sk - Bratstvo laikov sv. Dominika na Slovensku 
www.frantiskani.sk – Rehoľa menších bratov Františkánov 
www.zakrestanske.sk - Kampaň Inštitútu Leva XIII. 
www.gosamka.gospel.sk – hitparáda slovenských gospelových  kapiel 
www.vira.cz – rozsiahla česká stránka pražského arcibiskupstva o viere  
www.spolcs.cz – Spoločenstvo čistých sŕdc 
www.domcek.org - centrum Anky Kolesárovej pre mladých  
www.katolik.cz 
www.festivalnebojtesa.sk – gospel. festival v Krakovanoch 
www.mpks.sk – najväčší gospel. festival Campfest 
www.zksm.sk – Združenie kresťanských spoločenstiev mládeže 
 
Surfujem, surfuješ, surfujeme.                          

                             Fogo 



 

Každodenne  sme vedome či podprahovo vedení k tomu, aby sme žili 
originálne, boli odlišní. Svietia tým billboardy, hustia to do nás reklamy. Pred 
istým časom sa k tomu však jeden takýto spot postavil celkom inak. “Image je 
nanič. Počúvaj svoj smäd“ S... smäd. Nie značka, ale smäd. Nie imidž, ale 
smäd. Povieš si: no a? Čo je na tom? Kus pravdy. Ak sa na to pozrieš  z iného 
uhla, uvidíš, že tento slogan tne priamo do živého. Myslím tým smäd, ktorý 
neuhasí žiadny nápoj, aj keď má zero cukor. Ide totiž o smäd nášho srdca 
túžiaceho po naplnení. Čo je však to, po čom skutočne prahneme?  

Ak by sme spravili prieskum, tak by podľa mňa väčšina čakala lásku. 
Alebo pokoj či niečo na ten štýl. Skús si však priznať, že nech by to bolo 
čokoľvek, bojíš sa  tej odpovede. Je to tak. Zvykli sme si už hrať divadlo. 
Koniec koncov vyhovuje nám to. Image masky našej tváre je pre nás 
spoľahlivým útočiskom, miestom bezpečnej zóny. Zložiť ju by znamenalo 
zložiť zbrane, zavrhnúť image a riskovať svoje postavenie. Takto často 
vidíme. A to je len ďalší dôkaz toho, že sme nepochopili, že image je 
vonkajším obrazom nášho vnútorného sveta. Skús si toto dnes uvedomiť, 
nerob už viac kompromisy, pozbieraj odvahu, počúvni svoj smäd a sprav prvý 
krok. Tým prvým je zrkadlo. Postav sa pred neho. Aký obraz vidíš v jeho 
odraze? Kto sa na Teba pozerá spoza slnečných okuliarov? Koho oči sa 
skrývajú za čiernou ofinou a čo vidíš v ich hĺbke, ak prestaneš vnímať len 
make-up? 
 

Možno si spomínaš, ako začínal tento článok. Bolo po všetkom. 
Uzávierka. Ak však čítaš tieto riadky, tak Ti je jasné, že som dostal novú 
šancu. Rovnako ako Ty. Je len na Tebe, ako s ňou naložíš. Tieto stránky nášho 
časopisu nie sú určené pre nikoho iného. Pozývam Ťa na cestu Tvojho srdca. 
Pozor, pôjde však o veľa. Bude to dlhá a náročná cesta. A preto tvoje 
rozhodnutie musí byť pevné a zodpovedné. Pretože sám Boh Ťa na ňu pozýva. 
Image je len začiatok. Na jej konci má pre Teba Kristus pripravenú novú tvár. 
Tak neváhaj a počúvni svoj smäd! 
 
 
“ „Ak je niekto smädný a verí vo mňa, nech príde ku mne a nech pije. Ako 
hovorí Písmo, z jeho vnútra potečú prúdy živej vody.“ Toto povedal o 
Duchu, ktorého mali dostať tí, čo v neho uverili.“ (Jn 7, 37 – 39) 
 
 

autor: johanes 

Saleziáni koncertovali v Senici 
 
Kde    V našom pastoračnom centre pri kostole sv. Cyrila a Metoda v Sotinej 
Kedy  20. novembra 2010 
 
Áno, áno, prišli k nám!!! Bolo ich päť - skvelých hudobníkov a spevákov. 
Sála sa zaplnila deťmi, mladými aj dospelými nielen zo Senice, ale aj 
z okolitých dedín. Koncert začal niečo po 19:00  a hneď nám bolo veselšie :o). 
Naše srdcia jasali, ruky tlieskali a pery spievali na slávu Božiu. Z repertoáru 
vybrali niečo nové, ale nezabudli pridať aj tie staršie pesničky ako napríklad 
krásny žalm 23 - Pán je môj pastier. Na záver sme  dostali od speváka -
saleziána Juraja Kovaľa  požehnanie. Ale my sme  ich nenechali len tak odísť 
- po burácajúcom potlesku a pokriku ,,EŠTE” museli pridať pesničku navyše - 
na naše želanie, to bola pesnička Už svieti, ktorú sme si s nimi s radosťou 
zanôtili. Po koncerte, sme si mohli zakúpiť ich CDčka, odfotiť sa s nimi, alebo 
vypýtať si autogram. 
Vďaka za to, že sme mohli stráviť taký pekný večer  patrí hlavne 
organizátorke koncertu Beátke Jánošovej, ďalej tým, ktorí sa koncertu 
zúčastnili, samozrejme skupine SALEZIÁNI (bez nich by koncert nebol), že 
nás poctili svoju prítomnosťou a dobrou  hudbou a v neposlednom rade 
Pánovi, ktorý je vždy s nami :o). 
Verím, že sa všetkým páčilo a dúfam, že si ešte niekedy so Saleziánmi 
zaspievame a zajasáme na chválu Božiu (možno znovu v Senici :o).                                         

Majkaaa 
Prinášame vám rozhovor s Jurajom Kovaľom SDB - členom skupiny 
SALEZIÁNI, počas koncertu v Senici: 
 
Povedzte nám niečo o sebe... 
Naša skupina SALEZIÁNI funguje už 8 rokov a prešla mnohými zmenami. 
Vlastne založili ju študenti teológie (teraz už saleziáni) v Bratislave, ktorí sa 
rozhodli spievať žalmy. Dnes som tu už iba ja salezián. 
Roman a Stano sú Humenčania, ktorí bývajú v Bratislave a oni dvaja majú na 
svedomí to, že povedali: „Ďuro počúvaj, nemôže to takto ostať, ideme do toho 
odznova!“, takže takmer po ročnej pauze sme začali opäť hrať.  
 
Maťo (klávesy) - je Stanov brat, vyštudoval  VŠMÚ a dáva sa na 
dramaturgiu.  



 

Stano (cajon) – vyštudoval  FTVŠ, takže je  veľký športovec. 
Roman (gitara) - pracuje v televízii Lux a vo vydavateľstve Don Bosco 
Ďuro(spev) - Salezián  
Paľo (basgitara) -  pochádza z Prešova,  čerstvý ženáč, vyštudoval 
informatiku 
 
Vydáte nejaké nové CDčko? 
Určite, tešte sa !☺  Do dvoch rokov. 
 
Aká je vaša obľúbená pesnička? 
To by musel každý povedať za seba. 
Nikdy sme sa o tom nerozprávali, ale mám pocit, že keď zahráme Vešiak, tak 
sa z nej tešíme a ešte potom sme sa vytešovali z toho, ako sme spravili 
pesničku Oklamaný. 
 
Životné krédo 
 Tak aj prvou pesničkou sme to povedali – samozrejme to je veľmi všeobecné: 
Da mihi animas. My sa snažíme rozdávať pravdu, nádej a je strašne veľa vecí, 
z ktorých sa dá radovať, ak pochopíme to, že ten Najvyšší nám dáva absolútnu 
slobodu. Nikto nám nedá takú slobodu ako on. 
 
Čo by ste odkázali čitateľom Škopka? 
Ja sa veľmi teším, že tu dnes hráme a že naozaj je medzi vami cítiť radosť  
a rodinu už od prvej pesničky, je tu super atmosféra - to o niečom hovorí. 
Máte tu pekné spoločenstvo, tak vám fandíme a žehnáme vás.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Som teen. Čo s tým? 
 

Smäd 
 

Keď toto píšem, je už vlastne po všetkom. Nie, neboj sa, nečítaš 
denníček pätnásťročného emáka. Ešte stále je to Škopek. Lenže Škopek po 
uzávierke. Viem, odflákal som to. Nestihol som poslať to Hanke včas a tak 
tieto riadky sú už len akýmsi ospravedlnením, manifestom toho, že som Ti 
mal čo povedať. Hej, Tebe. 

Minule mi jedno dievča povedalo, že vyzerám na sedemnásť (a len tak 
btw, mám dvadsať). Popravde, vravím jej, že sa tak častokrát aj cítim. Takže 
áno, som teen. A ľudia verte, že často tiež neviem, čo s tým... 

foto: www. kiell.com 
Myslím, že nám netreba veľkú dávku empatie, aby sme videli, že nám 

teenagerom naozaj niečo chýba. Nenarážam teraz na najnovší model 
notebooku, poslednú kolekciu voňavky od Sugarbabes, či nové oblečenie. 
Ľudia, viem, že to nie je ľahké priznať si, ale je to image. Či imidž. Hej, 
vážne. Slovo, ktoré nám tak rýchlo zdomácnelo, ale ktorému sme ešte neprišli 
na chuť, ešte sme si ho naozaj neobliekli a nevyšli v ňom na ulicu.   

 
 



 

Stráže, ktoré bolo vytvorené 26.9.1996. V súčasnosti máme dvanásť členov, 
pričom v Senici žije osem, v Šaštíne štyria. 

Spolupracovníci žijúci v Senici sa venujú predovšetkým práci s 
mládežou a to hlavne cez aktivity v miestnej Domke - Združenie saleziánskej 
mládeže. Jedná sa hlavne o prácu s animátormi, pomoc pri vedení stretiek, 
organizovanie letných a prímestských táborov, niekedy aj výletov do okolia, 
rôznych športových a kultúrnych akcií, a iné. Manželia Jánošovi organizujú 
rôzne aktivity na ochranu každého, aj počatého života, ako aktívni členovia 
Fóra života. Niektorí členovia vytvorili a vedú modlitbové stretko matiek, 
alebo sú jeho členmi. Ďalej sa v rámci možností aktívne angažujeme v našej 
farnosti, výchove detí v rodine, apoštolátu na pracovisku aj v iných 
prostrediach. 

Spolupracovníci žijúci v Šaštíne sa priamo zúčastňujú na výchove 
študentov v Gymnáziu sv. Jána Bosca, kde môžu v praxi uplatňovať 
preventívny systém výchovy dona Bosca. Ďalej je to apoštolát formou 
predaja náboženskej literatúry, príprava birmovancov a materiálno-technická 
pomoc pri zabezpečovaní aktivít gymnázia, ako aj pomoc pri púťach.  

Moje prvé skúsenosti videli saleziána spolupracovníka len ako 
akéhosi vedúceho stretiek mladých ľudí, ktorý s nimi robí určité aktivity 
a potom má „padla“. Počas svojej prípravy som si stále viac a viac začal 
uvedomovať, že byť saleziánom spolupracovníkom je celoživotné poslanie. 
Že to nie je len otázka niekoľkých stretiek a aktivít, ale každého okamihu 
v mojom živote. Uvedomil som si, že aj moje zamestnanie učiteľa na strednej 
odbornej škole je súčasťou povolania saleziána spolupracovníka. 

 
MiroP 

 
PS: Pre čitateľov nášho časopisu mám jednu úlohu. Skúste zistiť, prečo má 
Združenie saleziánov spolupracovníkov skrátené označenie ASC. Napíšte, 
z akých slov je táto skratka zložená. Svoje odpovede zasielajte na adresu: 
miropupala@stonline.sk. Ten, kto odpovie prvý a správne, bude odmenený 
vecnou cenou. Odpovede posielajte do ďalšej uzávierky nášho časopisu. 

 
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  
 
Ako sa volá western spoza školských lavíc? Sedem nedostatočných! 
 

ČO BUDE? 
 
V dňoch 15. - 23. 12. 2010 sa v niektorých rodinách 
našej farnosti bude opäť konať  predvianočný 
deviatnik "Svätá rodina hľadá prístrešie". Táto 
ľudová pobožnosť má základ v Lukášovom 
evanjeliu, kde sa v stati o Ježišovom narodení hovorí  
o tom, ako Jozef s Pannou Máriou hľadali príbytok v 
Betleheme. Počas deviatich dní bude putovať obraz sv. Rodiny z domu do 
domu Všetci záujemcovia, ktorí sa chcú zúčastniť tohto predvianočného 
deviatnika, sú srdečne vítaní, bližšie informácie o mieste a hodine konania 
poskytne Silvia Baumgartnerová (tel. č. 0908 715 956) 
 

Všetkých, ktorí cítia, že majú nedostatok 
pohybu a chcú s tým niečo robiť, pozývame 
každý utorok o 17:15 (do 18:15) do Domky na 
cvičenie. Prieneste si karimatku a športové 
oblečenie. 
Bližšie info: Beata Jánošová (tel. č.: 
034/6515413, 0949756826) 

 
Hráš rad pingpong? Alebo sa naň aspoň rád pozeráš? (: Preto neváhaj a príď 
na Pingpongový turnaj, ktorý sa uskutoční dňa 28.12.2010 v priestoroch 
DOMKY Senica. Čakajú na teba skvelé ceny a množstvo zábavy. Tak naber 
odvahu a príď, pretože cenu môžeš vyhrať práve ty.  
 
Silvester 2010 pre mladých: 31.12.2010 
o 20:00  
Program: zábavné a poučné scénky 
                večera  
                tancovanie do rána 
                koncert Tešo & Marta 
                silvestrovská poklona 
vstupné: 2 € 
 
 
 



 

ČO BUDE? 
 
prihlasovanie do 29.12.2010 u Lukáša Fordinála  
lukas.fordinal@gmail.com, tel. č. 0918 463 444 
                                     alebo u Mišky Černekovej  
mickeycernek@gmail.com, tel. č. 0908 042 917 
 
Maškarák 2011. Nejde o to, aké bolo vysvedčenie, ani o to, čo dokážeš. 
V tento deň sa môžeš stať kýmkoľvek. Od princeznej, cez svetovú hviezdu až 
po strašidelnú bytosť. Pretože fantázia nemá hraníc 29.1.2011 v jedálni 
Súkromnej školy podnikania v Senici.  
 
 
Kurz efektívneho rodičovstva v Domke (Hnutie 
kresťanských rodín) - kurz je venovaný rodičom, ktorí 
majú deti do 6 rokov. V rámci kurzu budú preberané 
základné princípy pozitívnej výchovy a ich aplikácie do 
rodinného života. Program je vedený lektorom zážitkovo, 
rodičia sa na ňom aktívne podieľajú.  
Termín je  predbežne stanovený na január 2011. 
Kurzy prebiehajú v dopoludňajších hodinách každú druhú sobotu (9,00 
– 13,00),  celkovo 4x. 
Kurz sa bude konať v priestoroch Domky. 
Cena celého kurzu je 30,- EUR/ 1 rodič, 50,- EUR/ obaja rodičia 
V prípade záujmu kontaktujte: peter.skodacek@gmail.com  
 
 
Podrobné info o všetkých akciách bude včas zverejnené na internetovej 
stránke www.senica.domka.sk alebo na nástenke pri kostole a v priestoroch 
DOMKY Senica. 
 
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  

 
Murphyho zákon:  Druhý rad sa posúva rýchlejšie. 
Ak prejdeš do druhého radu, ten ktorý si práve opustil, sa začne posúvať 
rýchlejšie. 

 

Saleziáni... 
 

Slovo, ktoré mi pred niekoľkými rokmi vôbec nič 
nehovorilo. Ak si dobre spomínam, tak som ho ani nikdy 

nepočul. Teraz si kladiem otázku: „Koľkí ľudia v našej farnosti sú na tom 
rovnako, ako som bol niekedy aj ja?“ „Koľkí vôbec toto slovo nepočuli, alebo 
len tak bez povšimnutia ho obišli?“ Tých otázok je vlastne viac, no nechcem 
aby bol tento článok len o otázkach. Mnohí mohli vidieť toto slovo na plagáte 
pri našich kostoloch a viacerým znelo v ušiach na koncerte v pastoračnom 
centre 20.11.2010. Nechcem písať o hudobnej skupine Saleziáni, to 
prenechám iným, ktorí to určite lepšie zvládnu. Využívam len túto výbornú 
príležitosť, aby som Vám z iného uhla ukázal, čo slovo „Saleziáni“ v sebe 
predovšetkým obsahuje. 

Saleziáni, to je predovšetkým jedna veľká rodina, ktorej členovia 
sa nachádzajú takmer na celom svete. Predovšetkým je to duchovná rodina, 
ktorá zahŕňa zasvätené osoby aj laikov, ľudí všetkých vekových kategórií, 
ktorí napĺňajú svoje poslanie v rôznych zložkách podľa priorít a situácie. 
Duchovným otcom tejto veľkej rodiny je svätý Ján Bosco, ktorý pre 
saleziánov vytýčil niekoľko charakteristických znakov a jedným z nich je 
práve RODINNOSŤ. Je to naozaj veľká rodina, o čom svedčí aj 28 jej zložiek, 
pričom tá posledná bola do tejto rodiny začlenená 15. januára 2010. Žiaľ 
nemám k dispozícii aktuálne údaje, no v roku 2006 to bolo len 23 zložiek 
s počtom asi 402 500 členov. Hlavnými zložkami sú: Spoločnosť svätého 
Františka Saleského – Saleziáni dona Bosca (SDB), Inštitút dcér Márie 
Pomocnice (FMA), Združenie saleziánov spolupracovníkov (ASC), 
Odchovanci dona Bosca a Odchovankyne FMA. Prvé tri zložky založil 
samotný duchovný otec don Bosco v polovici 18-teho storočia. Postupne som 
si začal uvedomovať veľkosť myšlienky don Bosca, vytvoriť rodinu tvorenú 
svetským klérom aj laikmi, mužmi aj ženami, ktorí ako kresťania katolíci 
zasvätili svoj život Bohu a výchove mladých. 

 
Aj v našej farnosti sú saleziáni, presnejšie saleziáni spolupracovníci. 

Sú organizovaní v stredisku Združenia saleziánov spolupracovníkov Šaštín- 
 
 
 

 


