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ÚVODNÍK
Milí čitatelia Škopku,

XV. ROČNÍK

ZIMA 2011

spomaliť
Časopisy?
správne využiť
čas

DNEŠOK JE DAR

adventné zamyslenie
nedeľný rituál
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tento rok sme oslávili 20. výročie založenia
mládežníckej organizácie DOMKA, do ktorej
patrí i naše stredisko Senica. V Senici funguje
Domka od roku 1998 a svoje „kamenné“ miesto
má na ulici J. Kráľa od roku 2004. Tešíme sa, že napriek nepriaznivej
finančnej situácii sa nám darí činnosť Domky udržiavať a že máme miesto,
kde sa môžeme pravidelne stretávať, konať rôzne akcie a podujatia. Je to
i vďaka vám, vašim príbuzným a známym, ktorí nás podporujú nielen
materiálne, ale i povzbudzujú do ďalšej činnosti. Veríme, že to nie je
zbytočné, a že Domka oslávi aj svoje ďalšie okrúhle narodeniny.
V tomto čísle časopisu vám prinášame tému, ako si správne zadeliť
čas, ako rozhodnúť, čo je pre nás dôležité a čo nie, určiť si správne priority –
toto všetko sa volá dvomi slovami „time managment“. Neľakajte sa cudzieho
múdro znejúceho slova. Do pozornosti vám dávame zopár rád, ktoré by mali
prispieť k tomu, ako si skvalitniť život, naplánovať si čas a zmysluplne ho
využiť. V období adventu a Vianoc neváhajme zmeniť svoje zaužívané
ponáhľanie sa, plnenie cieľov, zastavme sa, prehodnoťme svoje činnosti
a určite zistíme, čo je v živote najdôležitejšie. Boh. Jeho Syn. Plnohodnotný
život, ktorý ponúka. S prichádzajúcim novým rokom nastúpme teda na novú
cestu, cestu , kde si nájdeme vždy čas na to podstatné. Dôverujme Bohu, že sa
o nás postará, že mu na každom z nás záleží.
V mene redakčnej rady vám úprimne želáme pokojné prežitie
radostnej zvesti. Prajeme vám nepremárnené sviatočné dni naplnené
rodinnými stretnutiami, prajeme vám pokoj, istotu a dôveru v Božie cesty.
ŠKOPEK – štvrťročník Združenia salez. mládeže DOMKA – stredisko Senica
Šéfredaktor: Hana Turzová
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Programovať
vlastný
čas,
znamená vniesť do svojho života
istý rytmus, ktorý prinesie pokoj a
vnútorné zdravie. V klauzúrach
(uzavreté miesta, kde majú prístup
len mnísi a mníšky kláštora)
kláštorov
a
mnohých
náboženských komunitách majú na
chodbách zvon, ktorý pomáha
udržiavať poriadok v životnom
čase.

Čas, ktorý žijeme
Ak chceš poznať hodnotu jednej
sekundy, choď za človekom, ktorý
sa práve vyhol autonehode.
Ak chceš poznať hodnotu jednej
tisíciny sekundy, choď za tým, kto
na olympijských hrách získal
striebornú medailu.
Staré antické porekadlo hovorí:
Serba ordinem et ordo serbabit te!
(Zachovaj poriadok a poriadok
zachová teba!) Aj preto sa snažíme
urobiť si poriadok v udalostiach,
veciach,
vzťahoch,
ktoré
prežívame každý deň. A zároveň si
uvedomiť ako čas, ktorý máme,
využívame. Prečo to urobiť?

Každý okamih, ktorý máš, je
dar. Pamätaj, čas nečaká na
nikoho. Včerajšok - to už sú
dejiny; zajtrajšok - to je
tajomstvo, ale dnešok je dar.
Využívať správne čas
Často skonštatujeme, že máme
málo času; nestíhame; keby mal
deň o dve-tri hodinky viac. Na
tieto poznámky človeka už
reagoval známy rímsky filozof a
súčasník Ježiša Krista Lucius
Annaeus Seneca (*4/5 pred
Kristom - † 65 po Kristovi), keď
konštatoval: „Nie je pravdou, že
máme k dispozícii málo času pre
život, aby sme všetko stihli.
Pravdou
je,
že
ho
veľa
premárnime. Život je, v skutku,
dlhý pre toho, kto ho žije správne.“
Začnime preto Bohom, aj keď
jemu venujeme najmenej času z
nášho života (vypočítali sme si, že
je to iba 8 dní v roku).

Ak chceš poznať hodnotu jedného
roka, choď za študentom, ktorý
musí opakovať ročník.
Ak chceš poznať hodnotu jedného
mesiaca, choď za matkou, ktorej sa
narodilo dieťa predčasne.
Ak chceš poznať hodnotu jedného
týždňa, choď za vydavateľom
nejakého týždenníka.
Ak chceš poznať hodnotu jedného
dňa, choď za robotníkom, ktorý
dostáva denne mzdu a živí ňou
svoje deti.
Ak chceš poznať hodnotu jednej
hodiny, choď za zaľúbeným, ktorý
čaká na schôdzku.
Ak chceš poznať hodnotu jednej
minúty, choď za mužom, ktorý
zmeškal vlak.
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Všimli ste si, že každým dňom
sa približujeme k našej časnej
smrti. Toto vedomie, by nás malo
viesť k tomu, aby sme ten čas,
ktorý máme pred sebou užitočne a
zodpovedne využili. Čas je naozaj
vzácny dar od Boha pre človeka –
vo svete ekonomiky sa hovorí „čas
sú peniaze“; v duchovnom svete sa
hovorí „čas je milosť“. V našom
živote máme mnoho hodnôt, o
ktoré sa musíme s vážnosťou a
citlivosťou
starať.
Chceme
ponúknuť jednu starú írsku
modlitbu, ktorá nám môže pomôcť
pri správnom využívaní nášho
času.
Nájdi si čas na prácu, je to cena
úspechu.
Nájdi si čas na rozmýšľanie, je to
zdroj sily.
Nájdi si čas na hru, je to tajomstvo
mladosti.
Nájdi si čas na čítanie, je to základ
vedomostí.
Nájdi si čas na priateľstvo, je to
brána ku šťastiu.
Nájdi si čas na snívanie, je to cesta
ku hviezdam.
Nájdi si čas na lásku, je to
skutočná životná radosť.
Nájdi si čas na radosť, je to hudba
duše.

Praktické úlohy ako si správne
usporiadať a využívať čas
Nemám čas
1. časť
a. pripravte si papier
b. napíšte
hore
nadpis:
Nemám čas na ......
c. a dopíšte všetko, čo vás
k tomu napadne, všetko, čo
by ste radi robili, keby ste
mali dostatok času
2. časť
a. až zoznam dokončíte,
prečiarknite
nadpis
a namiesto neho napíšte:
Nechce sa mi .....
b. znovu si zoznam prečítajte
položku
po
položke
a sledujte pri tom, ako na
vás tieto vety s novým
nadpisom pôsobia
premýšľajte, či vo vetách nie je
aspoň zrniečko pravdy a či na tom
nemôžete niečo zmeniť Nedeľné
obyčaje
4
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1. Vedome slávte nedeľu ako
deň pracovného pokoja a deň
Pána.
2. Vytvorte si vlastné nedeľné
rituály –
napr. krásne
a pokojné raňajky, príjemnú
hudbu, čerstvé kvety na stole,
sv. omša (napr. v konkrétnom
kostole či u konkrétneho
kňaza)
3. Využite deň na prechádzku,
turistiku, nejaký rekreačný
šport, venujte ho veciam,
ktoré vám robia radosť
a predovšetkým to, čo môžete
podniknúť s priateľmi či
rodinou spoločne.
4. Naučte sa spolu hovoriť,
počúvať sa. Porozprávajte sa
s deťmi o uplynulom týždni,
o tom,
čo
sa
v rodine
prihodilo, zahrajte sa s nimi.
Starajte
sa
v nedeľu
o budovanie
dôležitých
vzťahov s rodinou a priateľmi.
5. Vypnite televíziu a zaveďte
nové pravidlá, ktoré by
podporovali prežívanie nedele
ako spoločenstva, napr. žiadne
hranie na počítači či dlhé
telefonáty.

Sedemdenný rytmus týždňa má
symbolický význam. Sedmička je
číslo dokonalosti. Preto má
hudobná stupnica sedem rôznych
tónov a ôsmy tón je začiatkom
ďalšej oktávy. Osmičkou vždy
začína
niečo nové. V tejto
súvislosti je zaujímavé, že číslica
osem, keď ju otočíme o 90
stupňov, vytvorí znak ležatej
osmičky,
ktorá
znamená
nekonečno. Keď si nespravíme
siedmy deň prestávku, skĺzneme
do neobmedzena – a to nám nerobí
dobre.
Stanoviť si ciele
1. Ciele by mali byť:
a. konkrétne a merateľné
b. formulované pozitívne (čo
chcem, nie čo nechcem)
c. náročné – mali by stáť za to
d. realistické
e. písomne zachytené
f. v atraktívnej podobe
g. a mali by byť začaté
najneskôr do 48 hodín
2. Veľké a dlhodobé ciele by mali
byť rozčlenené na menšie,
čiastkové ciele.
3. Rozhodnite sa, čím začnete,
vytvorte si konkrétny plán.
Opakovane si prečítajte svoje
ciele a vyškrtajte zo zoznamu
tie splnené.
c.
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O čo by sme sa mali usilovať
Pri zachádzaní s časom sa
môžeme podľa slov Ježišovho
učenia spýtať na nasledujúce
otázky:
a. Usilujem sa pri svojom
konaní a správaní o Božie
kráľovstvo?
b. Slúži
moje
konanie
a správanie životu?
c. Slúžim svojim konaním
a správaním
ostatným
ľuďom?
d. Je to blahodarné pre moje
telo, pre moje zdravie?
e. Je to blahodarné pre moju
dušu?
Čas nie je niečo, čo by sme
mali
vyplniť
činnosťami
k zaisteniu si toho, z čoho by sme
mohli v budúcom živote čerpať,
ale čas je dobou prežitou, životom
tu a teraz. Túto skúsenosť sa nám
podarí dosiahnuť natoľko, nakoľko
vedome
žijeme
v spojení
s vlastnou dušou. Potom zakúsime
život i v tom, čo práve robíme, až
potom budeme skutočne žiť. Keď
starého muža
ležiaceho na
smrteľnej posteli, ktorý zažil
v živote veľa ťažkého, prosili, aby
dal ostatným na cestu svoju
životnú múdrosť, z hĺbky srdca
a plný rozhorčenia odpovedal:
„Vôbec
Nemôžem
vám vám
„Vôbecnič.nič.
Nemôžem
odovzdať vôbec nič. Život
musíte žiť tak, ako prichádza!“

Mať čas
Mať čas,
to nie je problém času.
Zastavíš sa u niekoho
na desať minúť
a uvedomíš si:
majú čas,
napriek hromade práce
si urobili čas na mňa i na seba.
Zastavíš sa u niekoho na hodinku
a uvedomíš si:
nemajú čas,
i keď práve nemajú čo na práci,
nemajú čas na mňa ani na seba.
Kto nám kradne čas?
Je to práca?
Sú to povinnosti? –
Je to strach:
strach, že prídeme skrátka,
že budeme mať príliš málo zo života,
strach o svoje malé ja.
Ten, kto nepozerá neustále na to,
čo nemá
a čím nie je,
ale kto vidí
a prijíma to,
čo je a čo má,
ten má čas.
Elmar Gruber

Majkaaa, Miška a Slniečko

(čerpané z mládežníckej kázne Dominika Macáka a z knihy:
Friedrich Assländer, Anselm Grűn: Time management jako duchovní úkol)
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ČO BOLO
Radujte sa s nami
radujúcimi
Prežiť
čas
s ľuďmi,
ktorých máme radi, patrí
k vzácnym chvíľam nášho
uponáhľaného
života.
Takejto radosti sa dostalo aj
nám – zboru Vajdlínek
v sobotu 24.9.2011 vďaka
pozvaniu nášho p. dekana.
Pohládzaný
príjemnými
slnečnými lúčmi sme sa stretli pri
kostole sv. Cyrila a Metoda so
svojimi batôžkami, hudobnými
nástrojmi i Serotínom (plyšovým
maskotom zboru). Cesta autobusom
bola príjemná a umožnila nám
mnoho vzájomných rozhovorov,
mali sme priestor rozprávať sa
o veciach, na ktoré počas skúšok
nemáme dostatok času. Už malé
deti sa učia, že Boh je
všadeprítomný. Na zemi sú však
miesta, kde cítime, že je nebo
trocha bližšie našim srdciam,
miesta premodlené generáciami
pokorných ľudí. Medzi takéto
miesta určite patril i cieľ našej cesty
– Mariánka.
Privítalo nás údolie zaliate
jesennými slnečnými lúčmi. Pod
košatými gaštanmi sme si zložili
svoje veci a využili voľný čas na
občerstvenie, nácvik piesní i trocha
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Vždy som túžil, aby bol
Vajdlínek spoločenstvom, v ktorom
si vieme navzájom pomôcť niesť
svoje
bremená,
radovať
sa

s radujúcimi a plakať s plačúcimi.
Táto sobota nás posunula o kúsok
bližšie k cieľu. Ďakujem!
Rudo H.

„Spalovačka“ s dvomi
sviečkami na torte

pohybovej aktivity. Potom sme sa
presunuli do kostola. Pred sv.
omšou sme sa stihli spoločne
pomodliť ruženec svetla a miestny
správca farnosti nám odkryl
niektoré zaujímavosti z histórie
pútnického miesta. Nasledovala sv.
omša, kde sme mohli prispieť
svojím spevom. Pomodlili sme sa
pri hrobe Jozefa Závodského,
rodáka zo Senice, zastavili sa pri
krížovej ceste, Lurdskej jaskynke
i pri prameni. Mali sme možnosť
vnímať čaro tohto požehnaného
miesta
bez
náhlivosti
a ustarostenosti. Skutočne som
tento deň vnímal ako požehnanie
pre zbor, pretože v bežnom týždni
prežívame spolu len veľmi málo
času; každý má plno rôznych
aktivít. A v nedeľu sa nie všetkým
chce vstávať na skúšku, po sv. omši
mnohí hneď odchádzajú svojou
cestou...

Posledný júlový týždeň bol
tento rok pre 19 mladých
dievčat a chlapcov spoločne
s nami animátormi v znamení
super prežitého času na chate
v Húškach. A keďže sa počas
tohto tábora utvorila naozaj
skvelá partia, dohodli sme sa na
ďalšom stretnutí s originálnym
názvom „ Spalovačka“, ktorá sa
konala 21. a 22. októbra v senickej
Domke.
Naša stretávka sa začala v piatok
podvečer postupným príchodom
všetkých, ktorí si nenechali ujsť
túto príležitosť opäť sa spoločne
stretnúť. Nasledovalo zvítanie sa
a samozrejme veselé debaty o tom,
čo má kto nové. Počas týchto
družných rozhovorov tu bola
možnosť vybrať a objednať si pizzu
na blížiaci sa večer, každý
samozrejme podľa svojej chuti. Po
milom úvode sme sa všetci spolu
odobrali do kostola na svätú omšu,
kde sme Pánovi predložili naše
vďaky a prosby. Bolo pekné vidieť

týchto našich mladých, že cez
všetku ich živelnosť a elán sa vedia
stíšiť a odovzdať sa v modlitbe
Bohu. Takto duchovne posilnení
sme sa po sv. omši presunuli späť
do
Domky,
kde
program
pokračoval
krátkou
scénkou
a spomínaním na zážitky z tábora
pri chutnej pizzi. Nasledovali
spoločné hry, pri ktorých všetci
ukázali svoju šikovnosť, kreativitu
a často i zmysel pre humor, takže
o zábavu nebola núdza. Záver
prvého dňa patril ešte večernej
modlitbe a peknému filmu. Druhý
deň sa začal rannou modlitbou
a výdatnými raňajkami. V duchu
„rannej
rozcvičky“
boli
na
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programe
pohybové
aktivity
a súťaže,
v ktorých
dievčatá
a chalani súťažili proti sebe. Hrali
sa však aj hry v opačnom duchu,
čiže
bola
potreba
vedieť
spolupracovať
a vedieť
sa
dohodnúť - hoci aj bez slov. Vtipný
a zábavný bol aj tanec okolo
stoličiek, najmä vďaka pohotovosti
a predvedeným tanečným prvkom.

Záver bol slávnostný v podobe torty
s dvomi
sviečkami,
ktoré
symbolizovali že toto stretnutie je
už v poradí druhé a všetci sme sa
zhodli na tom, že bude fajn
stretávať sa aj naďalej, či už na
tábore alebo opäť na podobnej „
Spalovačke “.

Oslava 20. narodenín
DOMKY

Matejíčková pozvala na pódium
bývalých
predsedov
domky
a ,,vyspovedala“ - aké to bolo na
začiatku, keď sa dostali za
predsedov,
čo
im
toto
predsedníctvo dalo a čo by popriali
Domke do ďalších rokov. Po
rozhovore
nasledovalo
vtipne
spracované
video,
v ktorom
odpovedali na otázky Slávka
Brigantová, Jaro Timko a Martin
Královič. Ďalej vyhodnotili súťaž
Domkárska Cesta Hrdinov SNP,
ktorá sa uskutočnila pri príležitosti
20. výročia založenia Domky.
Nechýbal ani kultúrny program a to
v podaní
tanečnej
skupiny
z Mamatejky, ktorá nám predviedla
jeden zo svojich tancov. Na záver
programu Jaro Timko poďakoval za
účasť na tejto oslave a nasledovalo
sfukovanie sviečok na torte
(sfukovali sme my mladí spolu so
Slávkou). Domka dostala aj
darčeky v podobe hodín, na ktorých

Áno, presne tak, DOMKA na
Slovensku tento rok oslavuje už
svoje 20. narodeniny a my sme na
jej oslave nemohli chýbať. Lepšie
povedané
zástupcovia
našej
Senickej Domky.
Narodeninový večierok sa konal
25.októbra 2011 v Bratislave na
Miletičke. Začali sme sv. omšou,
ktorú celebroval salezián Tibor
Reimer. Po sv. omši nás pozval
dolu do ,,podzemia“ na večierok.
Po
usadení
nás
privítala
predsedníčka
Domky
Slávka
Brigantová a poďakovala, že sme
prijali pozvanie. Privítal nás aj
hlavný predstavený saleziánov na
Slovensku Karol Maník. Po
prípitku, ktorý predniesol riaditeľ
ústredia Jaro Timko, sme si pozreli
videoprehľad
významných
udalostí Domky od jej vzniku až po
súčasnosť. Moderátorka Zuzka

Kristovi, prostredníctvom
svätého krstu" (134).

102....Náš záver je, že mnohé
skutočnosti, o ktorých sme uvažovali
ponúkajú vážne teologické a
liturgické dôvody na to, aby sme
dúfali, že deti, ktoré zomreli bez
krstu budú spasené a budú sa môcť
tešiť
z blaženého
videnia.
Zdôrazňujeme, že ide o
dôvody nádeje v modlitbe, a nie
dôvody, poskytujúce istotu. Jestvujú 12
mnohé veci, ktoré jednoducho neboli
zjavené (porov.Jn 16, 12). Žijeme vo
viere a v nádeji v Božie
milosrdenstvo a lásku, ktoré nám
boli zjavené v Kristovi a Duch nás
vedie k tomu, aby sme sa modlili
s neprestajnou vďačnosťou
a
radosťou (porov. 1 Sol 5, 18).

Michal Hanečka

bolo jej logo. Potom sa už len
jedlo a voľne rozprávalo.
Majkaaa

daru

Sviečka za nenarodené deti
Medzinárodná
teologická
komisia zverejnila v januári 2007
dokument Nádej na spásu pre deti,
ktoré zomreli bez krstu. Jeho
presné znenie je na stránke
www.kbs.sk v sekcii „Dokumenty
a vyhlásenia
–
Medzinárodná
teologická komisia“. V ňom sa
v článkoch 101. a 102. píše:

„Keďže osud týchto detí nie je
taký jasný ako osud detí, ktoré
zomreli pokrstené, spomienka na
všetkých verných zosnulých 2.
novembra, keď sa modlíme za
spásu tých, o ktorých nevieme s
istotou, či sú už spasení, je
vhodným dňom na to, aby sme
upozorňovali aj na nenarodené
deti, ktoré zomreli bez krstu, no
takisto potrebujú Božiu milosť a
pomoc Cirkvi, aby dosiahli spásu.“
/ThLic.Ján Vígľaš – z komentára
k uvedenému dokumentu/ Z toho
dôvodu občianske združenie Fórum
života organizovalo už po deviaty
krát

101. „Pokiaľ ide o deti, ktoré
zomreli bez krstu, Cirkev ich môže
iba zveriť Božiemu milosrdenstvu,
ako to robí v pohrebnom obrade za
ne. A vskutku, veľké milosrdenstvo
Boha, ,ktorý chce, aby boli všetci
ľudia spasení‘ (1 Tim 2, 4), a
Ježišova nežnosť k deťom, ktorá
mu vnukla slová: ,Nechajte deti
prichádzať ku mne! Nebráňte
im...‘ (Mk 10, 14), nám dovoľujú
dúfať, že jestvuje cesta spásy pre
deti, ktoré zomreli bez krstu. Tým
naliehavejšia je teda výzva Cirkvi,
aby sa nebránilo deťom prísť ku
4
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projekt „Sviečka za nenarodené
sviečky prispievali na aktivity
deti“. V tomto roku sa do projektu
Fóra života, zamerané na ochranu
zapojilo ešte viac farností a obcí
života a rodiny. Je to pre nás
ako
minulý rok. Sviečky za
povzbudením a zároveň nás to aj
nenarodené deti horeli 2.novembra
zaväzuje k ďalšej činnosti v tejto
v oknách domov aj u nás, v Senici.
oblasti. V Senici sa tento rok
Modlitbou sme vyprosovali Božiu
vyzbieralo celkom 550 Eur, ktoré
milosť pre tieto deti a súčasne
sme zaslali na účet Fóra života
svetlo pravdy pre tých, ktorí šíria
(www.forumzivota.sk,
článok
kultúru smrti,
aby spoznali
„Priebežné vyhodnotenie projektu
hodnotu každého ľudského života
sviečka za nenarodené deti“).
od počatia až po prirodzenú smrť
Všetkým darcom zo
srdca
a mali ho v úcte. Potešila nás
ďakujeme.
štedrosť ľudí, ktorí zakúpením
Jozef a Beata Jánošoví, regionálne
centrum Fóra života v Senici

Takto sa nazýva projekt, ktorý
má v réžií Julo Slovák - líder
kapely Espé. Ako píše v Godzone
Magazíne: „Je to evanjelizačný
projekt, ktorý sa snaží nachádzať
priestor pre evanjelizáciu na
Slovensku rôznymi formami a to
štýlom a rečou mladých ľudí.“
A my sme sa tohto projektu
zúčastnili v Bratislave 17.11.2011
v Univerzitnom
pastoračnom
centre.
Telocvičňa
bola
zaplnená
ľuďmi plnými očakávaní. Začalo
sa to tancom. Privítal nás Julo
Slovák aj s piesňou. Nasledovalo
pár moderných pesničiek spolu
s tanečnými krokmi, ktoré nás
naučil jeden z účastníkov. Celý

program bol ladený na tému: si
jedinečný/á, ako to vyplýva aj
z názvu „THE ONE.“
Toto
posolstvo nám sprostredkovali
prostredníctvom
divadla
+
videoprojekcie - o daroch, ktoré
sme dostali, aby sme aj rozvíjali
(behali mi zimomriavky po tele).
Predviedli sa nám aj bubeníci
(ktorí boli aj v hľadisku) a nesmeli
chýbať chvály aj svedectvá.
Nakoniec
Julo
poukázal
zaujímavým pútavým hovoreným
slovom na našu jedinečnosť.
Chcela by som odporučiť tento
projekt. Nestojí nič (dobrovoľný
príspevok), ale stojí to za to!
Ak sa chceš dozvedieť viac,
klikni na stránku: www.godzone.sk
Majkaaa
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Konferencia Saleziánov
spolupracovníkov /ASC/
Dňa 13.11.2011 sa uskutočnila
v Šaštíne-Strážoch
v Divadelnej
sále kláštora Výročná konferencia
Saleziánov spolupracovníkov zo
strediska Šaštín-Senica.
Začala sa ako ináč - svätou
omšou, ktorú celebroval direktor
saleziánskej komunity v Šaštíne don
Marek Michalenko, koncelebrovali
don Peter Barina a náš delegát don
Jozef Komloš.
Konferencia
sa uskutočňuje
každý rok. Jej hlavnou náplňou je
vyhodnotiť
uplynulý
rok
a pouvažovať o plánoch na budúci
rok. Každý rok na konferencii
privítame
aj
zástupcov
z Provinciálnej rady Saleziánov
spolupracovníkov
a mladých
sympatizantov zo Senice, a tak tomu
bolo aj tento rok.
Súčasťou konferencie bolo aj
predstavenie strenny, t.j. hesla
Saleziánov na rok 2012. Strennu
pre každý rok vypracováva hlavný
predstavený
Saleziánov.
Keďže rok 2012 bude prvým rokom
trojročnej prípravy na dvojsté
výročie narodenia dona Bosca
/16.8.1815/, je zameraný na
poznanie
jeho
života
ako
vychovávateľa,
pastiera,
zakladateľa, vodcu a usmerňovateľa.

Takéto poznanie privádza k láske a
k nasledovaniu.
Teda strenna na rok 2012 znie:
„Poznávajme a nasledujme dona
Bosca, aby mladí boli poslaním
nášho života.“
Na
konferencii
sme
si
pripomenuli
aj
tohtoročnú
významnú udalosť, a to návštevu
hlavného prestaveného Saleziánov,
dona
Pasquala
Chaveza
na
Slovensku.
Počas tejto návštevy zdôraznil nám,
Saleziánom spolupracovníkom, aby
sme sa vo svojej činnosti zamerali
na 5 bodov, 5 priorít, a to:
1. brániť a ochraňovať život od
počatia
2. snažiť sa o rozvoj a ochranu
rodiny
3. vsadiť všetko na výchovu
4. dávať svoje sily do novej
evanjelizácie
5. pomáhať mladým , aby dozrievali
v hľadaní svojho povolania.
B. a J. Jánošovi, ASC Šaštín-Senica
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ACčká
Animátorské Cvičenia čakali každého, áno!

ČO BUDE ?

Byť v správny čas na správnom
mieste nie je ani trocha
jednoduché.
Deväť skvelých
dievčat
–
Majka,
Anetka,
Barborka,
Monika,
Tonka,
Martinka, Miška, Paťka, Dominika
– by ti o tom povedali svoje.
Že správny čas bol 18. – 19.
november 2011.
Že správne miesto bola Domka
Senica.
A že najsprávnejší dôvod bola
túžba byť animátorkou.
Je to tak! Už aj v Senici sa
začala stredisková animátorská
škola (animátorské cvičenia),
v skratke ACčká. Všeho-všudy
jednoročná,
pozostávajúca
z viacerých, ako inak než správne
načasovaných polovíkendov.

Možno ťa to prekvapí, ale
nepoviem ti, čo všetko sme robili,
kde všade sme boli, čo sme pojedli
a ani to, že nás navštívil kúzelník
v utajení.
Jedine dievčatá ti budú
dôkazom toho, že ACčká vôbec
boli. Že sa v nich niečo mení, že
rastú v úžasné animátorky.
A ak sa teraz náhodou aj v tebe
objavila iskierka túžby byť
animátorom, kontaktovať nás, je
prvý správny krok!
Kontakt: Katarína Janovičová,
kjanovicova@gmail.com,
0904/009 435.
Slniečko

Už sa to pomaly začína – skúšky, písomky, však? Diár plný povinností až do
konca roka? Tak ale hádam tieto akcie sa ti tam ešte zmestia:
Ping-pongový turnaj 2011
Je to jasné – zasa je to tu. Trénuj, ping-ponguj, tvrdo makaj až do dňa, kedy
ukážeš, čo v tebe je. 27.12.o 9.00 príde v domke k veľkému súboju! info u rod.
Jánošových
Tradičný Silvester
Čakáme vás všetkých o 20 h. Už teraz sa tešíme na vtipné a originálne scénky
a zábavu “až do rána bíleho”. PS: bude sa podávať super punč 
Lístky kúpite u Foga a Mišky v predpredaji za 1 € do 28. 12. (po termíne za 2
€).
Sv. rodina hľadá prístrešie (predvianočný deviatnik 15.-23.12.)
Deviatnik je súkromná pobožnosť. Zapája sa do nej deväť rodín alebo deväť
osôb z rozličných rodín. Môžu sa jej zúčastniť celé rodiny i s deťmi, ba môžu
sa k nej pridať aj ľudia, ku ktorým sa nejde do domácnosti.
Cieľom tejto pobožnosti je:
1.
2.
3.

dať duchovnú vynáhradu za odmietnutie a urážky Svätej rodiny,
ktoré sa jej dostali a dostávajú,
osobitne preukázať lásku a úctu Panne Márii ako Ježišovej Matke
a našej duchovnej Matke – prostrednici všetkých milostí,
pripraviť sa na dôstojné slávenie Vianoc - osobitne vyprosiť si milosť
pre duchovný zrod Ježiša, jeho lásky a pokoja v rodinách.

(Rozpis rodín bude na našej domkárskej internetovej stránke)
Informovať sa môžete aj osobne u Silvii Baumgartnerovej.
A „včul“, konečne nadišiel ten správny čas kúpiť nový diárik na rok 2012.
Akože prečo? No, aby si si tam predsa hneď zapísal akcie, na ktorých nesmieš
chýbať!
Púť zaľúbených (V. ročník)
Bazilika Sedembolestnej v Šaštín – Stráže 17.02.2012 (od 18:00 hod.) –
19.02.2012 (do 12:00 hod.)
Rezervuj si tento víkend, a investuj do svojho vzťahu!
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Maškarák
Dňa 21.1.2012 v jedálni II. ZŠ máš dovolené byť zlodejom, hrdinom,
princeznou či bosorkou. A kľudne môžeš prísť aj ako hríbik či Shrek. Stále
máš šancu vyhrať cenu najkreatívnejšej masky a veľa iného.

...SOM TEEN, ČO S TÝM?...

Podporte nás 2%
Aj tento rok máte možnosť podporiť rozvoj detí a mládeže poukázaním Vašich
dvoch percent z daní zaplatených v roku 2011 Domke – združeniu
saleziánskej mládeže, stredisku Senica.
Nedarovať svoje 2 % znamená ich stratu v štátnom rozpočte.
Aj vďaka Vaším dvom percentám z minulých rokov sme mohli realizovať
tábory, výlety, krúžky a stretká, kultúrne a športové aktivity, hry, atď.
Zamestnanci môžu venovať svoje dve percentá do 30. apríla 2012.
Podnikatelia a živnostníci majú túto možnosť do 31. marca 2012.
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Určite každý z nás sa občas zamýšľa
nad zmyslom vlastnej existencie. Sú to úvahy,
ktoré prirodzene vyvierajú z nášho vnútra
alebo z pocitu nenaplnenosti. Je to akoby
sme stále plachtili po rozbúrenom mori sveta
a nevieme vlastne kam smerujeme, kam
máme smerovať a prečo. Hľadáme zmysel –
zmysel života.
Ja som práve teraz vo veku, kedy sa
človek hľadá a usiluje sa zaradiť. Začínam
vyzrievať – aspoň vnútri cítim, že vyzrievam. Hľadám seba a hľadám zmysel svojej
púte. Prečo som sa ocitol na tejto Zemi? V tomto tele a práve v tejto dobe?
Rozhodol som sa byť kresťanom a stále sa ním každý deň musím rozhodovať
byť. A viera istým spôsobom oslobodzuje a istým spôsobom zaväzuje. Boh ma pozýva k
účasti na večnom živote v Jeho sláve, mať účasť priamo na Jeho svätosti a vznešenosti
– žiť v nebi. A kým ta dôjdem, tak treba robiť dobré skutky, vidieť v druhých svojho
brata alebo priamo Krista a konať Božiu vôľu. A milovať. Boha i všetkých ostatných ľudí
vrátane seba.
Hmm... Je to vlastne jednoduché ako facka. Napriek tomu však cítim
vnútorne určitú nespokojnosť. Som tak nastavená, že potrebujem vedieť, čo mám robiť
teraz konkrétne. Akú školu študovať... ako sa obliekať... ako sa správať k rodičom... čo
robiť počas dňa... aké životné projekty si vytýčiť... čo s vianočnými darčekmi... :-)
Nenachádzam inej odpovede na svoje otázky, len
tú, ktorá sa odvážne spája s mojím súčasným rýchlym
vyzrievaním. Čo mám robiť? Skvelý autor Antoine de SaintExupéry vo svojej Citadele vraví, že zmyslom života je stať sa
sám sebou. A ja s ním súhlasím. To je zmysel môjho
vyzrievania a môjho súčasného putovania. Neviem, čo bude
za desať rokov, ale teraz mám konať takto. Vyzrievať, nájsť
sa, nájsť svoje názory a „skolaudovať“ svoje sebaurčenie. Musím objaviť sám seba, aby
som mohol slúžiť Bohu a putovať do nebeskej domoviny. Teraz je ten čas. Teraz som tu
a teraz sa treba zadefinovať.
Prajem aj vám všetkým, čo čítate tieto riadky, aby ste mali veľa síl pri putovaní
k sebe samému, aby sme sa mohli skrze seba otvoriť svetu a Bohu.
(prevzaté a upravené z christ-net.sk)
Miška
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ROZHOVOR S ...
Tentokrát sme si zobrali na ,,mušku“ nášho senického
seminaristu Janka Fábika. Spolu sme sa porozprávali
o prežívaní adventných sviatkov.
1. Ako si prežíval advent v detstve?
Trojakým spôsobom:
1. tešil som sa na darčeky a na prázdniny,
2. hľadal som, kde by mohli byť darčeky ukryté,
3. prvý deň som vyjedol čokolády z adventného kalendára.
2.A ako teraz?
Prvý spôsob ostáva, lebo sa teším na najkrajšie kresťanské sviatky. Snažím sa
adventné obdobie prežívať v stálom očakávaní príchodu Spasiteľa na Zem,
kedy si človek uvedomuje nepochopiteľné tajomstvo, keď sa ,,SLOVO
STÁVA TELOM.“
3. Ako sa prežíva advent v seminári?
Ráno mávame Roráty, ktorými začíname program - v zhasnutej kaplnke so
zažatými sviecami v rukách a spevom Rorate Coeli. To je také
najšpecifickejšie oproti bežnému prežívaniu doma vo farnosti. K adventu
máme v seminári ladené aj kázne, prednášky a duchovné obnovy.
4.Čo ti adventné obdobie dáva?
Oslovila ma myšlienka nášho svätého otca Benedikta XVI. V súvislosti
s adventom hovorí, ako Božia Matka nosila vo svojom lone malého Ježiška.
Tak aj my by sme mali v advente nosiť Ježiša vo svojom srdci. A tiež sa mi
páči, že hovorí o Panne Márii ako o živej monštrancii, ktorá neustále nosila
Pána Ježiša. A po takejto príprave môžeme oveľa hlbšie a krajšie prežiť
Vianoce.
5.Podľa teba čo ľuďom chýba, aby prežili advent lepšie?
Myslím, že nám všetkým nielen v advente chýba čas zastaviť sa a zamyslieť
sa nad svojím životom, stíšiť sa a zahĺbiť sa do svojho vnútra.
6.Čo by si poprial tým, čo čítajú tieto riadky?
V duchu 1.otázky veľa darčekov a čokolády =). A prajem im, aby znovu
objavili krásu viery a opäť spoznávali osobu Ježiša Krista aj v tomto
adventnom období.
Ďakujeme za rozhovor a pohostenie! 
Majkaaa a Fogo
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VEDA A TECHNIKA
Facebook odkryl
karty, prezradil,
ako nás sleduje
Facebook (skratka FB) má
prehľad o všetkých webových
stránkach, ktoré jeho užívatelia
navštívili za posledných 90 dní.
Navyše sleduje aj pohyb ďalších
90 miliónov ľudí, ktorí na ňom
účet nemajú, ale z nejakého
dôvodu niektorú zo stránok FB
navštívili.
Detailné informácie o tom, ako
FB zbiera dáta o užívateľoch
internetu, zverejnil americký
denník USA Today, ktorému ich
odtajnil šéf tejto sociálnej siete
Arturo Bejar.

1.
Prihlásení
užívatelia
Facebooku
Pokiaľ
sa
k
svojmu
facebookovému účtu prihlásite,
aktivuje sa session cookie.
Tá
obsahuje
a
ukladá
informácie o vašom mene a emaily, zoznam priateľov, IP
adresy, rozlíšenie obrazovky,
informácie
o
operačnom
systéme,
používanie
prehliadačov,
navštívené
stránky (spolu s dátami a času
ich návštevy).
2. Neprihlásení užívatelia
Facebooku a noví ľudia
Pokiaľ síce na FB máte účet,
ale nie ste k nemu prihlásený
alebo pokiaľ ste na FB po
prvýkrát, aktivuje sa browser
cookie. Tá podľa FB neobsahuje
žiadne
osobné
dáta,
len
unikátne číslo, ktoré slúži na
identifikáciu. Sleduje informácie
o
IP
adresách,
rozlíšení
obrazovky,
operačnom
systéme,
používanom
prehliadači
a
navštívených
stránkach.

Cookies, kam sa pozrieš
FB v podstate nerobí nič iné,
než
drvivá
väčšina
poskytovateľov
webových
služieb: ku zberu dát používa
cookies. Ide o malé textové
súbory, ktoré sa do počítača
vložia pri návšteve určitej
stránky. Prehliadač si s ich
pomocou
môže
pamätať
nastavenia
stránky
alebo
napríklad obsah košíka v eshope a analytické spoločnosti
ich
využívajú
k
meraniu
návštevnosti. Keď si založíte
účet na FB, vytvorí systém dva
súbory cookies browser cookies
a session cookie. FB ich potom
využíva
dvoma
rôznymi
spôsobmi:
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Na čo Facebook informácie
používa?
Využitia informácií z cookies
sú podľa FB tri:
1. Informácie pomáhajú nájsť
falošné účty alebo pokusy o
phishingové útoky.
2. FB vďaka nim môže sledovať,
ako užívatelia jeho služby
používajú, a podľa toho ich
vylepšiť.
3. Využívajú sa na presnejšie
zacielenie reklamy. FB ale tvrdí,
že pozbierané dáta na tento
účel zásadne nepoužíva.
Reklamy sa podľa neho
zatiaľ
zameriavajú
podľa
informácií, ktoré o sebe užívateľ
vyplní v profile a podľa toho,
ktorý obsah označí kliknutím na
označenie – „To sa mi páči“.
Podľa hovorcu firmy Andrewa
Noyesa FB neplánuje, že by na
používanie informácii niečo
zmenil.

že
sa
na
FB
vyskytuje
bezprecedentné množstvo čisto
súkromných informácií, ktorých
prípadný únik môže mať na
užívateľov podstatný dopad.
Facebook
a
Twitter
sú
sledované samotnou CIA
McLean - Americká CIA
(Ústredná spravodajská služba)
v neoznačenom priemyselnom
parku v štáte Virgínia sleduje
odkazy
na
internetových
sociálnych sieťach Twitter či FB preskúma ich až päť miliónov
denne. Cieľom amerických
špiónov je preveriť informácie,
ktoré si posielajú povstalci,
militanti, aktivisti či diplomati.
V stredisku CIA s názvom
Open Source Center analytici,
ktorých
špionážna
služba
"láskyplne" nazýva "pomstychtiví
knihovníci", starostlivo skúmajú
všetky podoby sociálnych médií
v mnohých jazykoch z celého
sveta.
CIA
študuje
a
dopĺňa
materiál
o
tajne
získané
informácie, aby vytvorila obraz
o
tých
najrôznejších
záležitostiach:
od
nálad
obyvateľstva v Pakistane po
razii americkej elitnej jednotky
SEAL, ktorá zabila Usámu bon
Ládina, až po odhad, či je
nejaká krajina Blízkeho východu
zrelá na revolúciu.

Robia to všetci
Nerobíme nič iné ako všetci
ostatní, bráni sa FB ústami
Artura
Bejara.
Podobne
užívateľov sleduje aj Google,
Amazon, Microsoft, Adobe,
Yahoo a vôbec väčšina ďalších
prevádzkovateľov služieb.
Informácie
o
chovaní
užívateľov sú totiž pre ne životne
dôležité. Bez nich by nevedeli,
ako ľudia ich weby používajú a
nemali by čísla o návštevnosti,
ktoré sú podstatné pre reklamy.
V USA obavy zo zneužitia dát
stále
stúpajú.
Zástupcovia
prísnejšej ochrany pripomínajú,

Takže vám odporúčam,
dobre si rozmyslieť čo na
internet o sebe zavesíte.
Fogo
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SALEZIÁNSKY DUCH
Študent Bosco medzi mládežou
Z tých čias sa zachovalo
niekoľko správ. Prvá sa týka jeho
vzťahu ku chierskym židom. Žilo
tam niekoľko židovských rodín
a mali
aj
svojho
rabína.
V krajine však boli len trpeným
živlom. Aj medzi Boscovými
spolužiakmi boli židia a Janko si
všímal, s akými ťažkosťami
prežívali piatok a sobotu. Učili ich
totiž zásadne nepracovať od
západu slnka v piatok do západu
slnka v sobotu.
Ako si však mali písať úlohy,
keď to pre nich bola práca? Janko
sa ich ujal a robil im úlohy, začo
mu boli veľmi vďační a jeden
z nich dokonca neskôr prijal krst.
Bol rovnako dobrý ku všetkým,
malým aj veľkým. V tom čase už
bol uznávaným vodcom mládeže.
Nikto mu nemohol konkurovať
a dá sa povedať, že väčšina bola
ochotná poslúchať ho. Jeden z nich
rozprával, že v letných mesiacoch
sa chlapci zhromažďovali pri
chierskom moste a Janko bol ich
dušou. Tu začal spievať, tu zasa
rozprával alebo inak zabával
ostatných. Ani teraz neprestával
byť dušou hier. Sám o tom hovorí:

„Uprostred štúdia, cvičenia
spevu, hudby, recitovania a hrania
divadla som nezabudol ani na
drobné hry. Ovládal som všelijaké
hry s guličkami, kartami, robil som
saltá.
Tým
som
všetkých
prekvapoval.“
Janko
Bosco,
bol
skôr
mlčanlivý a zdržanlivý. Aj keď
robil kúsky, každý cítil, že to
nerobí z vlastnej potreby, aby sa
ukázal,
ale
z vyšších,
ušľachtilejších pohnútok. Práve
tým si
získaval
všeobecné
sympatie.

Silvia
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OMŠA - PÁNOVA VEČERA
Paralela medzi Starou a Novou zmluvou
V predchádzajúcich číslach sme písali o svätej omši ako ju poznáme
a každý deň zažívame. Teraz chceme poukázať na podobnosť medzi Starou
zmluvou, ktorú uzavrel Boh s izraelským ľudom prostredníctvom Mojžiša
na Sinaji a Novou zmluvou, ktorú uzavrel Boh s nami skrze Ježiša Krista.

1. Odohráva sa v malebnej a veľkolepej 1. Ježiš si vybral na ustanovenie nového
scenérii prírody, aby ľudí do hĺbky
obradu veľkú sálu bohatého domu, jeden
zasiahlo, čo sa bude diať, aby svoju
z najbohatších
domov
v Jeruzaleme.
pozornosť upriamili na dôležitosť
Chudobný Ježiš chce zasiahnuť fantáziu
učeníkov, upozorniť ich na veľkosť
zmluvy s Bohom skrze Mojžiša.
tajomstva, ktoré sa chystá sláviť.

2. Rituálu zmluvy predchádzala
príprava: ak má človek uzavrieť
dohodu o vernosti neviditeľnému
Bohu, musí si uvedomovať čo robí.
Mojžiš ich po tri dni učí
o zodpovednosti pred Bohom a voči
Bohu.
3. Uzatvorenie
zmluvy sprevádza
obradný rituál: kamenný oltár na
úpätí vrchu Sinaj, dvanásť pomníkov
okolo oltára, slávnostné očistenie
ľudu počas troch dní.

4. V zmluve na Sinaji stoja na prvom
mieste ľudu Izraelovi mladíci, ktorých
Mojžiš poveril prípravou veľkého
obradu a prinesením obety; sú
poverení
pripraviť
krv
na
uskutočnenie veľkej zmluvy.
5. Na Sinaji stojí obetný oltár,
obklopený dvanástimi pomníkmi –
symbol dvanástich kmeňov Izraela.

2. Ježiš venuje príprave apoštolov tri roky.
Trpezlivo ich učí, čo znamená
priateľstvo s Otcom...: verejný život je
dlhým školením Dvanástich, ktoré má
otvoriť ich mysle pre tajomstvo Krista,
pre očakávanie kráľovstva.
3. Ježiš zasadzuje nový obrad do
slávnostného
kontextu
typickej
hebrejskej obetnej hostiny: príslušné
posvätné jedlá, spievanie žalmov,
slávnostné
vysvetľovanie
udalosti
(umývanie nôh apoštolov ako príprava
na prijatie nového zákona – zákona
lásky)
4. Ježiš na prípravu nového obradu si pri
večeri vybral Jána a Petra, ktorých
posiela, aby zorganizovali prípravy. Lk
22,8: „Poslal Petra a Jána so slovami:
choďte a pripravte nám veľkonočnú
večeru.
5. Pánova večera sa odohráva pri
stole, ktorý je zároveň oltárom, okolo
oltára sú prítomní dvanásti apoštoli

6.

Keď srdcia Izraelitov prijali desať
prikázaní, Mojžiš vylial polovicu krvi
na oltár, akoby ju chcel darovať
Bohu, a ďalšou polovicou pokropí
ľud, akoby ju chcel darovať ľudu
a vytvoriť v tej istej krvi, symbole
života, príbuzenský vzťah medzi
Bohom a ľudom. A volá: “Toto je krv
zmluvy s Bohom.“
7. Potom ľud vybuchne v prejavy radosti
a oslavy: pijú, jedia, spievajú na
oslavu lásky Boha k svojmu ľudu
a lásky ľudu k svojmu Bohu.

8. V príbehu Exodu sa potom objavuje
tajomná udalosť. Boh chce možno
ľudu naznačiť, že zmluva, ktorú
uzatvorili, je nesmierne dôležitá.
Kniha Exodu rozpráva, že Mojžiš cítil
potrebu vystúpiť na vrch a zostal tam
40 dní a 40 nocí a vstúpil do oblaku
Jahveho, do dôverného vzťahu
s Božou slávou.
9. Ľud Izraela považoval zmluvu na
Sinaji
za
stredobod
svojej
náboženskej
skúsenosti,
za
stredobod svojich dejín, za
začiatok nového národa, ktorý
úplne patrí Bohu.

6. Po katechéze o láska, keď sú srdcia
apoštolov otvorené pre lásku, Ježiš
pozdvihuje svoje telo a svoju krv,
premenený chlieb a víno, a keď
pozdvihuje kalich krvi, vyslovuje tie
isté slová ako Mojžiš:“ Toto je kalich
novej zmluvy, pite z neho všetci.“

7.
Aj na večeri sa oslavuje: je to
slávnostná večera, na ktorej sa je,
pije, spievajú sa žalmy a modlí sa.
Podľa Jánovho evanjelia Ježiš trikrát
hovorí o radosti, o úplnej radosti.
Večera je vlastne oslava: oslava lásky.
8. Ježišova večera pripravuje a otvára
oponu krvi: ozajstný obrad krvi,
ozajstná krvavá obeta odohrávajúca sa
potom na kalvárii. Aj Ježiš vystupuje na
svoj vrch – Kalvária. Apoštol Ján, ktorý
bol dôverným Učiteľovým priateľom
a ktorý sa hlboko zamýšľal nad
ukrižovaním, vo svojom evanjeliu píše,
že Ježiš „vystupuje do Otcovej slávy“.
9. Pánova večera. Obrad novej zmluvy,
sa stáva osou viery, pretože v sebe
sústreďuje vykúpenie, slávnu Pánovu
smrť. Táto smrť sa opakuje v podobe
obradu, svätej omše. Bude sa na zemi
opakovať až do skončenia sveta,
pretože Pán povedal:“ Toto robte na
moju pamiatku.“ A svätý Pavol už
prvým kresťanom vysvetľuje:“ Vždy
keď jeme tento chlieb a pijeme z tohto
kalicha, zvestujeme Pánovu smrť, kým
nepríde v sláve.

Boh chce, aby obrad zmluvy
sprevádzali aj vonkajšie znaky
slávnosti, pretože je to obrad,
ktorý si vyžaduje účasť rozumu,
srdca, života!
Mickey
z knihy A.GASPARINO: Omša – Pánova večera
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SVÄTÝ, SVÄTÝ, SVÄTÝ
Kňaz Velyčkovskyj neprerušil
svoju prácu ani v čase II. svetovej
vojny. Zo všetkých síl pomáhal
vyhnancom,
slúžil
omše
a spovedal veriacich. Po skončení
vojny bol uväznený NKVD. Bol
odsúdený na smrť a omilostený.
Bol vypovedaný na Sibír, kde
v lágroch strávil takmer 10 rokov
až do roku 1955.
Na slobode kňaz neprerušil
svoju prácu. Bez ohľadu na
prenasledovanie Cirkvi zo strany
komunistických úradov sa venoval
evanjelizačnej činnosti. V roku
1959 bol pápežom tajne menovaný
„biskupom
umlčanej
cirkvi“.
V obave pred väzením bola
konsekrácia vykonaná v tajnosti
jednom z moskovských hotelov.
V obave z jeho autority vypovedali
komunistické úrady v roku 1972
kňaza z vlasti. Usadil sa v Kanade,
kde
o rok
neskôr
zomrel,
obklopený
ozajstnou
úctou
ukrajinských
emigrantov.
Za
blahoslaveného bol vyhlásený
v roku 2001.
Pre dnešného kresťana by mal
byť symbolom nezlomnosti ducha,
ktorého
nezlomili
ani
prenasledovania. Ťažkosti ho len
posilňovali a neboli prekážkou na
ceste k Bohu. Naša láska k Bohu
môže byť aj dnes vystavená ťažkej
skúške: koľkokrát utrpenie nás

Naša láska k Bohu môže byť
podrobená ťažkej skúške
Bl. Vasil Velyčkovskij sa
narodil
v roku
1930
v Stanislawowe
na
Ukrajine.
Pochádzal z typickej ukrajinskej
rodiny, ktorá ale na rozdiel od
väčšiny jej pravoslávnych rodákov
patrila ku katolíckej Cirkvi. Po
skončení štúdia na gymnáziu
vstúpil
do
kongregácie
redemptoristov. V kláštore strávil
niekoľko rokov, oddávajúc sa
modlitbám a teologickému štúdiu.
V roku 1925 zložil večné sľuby
a prijal kňazské vysvätenie. Potom
pracoval v ukrajinských dedinách
a mestách a hlásal Božie slovo.
Dôstojný
kňaz,
obdarovaný
kazateľským talentom, sa rýchlo
stal postavou veľmi populárnou
a rešpektovanou.
Jeho rady vyhľadávali klerici
a farári
farností,
poľský
a ukrajinský ľud ho obdarovával
láskou a úctou.
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a našich blízkych vedie k pocitu
mlčať – mali by sme pomáhať
horkosti
a pochybnostiam.
iným,
pomáhať
trpiacim
Myslíme si, že Boh nás opustil,
a odpúšťať prenasledovateľom.
keď pripustí, aby sme toľko trpeli.
Život kňaza Velyčkovského môže
„Dobrotivý Bože, ty si k svätým
byť pre nás ukazovateľom vo
pastierom pridružil
chvíľach pochybností, nakoľko
biskupa Vasila, preniknutého
nám ukazuje, že aj najťažšie
ohňom lásky a vierou,
zážitky nás môžu posilniť vo viere
ktorá víťazí nad svetom; prosíme
a dávať nám vnútornú silu.
ťa, daj nám na jeho
„Umlčaná
cirkev“
kňaza
príhovor vytrvať vo viere a láske,
Velyčkovského – to je cirkev
aby sme v spoločenstve
„tichá“,
„skrytá“
pred
s ním mali účasť na tvojej sláve.
prenasledovateľmi, ale nemlčiaca
Skrze Krista, nášho Pána.
o pravde viery, proti krivde
Amen.“
blížnych. My by sme tiež nemali

AKORDY

e

R. Boh je svätý, je svätý, je svätý..
C

Nádherný svätý - Simona
Martausová
e

Do vlastných rúk ber svoj život nie
ty..

C

G

Stane sa, v čo uveríš,

Objíma nás, sme zlomené kvety..
D
G

On je nám vždy verný..

si džbán, ktorý nenaplníš

e

D

Nádherný, nádherný, nádherný...

ak sa nezriekneš všetkých právna pomstu, na deň, aj na trón

C

e

G

chvál.
Tieň ťa nikdy nezničí
a hoci na teba kričí,
skús kráčať nech je za tebou,
ži si svoj život – ako nebo...

Ja ťa chytím, ak sa pustíš seba,

C

Ak padáš on s láskou šepká: „Ver mi,
D

Naučím ťa jak sa smrti nebáť..“
Láska nemyslí na zlé,
v čo verí viem, že krásne znie,
volaj sa Láska a skús ísť
spať do hôr – nech ich pochopíš...
Človek zmení život svoj,
tak nikdy neprehrá ten boj,
s nádejou pokoj príjme sám..
Aj ja už viem, že neprehrám..
Chuť ovocia...
R. Boh je svätý...
(nájdeš na youtube.com

G

Chuť ovocia v korunách, buď strom,
čo svetlom zmýva strach,
D

tancuj v jarných záhradách...
e

G

Ľudia čo prídu nech zbadajú, že
D

tvoje listy spievajú...

4

4
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MISIE
Ako vznikli saleziánske
misie?
Myšlienka šírenia kresťanskej
viery medzi pohanmi zamestnávala
myseľ Don Bosca už v jeho
mladosti. Raz dokonca plakal nad
rozostretou mapou Ázie, lebo
pohľad na pohanský svet žijúci bez
evanjeliovej zvesti a Ježiša Krista
bol pre neho bolestný. Mal veľkú
túžbu založiť misie v Indii, aby
tam mohol zachraňovať duše a
privádzať ich k pravému Bohu, tak
ako to začal už v 16. storočí sv.
František Xaverský. Už v roku
1848 povedal: „Keby som mal
kňazov a klerikov, rozkázal by
som im, aby hlásali Evanjelium v
Patagónii a Ohňovej Zemi, keďže
tento kraj so svojimi úplne
opustenými obyvateľmi najviac
potrebuje misionárov".
Jeho sen z roku 1871, v
ktorom videl svojich duchovných
synov ako misionárov prichádzať
medzi divoké a neznáme kmene sa
verne vyplnil. Keď sa 11.
novembra 1875 lúčil s prvou
misionárskou výpravou, povedal
im tieto slová: "Hľadajte duše, nie
peniaze, česť a hodnosti. Ujmite sa
nemocných, detí, starcov a
chudobných. Získate si Božie
požehnanie a ľudskú priazeň.

Preukazujte
úctu
každej
autorite.
Utiekajte sa
stále k Panne
Márii Pomocnici a k Ježišovi vo
Sviatosti Oltárnej! Vo všetkých
námahách
a
protivenstvách
nezabúdajte, že získame veľké
odmeny, ktoré máme pripravené v
nebesiach."
Za prvými misionármi
odchádzali každoročne ďalší a už
po dvadsiatich rokoch bolo vidieť
obrovské výsledky. Pusté kraje sa
menili na úrodnú pôdu, predtým
úplne negramotní divosi študovali
na školách a učili sa remeslám. To
všetko menilo k lepšiemu nielen
ich vlastný život, ale aj celú
spoločnosť.
Hneď
na
počiatku
slovenského saleziánskeho diela v
roku 1924 sa našlo niekoľko
slovenských misijných nadšencov,
ochotných pracovať na šírení
Božieho
kráľovstva
medzi
pohanskými národmi v rôznych
krajinách sveta. Ani nie o desať
rokov už cestovalo do zámoria s
59. výpravou misionárov 10
slovenských saleziánov.
4
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Hlavný
predstavený
saleziánov don Pascual Chávez
vyslal v nedeľu 25. septembra v
poradí už 142. misijnú výpravu. Jej
súčasťou bolo 31 saleziánov, 21
saleziánok a tiež 6 sestier Charitas
sisters, ktoré založil don Cimatti.
Súčasťou misijných výprav sú
okrem saleziánov a sestier
saleziánok aj početní laici, ktorí
zdieľajú misijný odkaz dona Bosca
(zo Slovenska tento rok odišli do
misií 18 dobrovoľníci). Don
Chávez zdôraznil, že „treba mať
odvahu zašpiniť si ruky, riskovať
vlastnú tvár pri hľadaní nových
hodnôt, ktoré by boli bližšie
slobode, spravodlivosti, solidarite,
láske a ľudskému šťastiu.“

Všetci však do misií ísť
nemôžeme. A ako
môžeme
pomôcť misiám aj počas adventu?
Ponúkam návrh: Skúsme sa aspoň
občas počas tohto svätého obdobia
zastaviť a zaletieť myšlienkami ku
všetkým, ktorí obetujú čas,
námahu a možno i svoj život, aby
bolo iným na svete aspoň trošku
krajšie, aby aj oni mohli pocítiť
Božiu blízkosť a radosť z
Ježiškovho narodenia. Vyprosujme
pre nich Božie milosti a
požehnanie, aby sa tá Radostná
zvesť rozšírila po celom svete a
naplnila tak srdiečka všetkých
ľudí.
Miška
(čerpané z www.saleziani.misie.sk)

Ide slepý a hluchý na poľovačku. Ako si tak vykračujú, hluchý sa potkne,
spadne a vystrelí. Slepý sa na to pýta:
- Trafili sme niečo?
- Prečo? Už sme strieľali?
4
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PEČIEME S ELENKOU
Vianočné linecké koláčiky
Suroviny: 380 g hladkej múky,
120 g práškového cukru, 250 g
masla alebo rastlinného margarínu,
1 vajce, 1 vanilínový cukor, 2
lyžice citrónovej šťavy, 200 g
ľubovoľného džemu, práškový
cukor na posypanie
Postup: Múku premiešame s
práškovým a vanilínovým cukrom,
pridáme zmäknutý tuk a vajce a
vypracujeme hladké cesto. Cesto
zabalíme do mikroténového vrecka
a odložíme na 1 hodinu do
chladničky.
Potom
ho
na
pomúčenej doske rozvaľkáme a
formičkami vykrajujeme rôzne
vianočné tvary. Pečieme na
suchom plechu vo vyhriatej rúre pri teplote 175 C° asi 10 minút. Po upečení a
vychladnutí koláčiky môžeme zlepovať džemom a posypať práškovým
cukrom, alebo poliať bielou, tmavou čokoládou alebo citrónovou polevou a
dozdobiť farebnými cukríkmi.
Cukrová poleva: pripravíme z práškového cukru a citrónovej šťavy: 100 g
cukru vymiešame s 2 lyžicami šťavy a 1 lyžicou horúcej vody.

Príjemné vianočné sladké potešenie!
Elenka

Blázon sa pozerá s baterkou pod posteľ a druhý sa ho pýta:
- Čo robíš ?
- Ale pozerám, či som dobre zhasol.
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SLOVENSKÉ ZAUJÍMAVOSTI
A NEVŠEDNÉ ÚKAZY
Ochtinská aragonitová jaskyňa
Jaskyne sú unikátne prírodné útvary, ktoré
vytvorila príroda. U nás je väčšina z nich krasového pôvodu – vplyvom erózie
sa z vápenca odstránil zvetralinový plášť. Ďalšie vznikli v nekrasových
horninách ako sú andezit, bazalt, pieskovec, kremenec... Potom máme
syngenetické jaskyne, vytvorené súčasne s horninou, napríklad travertínové
kráterové jaskyne, jaskyne travertínových vodopádov, vulkanické jaskyne.
Epigenetické jaskyne boli vytvorené geomorfologickým procesom po vzniku
horniny, sú to korózne, rozsadlinové, , sutinové, vyvetrané jaskyne a iné.
Na Slovensku je známych vyše 5350 jaskýň, z toho je 44 jaskýň a priepastí
vyhlásených za národnú prírodnú pamiatku. Ochtinská aragonitová,
Dobšinská ľadová, Stratená jaskyňa a ďalšie 4 patria okrem toho medzi
svetové prírodné dedičstvo. Sprístupnených je 12 jaskýň a okrem toho máme
ďalších 30 jaskýň, ktoré sú voľne prístupné.
Medzi všetkými jaskyňami máme jeden unikát - Ochtinskú aragonitovú
jaskyňu (Ochtiná, Rožňava). Je jednou z troch prístupných aragonitových
jaskýň na svete!! (ďalšie dve sú v Mexiku a Argentíne). Bola objavená v roku
1954 a predstavuje skutočný klenot zriedkavej vedeckej a estetickej hodnoty.
Vnútro jaskyne a výzdobu netvoria stalaktity a stalakmity (kvaple), ale
akési trsy, vetvičky a kríčky bielych výtvorov. Výzdoba jaskyne je z
aragonitu, čo je biely až hnedý uhličitan vápenatý. Aragonit sa tvorí z vodných
roztokov s vysokým obsahom Mg-, Fe- a Mn-iónov v podmienkach stabilnej
mikroklímy. Najstaršia aragonitová výplň jaskyne má asi 138 tisíc rokov.
Najokúzľujúcejšou časťou jaskyne je sieň Mliečnej dráhy. Pomenovali ju
po veľkej dlhej pukline na strope, ktorá je vyplnená množstvom bielych
aragonitových strapcov. Vo svetle lámp žiaria ako hviezdy na mliečnej dráhe.
Aj ďalšie priestory, ako Hlboký dóm, Hviezdna sieň, Oválna chodba a
Čarovná chodba poskytujú návštevníkovi pohľad na nesmierne bohatstvo
nerastných kvetov, na hru farieb a tvarov.
4
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SLOVENSKÉ ZAUJÍMAVOSTI A NEVŠEDNÉ ÚKAZY

Zápisky z denníka: Ťažký boj

Tajnička o zaujímavostiach a najlepších „naj“ z našich jaskýň
(doporučujem používať webovú stránku www.ssj.sk; t.j. správa slovenských
jaskýň, kde nájdete podrobnejšie informácie o všetkých slovenských
jaskyniach, medzi nimi i o ochtinskej aragonitovej)
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Povedala som si, že sa zmením. Ach, koľkokrát... vždy keď pocítim v sebe
novú silu, nové odhodlanie... trvá to tak krátko. Príde prvé zaváhanie,
potknutie a pád a už na všetko kašlem... vlastne si na tie krásne predsavzatia
ani nespomeniem.
Nevládzem už takto ďalej, naozaj nie. Stále toľko vecí, zadania do školy,
ktoré stále prerábam a vôbec im nerozumiem... A najhoršie na tom všetkom
je, že som závislá „tej hlúposti“... už ma to ani nebaví, ale je to ako naháňačka
– a ja som vždy tá chytená, chytená do pasce...
A ešte k tomu by som tu mala byť aspoň trocha pre mojich drahých,
pomáhať im... teraz, keď prežívam ťažké dni, som zúfalá zo školy, plačem
a neviem ako ďalej...
Ale teraz si za tento stav môžem úplne sama. Naozaj musím niečo so
sebou robiť! Bože, prečo som tu?! Prečo je také ťažké žiť tu?? Pretože
vedome odmietam Tvoje milosti a Teba?
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1. názov jaskyne, v ktorej je najviac druhov netopierov (19)
2. meno živočícha, ktorý sa našiel v Gombaseckej jaskyni (má 2,6 cm a 147
párov nôh)
3. prvá sprístupnená jaskyňa na Slovensku (r. 1802)
4. najdlhšia jaskyňa bradlového pásma (330m)
5. najstaršia jaskyňa (písomná zmienka o nej existuje z roku 1220-24)
6. názov horniny, ktorá vzniká spevnením pieskov (je súčasťou
nekrasových jaskýň)
7. voľne prístupná jaskyňa v Malých Karpatoch patriaca do okresu Malackého
8. označenie spoločného názvu 12 jaskýň, ktoré sú tiež národnou prírodnou
pamiatkou
9. jediná sprístupnená jaskyňa na západnom Slovensku
10. jaskyňa s najväčším objemom ľadu (viac ako 110 000 m3), patrí
k najvýznamnejším ľadovým jaskyniam na svete
11. jediná sprístupnená jaskyňa s podzemnou plavbou
12. názov jaskyne, ktorá ukrýva najväčší stalakmit na svete (32m, zapísaný
v Guinessovej knihe rekordov)
Mickey
texty upravené z http://www.stv.sk/stv/o-stv/23-5-2010-ochtinska-aragonitova-jaskyna/
http://www.skonline.sk/jaskyne.php, http://www.ssj.sk

Prečo som taká zlá? Kedy pretečie ten pohár hnevu a pýchy, kedy zlomíš
moju hrdosť a ja prídem zasa k Tebe? Kedy Ťa oslovím a budem prosiť
o odpustenie?! Je mi tak strašne zle zo seba samej...
Prečo mám taký pocit neslobody, zviazanosti, závislosti na nesprávnych
veciach, bez zmyslu, bez ničoho. Úplne som zablúdila. Som stále v jednom
kole... škola, doma, všade samé povinnosti, musím myslieť na toľko vecí...
Chcela by som aspoň jeden deň, aspoň chvíľu robiť niečo, čo by som iba ja
chcela, niečo pre seba – ísť na výlet alebo si čítať knihu.
Pamätám si ešte na víkend, keď som bola celkom spojená s Ježišom;
teraz sa niečo vo mne prieči nazývať ho Pánom. Lebo jediný, kto vládne nado
mnou, je moja túžba „ po tej hlúposti“... Úplne som skrachovala, nádej zhasla.
ALE JA VERÍM V ŽIVÉHO BOHA A NECH BY SOM MALA AJ PREPLAKAŤ
CELÚ NOC A TMA BY NEODIŠLA, BUDEM VERIŤ, ŽE BOH MA MILUJE
A BUDE AKO ON CHCE.
A nech si moja myseľ, moje srdce, moje telo myslí čo chce... JA VIEM, ŽE
BOH JE BLÍZKO, CELKOM BLÍZKO... ale dokiaľ ja neurobím prvý krok,
nepriblíži sa viac.
ZMILUJ SA NADO MNOU, PROSÍM
PANE, TY SI ÚŽASNÝ
SI ŽIVÝ, OD VEKOV NAVEKY
SI SVÄTÝ, MILOSRDNÝ A MOCNÝ

