
  

1. è?slo roèn?k IV. snáï mesaèník saleziánskej rodiny v Bardejove

Niektorí ste už o tom poèuli a niektorí sa pýtate, èo to vlastne je. Po akciách ako bola FESTA a AKCIA ANIMÁTOR prichádza 

projekt 72 AA HODÍN BEZ KOMPROMISU. Tentokrát nebude treba nikde cestova�, ale celé sa to bude odohráva� tu v Bardejove. 

Nestretneme sa síce s našimi známymi z iných stredísk, ale spoloène (5000 ¾udí), každý tam, kde sme (36 stredísk), budeme 

pracova� s jednotným úmyslom a cie¾om (500 projektov),a tak vydáme svedectvo o tom, èo robíme.

72 AA Hodín bez kompromisu je akciou na  propagáciu dobrovo¾níctva, ktorú organizuje Rada Mládeže Slovenska, ktorej 

èlenom je aj Domka. Všetky tie úžasné veci, ktoré robia animátori v našich strediskách robia úplne zadarmo. Robia to aj preto, 

že pochopili, že dávaním dostávajú aj oni sami nieèo ve¾mi cenné. Domka si pre túto akciu vybrala heslo IDEM JA!. Cie¾om je 

ponúknu� priestor na angažovanie sa aj mimo oratória, v okolí, v ktorom žijeme a fungujeme a snaži� sa o otvorenos� – vníma� 

potreby a problémy okolia a ¾udí mimo nášho strediska. Ve¾mi dôležitým prvkom je, aby sa nám do tohto podarilo zapoji� celú 

Saleziánsku rodinu v Bardejove (animátorov, deti, spolupracovníkov, rodiny, sympatizantov a dobrodincov – všetkých, ktorí 

môžu a chcú sa zapoji�). 

72 AA HODÍN BEZ KOMPROMISU bude prebieha� v dòoch 7.- 10. októbra 2010. Aktivity, do ktorých sme sa rozhodli ís� sa budú 

všetky odohráva� v sobotu 9. októbra. Ak máte vtedy èas a chu�, môžete sa aj vy zapoji� do jednej z troch aktivít, pre ktoré sme 

sa rozhodli. Aby ste mali konkrétnejšiu predstavu, tu sú: 

a) návšteva na detskom lôžkovom oddelení v našej nemocnici, 

b)upratovanie a skráš¾ovanie Vinbargu i okolia kostola

c)pomoc pri rekonštrukcii Zborovského hradu

Takže ak máte èas a chu� (info v oratku na nástenke)

...Tak poïte....a zapojte sa....

Marek Panèura
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Tohtoroèné prázdniny sme sa rozhodli zakonèi� spoloène s 
de�mi prímestským táborom. 
Celým táborom nás sprevádzal dej známej rozprávky Autá. 
Na prvý poh¾ad by sa mohlo zda�, že táto téma sa nie ve¾mi 
hodí k dievèatám. Avšak dievèatá sa, rovnako ako chlapci, 
s ve¾kým nadšením zapájali do hier a sú�aží. Každý deò sme 
zaèínali spoloènou svätou omšou, ktorú nám spríjemnili 
svojou peknou hrou gitary, a potom sme sa už nechali 
vtiahnu� do deja samotnou rozprávkou. A deò sme ukonèili 
peknou modlitbou v skupinke.
Prvým dòom nás sprevádzala myšlienka nato, aby sme sa 
snažili nespráva� ako Bleskový McQueen na zaèiatku – 
sebecky. Doobedím sa niesli stanoviská, ktoré nás mali 
preveri� v našich automobilových schopnostiach. Poobede 
sme museli v megahre Kamióny získa� materiály na 
vytvorenie znaku našej automobilky.
Druhý deò nás rozprávka zaviedla na súd, kde Bleskového 
McQueena spravodlivo odsúdili za poškodenie cesty. 
Èakala nás nároèná túra do Zlatého. Už poèas cesty sme sa 
rozhodli, že McQueenovi pomôžeme, napríklad zbieraním 
kameòov, èi nosením vody. Keï sme boli v cieli, po 
výdatnom obede sme sa mohli pusti� do plnení rôznych 
stanovísk, aby sme získali, èo najväèší poèet kúskov cesty 
pre svoju skupinku.
Tretí deò sme sa pod¾a príkladu Bleskového McQueena 
snažili upevòova� už vzniknuté priate¾stvá v skupinke. 
Doobedu sme plnili zaujímavé úlohy v oratku a v okolí. 
Poobedie sme si na lúke zahrali ïalšiu megahru Traktory. 
Bolo naozaj zaujímavé vymýš¾a� stále nový spôsob ako 
nastraši� alebo zauja� traktor a získa� tak pre svoju skupinku 
stužku. Posledný deò sme sa už všetci tešili na závereèné 
preteky – vyvrcholenie celého tábora. Aj keï sme už od 
rána vedeli, že myšlienka na tento deò znie: výhra nie je 
všetko, každý dúfal, že práve jeho skupinke sa to podarí. 
Doobedu sme si pripravovali naše pretekárske autá a robili si 
rýchlokurz autoškoly. Každý z nás sa poobede s nadšením 
pustil do pretekania. Nešlo o rýchlos� jednotlivca, ale o silu 
celej skupinky. Nastala slávnostná chví¾a, keï sme 
netrpezlivo oèakávali vyhlásenie výsledkov. A aj keï sa na 
prvom mieste ocitla skupinka Brzdy na plný plyn, všetci sme 
získali zlaté medaily, pretože ako všetci vieme – výhra naozaj 
nie je všetko.
Štyri dni plné hier a zážitkov zbehli rýchlo, nám však ostali 
spomienky na spoloène prežitý èas. Zato všetko patrí 
poïakovanie Saleziánom a animátorom za ich službu, 
rodièom, za preukázanú dôveru a de�om za ich nadšenú 
úèas�. :)

Zuzana Ištoòová

Autá

Tábor Vinièky 2-7.8.2010 o Alchymistovi, o h¾adaní 
nesmrte¾ného života pod vedením saleziánskeho asistenta 
Pipca. Aj toto môže by� veta, ktorá v mladých z tábora 
vyvolá spomienky na rôzne zážitky, šibalstvá, príjemné 
chvíle, na èas strávený s priate¾mi a s Bohom, na rôzne hry, 
skúmanie noènej oblohy, scénky, duchovnú obnovu, 
èítanie testamentu ...
Všetko to zaèalo príchodom a navodením atmosféry 
stredovekého mesta, prostredníctvom dobových hier a 
sú�aží . Tento dobový presun bol potrebný na to, aby 
úèastníci tábora mohli lepšie pochopi�, kto to bol a v akej 
dobe žil Paracelsus, náš už spomínaný Alchymista, plným 
menom Philippus Aureolus Theosphrastus Bombastus von 
Hohenheim (1493 –  1541). A kto to vlastne bol? Švajèiarsky 
filozof, lekár a uèite¾, za svojho života oznaèovaný ako 
„Luther medicíny“. Zapojil chémiu do služieb zdravia ¾udu a 
založil lekársku vedu na pokuse a pozorovaní. Za svojho 
života vyslovil ve¾a múdrych a životu nápomocných 
myšlienok ako napr.: „Všetka múdros� patrí Bohu, a preto by 
sme sa mali snaži� pochopi� to, aby sme spoznali Božiu 
pravdu, ktorá je daná v ¾udskej bytosti.“  Našou úlohou bolo 
nájdenie lieku pre smrte¾ne chorého Paracelsa. Preto sme sa 
vydali na cestu okolo sveta, zbierali sme kúsky mapy a 
skladali ich, taktiež sme navštívili kaštie¾, vyskúšali vodu na 
kúpalisku èi získali elixír života. V domnienke, že nieèo z toho 
zaberie sme sa snažili každý deò. No náš uèite¾ Paracelsus 
bol aj tentokrát o krok pred nami a svojim h¾adaním a 
uvažovaním prišiel na to, že veèný všeliek je láska. Všetko 
pretrpí, všetko znáša, všetko vydrží. Láska nikdy nezomrie, 
lebo je mocnejšia ako smr�. Láska nezávidí, nevypína sa, 
nešomre, ba ani sa neuráža. Láska je pokorná, láska nikdy 
neskonèí. 
Naozaj dôležitým bolo, aby každý do tohto tábora dal kúsok 
seba, a tak vytváral lepšiu atmosféru a daroval sa tým 
druhým.  A aj v takejto myšlienke sme ukonèili náš pobyt v 
týchto dávnych èasoch a presunuli sa do 21. storoèia, 
naspä� domov, plný povzbudení, myšlienok, èi zážitkov, do 
každodenného života písa� svoj vlastný denník 
nezmazate¾ných stôp.

Mária Stojkovièová

Alchymista

Slávny alchymista Paracelsus v podaní Maroša PeciaraSlávny alchymista Paracelsus v podaní Maroša Peciara

Jedno z pretekárskych aut poèas pretekov



Ani tieto prázdniny sme sa nenechali zahanbi� a pripravili sme prímestský tábor aj pre „naše“ rómske deti z Poštárky. Od 13.- 17. 

júla sme sa spolu s de�mi stretávali v priestoroch  základnej školy na Poštárke a zažívali sme rôzne dobrodružstvá v Krá¾ovstve 

Dobro.

Takto sa nazýval tohtoroèný tábor, v ktorom sme mali aj vlastných ministrov ako minister vnútra, minister rodiny a pod. Deti sa 

každý deò snažili obsadi�  ostrov, ktorý však nezískali zadarmo. Každý deò v tábore deti rôznymi sú�ažami alebo 

verejnoprospešnými prácami (vysypa� v domoch koše, pozameta�,  umy� Lazymu auto ) získavali peniaze Krá¾ovstva Dobra- 

tzv. bubáky. Na konci dòa sa mohla každá skupinka rozhodnú�, èi si peniaze nechajú, aby mali väèšiu šancu obsadi� ostrov, 

alebo èi si za zarobené bubáky kúpia rôzne dobroty, ako cukrovú vatu, popkorn alebo hranolky. Každý deò ostrov obsadila 

skupinka, ktorá mala na konte najviac bubákov a nasledujúci deò bol ostrov ich, èo im zaruèilo pár výhod (nemuseli robi� 

verejnoprospešné práce, mohli vymeni� niekoho v ministersve...).  Poèas tábora sme zvolili aj prezidenta, ktorým sa po 

celotáborovej volebnej kampani stal... na prekvapenie Lazy . De�om prišli nieèo porozpráva� aj ozajstní policajti, vytancovali sa 

na diskotéke a  o kultúrny zážitok sa postaral don Maroš Drahoš, ktorý si pre deti pripravil bábkové divadlo o ústnej hygiene. 

Zažili sme spolu s de�mi ve¾a zábavných, niekedy trošku �ažších, no krásnych chví¾. Verím, že deti si z tábora okrem dobrého 

pocitu a nových zážitkov odniesli aj èo to do svojho batôžka „Výchova“ a že dielo, ktoré urèite môžeme nazva� misijným, bude 

rás� aj vïaka našej malej kvapke lásky, ktorú sme tam zanechali. A budeme sa snaži� zanecháva� aj naïalej...

Majka Kuchtová

Krá¾ovstvo Dobro

Zaèal sa prvý deò a my, plný oèakávania kam nás èasostroj 
zanesie, ocitli sme sa v praveku. Tam nás privítali pravekí 
¾udia. Ukázali nám svoje tance, rituály, kultúru, ba dokonca 
dievèatá si mali možnos� vyrobi� aj nejaké šperky a chlapci 
svojou šikovnos�ou zakladali oheò.
Na druhý deò len èo sme sa èasostrojom presunuli do 
staroveku nám prorok oznámil smutnú správu. Vraj sa k nám 
šíri neš�astie v podobe rán. Keïže sa im nijako nedalo 
vyhnú�, poctivo sme sa zaèali pripravova�. Príprava 
obsahovala fyzickú, intelektuálnu a zdravotnú èas�.
Prišlo poobedie a s ním aj 7 egyptských rán. Striasli sme sa 
ich tým, že sme si poctivo plnili stanovištia. Všetci to úspešne 
dokázali, a tak mal každý z nás možnos� zúèastni� sa 
stredajšej korunovácie krá¾a Štefana.
Korunovácia zaèala slávnostne – omšou, ktorá bola 
odslúžená v kostole sv. Egídia - a pokraèovala s¾ubmi na 
námestí. Všetko prebiehalo pod¾a plánov až dovtedy, kým 
sme nezistili, že korunovaèné klenoty niekto ukradol. Zlodej 
nám však zanechal stopu v podobe kúpe¾nej oblátky, a 
hneï bolo všetko jasné. Poklad je úkryty v Bardejovských 
kúpe¾och.
Keïže sme chceli krá¾ovi Štefanovi pomôc�, aj tu sme plnili 
množstvo zaujímavých úloh, pri ktorých sme získavali 
indície, ktoré nás nakoniec doviedli k miestu, kde boli 
klenoty ukryté. 
A tak mohla korunovácia prebehnú�. 
Vo štvrtok sme sa opä� vrátili do súèasnosti .V to ráno sa asi 
všetkým naj�ažšie vstávalo, keïže už o 7:00 nás èakal vlak, 
ktorým sme sa vybrali do Aquacity. V Poprade nás už 
èakala voda rôznych teplôt, kopec bazénov a tobogánov. 
Posledný piaty deò sme sa vïaka èasostroju dostali do 
budúcnosti a mohli zakúsi� ako chuti podnikanie. Ráno nás 
privítal tým tajných agentov, ktorí nám ponúkal materiály 
na stavbu rôznych budov. Materiály však neboli zadarmo a 
museli sme si ich zaslúži�. Tak sme sa všetci pustili do plnenia 
úloh, aby sme postavili èo najlepšiu kolekciu budov. Svoje 
vízie sme potom prezentovali. Tak nasledovala už len 
závereèná omša, fotky, videá a tábor bol za nami. 
Ve¾ké ïakujem patrí saleziánom, vïaka ktorým sa tento 
tábor mohol uskutoèni�, animátorom, ktorí sa snažili 
zorganizova� všetko èo najlepšie, de�om, ktoré sa doò 
každý deò s chu�ou vracali. No v prvom rade Pánu Bohu, že 
sa o nás po celý èas staral . Verím, že si každý z nás odniesol 
plno nových zážitkov, vytvoril ve¾a kamarátstiev a už sa 
tešíme na ïalší rok .

Janka Balašèáková

Cestovanie v èase
Len èo sa skonèil školský rok a privítali sme zaslúžený oddych 
v podobe prázdnin, ako správne deti plné energie, sme 
nudu odložili bokom a hneï sa pobrali do tábora.
Cely tábor sa niesol v duchu cestovania v èaše, ktoré nám 
umožnil ruène vyrobený èasostroj od známeho vedca a 
fyzika Pan Èuru.

Stroj èasu a vedec Pan Èura



Sobotòajšie ráno a vyše stovka chlapcov, ktorá sa naháòala 
za loptou na hokejbalovom ihrisku u Saleziánov dona Bosca 
v Bardejove na Vinbargu. Toto bol obraz posledných 
siedmich víkendov školského roka 2009/2010. 
Chlapci hrali o putovný pohár Dominika Sávia a 
individuálne ceny. Odmenení boli všetci zúèastnení nie len 
nejakou tou drobnos�ou, ale aj dobrým pocitom priate¾skej 
atmosféry, ktorá vládla na ihrisku i mimo neho, èi už medzi 
spoluhráèmi alebo mužstvami navzájom. 
Taktiež treba spomenú�, že poèasie bolo stále ideálne a 
nemuselo sa preklada� a dohráva� ani jedno z kôl základnej 
èasti alebo samotné „play-off“.
No je tu nový školský rok a s ním nová výzva v podobe 2. 
roèníka Saleziánskej hokejbalovej ligy s novými zmenami. 
Ak si mal tú možnos� by� s nami a bavi� sa, tak pozvi svojich 
kamarátov a aj tých, èo túto možnos� nemali. Spolu vytvorte 
tým, ktorý nebude len sedie� doma za poèítaèom , ale 
trochu pohne kostrou a zašportuje si.
Nové zmeny ligy majú zefektívni� sú�až a prinies� vám lepší 
pocit z hry a hlavne nové zážitky s kamarátmi, na ktoré tak 
skoro nezabudnete. Najhlavnejšou zmenou je rozdelenie 
ligy na staršiu (7-9 roèník ZŠ, poprípade môže hra� mladší, ale 
nesmie už hra� v mladšej kategórii) a mladšiu kategóriu (3-6 
roèník ZŠ, starší nemôžu hra�!!!). Taktiež budú èiastoèné 
zmeny pravidiel ako tzv. „icing“ alebo „plávajúca modrá 
èiara“.
Tak nezaváhaj a poï si vyzdvihnú� prihlášku do oratka. 
Registrova� tím je možné do 23. septembra. Zaèíname 
25.septembra na hokejbalovom ihrisku u Saleziánov na 
Vinbargu, kde na teba a tvoj tím èakajú saleziáni spolu s 
animátormi, ktorí organizujú ligu.Viac info nájdete na 
internetovej stránke: http://www.shblmk.wbl.sk

Hokejbalová liga

Poèas školských prázdnin sa uskutoènil náš najlepší tábor, ktorého sme sa doteraz zúèastnili. To¾ko krásnych zážitkov a smiechu 
za jeden týždeò sme snáï ešte nikdy nezažili.
No ale poïme pekne po poriadku. Mníchovský potok nás privítal lukratívnym ubytovaním, milým personálom, famóznou 
stravou, na poh¾ad malebným areálom a tisíckami ovadov. 
Na úvod po krátkom zoznámení sa a rozdelení detí do izieb sme sa prostredníctvom hier oboznámili so základnými pravidlami 
tábora a následne sa  nám predstavila hlavná postava tábora kapitán Reid, ktorej sa s ve¾kou chu�ou a entuziazmom zhostil 
sympa�ák Vlado Olej. Spolu so svojou posádkou, ktorú tvorili také esá ako Lukáš Ondeèek ako dôstojník, Marek Matta ako 
kuchár, Tomáš Popadiè ako mechanik, Kamil Matta ako vedec a Rudko Golec alias ochrankár, nás každý deò uviedli do deja 
prepracovanými scénkami s brilantnými hereckými výkonmi. 
Všetky dni sa niesli v znamení putovania posádky do vysnívanej krajiny zvanej Atlantída. Na tejto ceste nás èakali nástrahy a 
prekážky v podobe rôznych hier ako napríklad získavanie èastí mapy, namáhavej túry, útoku domorodcov na našu loï, ktorú 
sme si vlastnými rukami postavili, èi neskôr unesením kapitána Reida, ktorého sme museli vyslobodi� z pazúrov krvilaènej a 
zlovestnej bandy chamtivých pirátov. Aby to nebolo len o hraní sa, pre deti boli prichystané ranné a veèerné modlitby ako aj 
každodenná svätá omša, v réžii šéfa tábora dona Iva, ktorý sa o nás spolu s Panèim a Pipcom príkladne starali.
Na záver nám už len zostáva poïakova� všetkým, ktorí sa podie¾ali na príprave tohto nezabudnute¾ného špicového tábora na 
Mnicháèi.       Vlado Hovanec, Tibor Kuèeravý

Špicový tábor na Mnicháèi

Èas� posádky lode na ceste do Atlantídy



Predstavujeme rodiny
RODINA HARÈAROVÁ

MAMKA: Marcela Harèárová
Práca: vyštudovala špeciálnu pedagogiku pre ZŠ, 
momentálne na materskej dovolenke
Pôvod: Bardejov
Zá¾uby: sem-tam: ochotnícke divadlo, šport, vyšívanie a 
štrikovanie papúè, rada páli svieèky na dotváranie 
príjemnej atmosféry :)

OTEC: Peter Harèar
Práca: archeológ
Pôvod: Bardejov
Zá¾uby: hudba - hrá v skupine Slnovrat, detskom zbore na 
Vinbargu a mládežníckom zbore sv. Anny, archeológia, 
oratko a stretká so stredoškolákmi

NAJSTARŠÍ SYN: Samko Harèar
Škola: bude ma� 4 roky, je doma
Zá¾uby: vystrájanie, pozeranie rozprávok, hranie sa na 
hudobníkov :)

MLADŠÍ SYN: Jakubko Harèar
Škola: bude ma� 3 roky, je doma
Zá¾uby: hranie sa na hudobníkov a na ve¾kého opravára a 
vystrájanie :)

NAJMLADŠIA DCÉRKA: Eliška Harèarová
Škola: má 15 mesiacov, je doma
Zá¾uby: má záujem o všetko z h¾adiska veku, obkukáva 
be�árske kúsky svojich bratov

Zaujímavos� rodiny:
- tri deti za tri roky: to môže by� pre mnohých zaujímavos�ou
- nede¾né spoloèné obedy, sem-tam ak vyjde aj poèas 
týždòa
Ako prežívate fakt, že žijete vo farnosti sv. Rodiny?
- na to, ako sme sa spoèiatku tomu bránili, keïže sme bývali 
dole v meste Bardejov, teraz sme vïaèní za to, že do tejto 
farnosti patríme a je to pre nás ve¾kým požehnaním: „Èo 
Pán Boh robí, dobre robí!“
Èo môžete ponúknu� Saleziánom a ich èinnosti v Bardejove 
vy? 
- stretká so stredoškolákmi aj Marcela aj Peter, Peter hranie v 
detskom zbore
- môžeme ponúknu� seba nato¾ko, nako¾ko nám to možnosti 
dovo¾ujú

RODINA MIKOVÁ

V tomto èísle by sme Vám chceli predstavi� rodinku Mikovú, 

ktorej hlavu rodiny tvorí ocko Dávid, mamka Martina, dæera 

Vaneska a druhé bábo je na ceste a to v ôsmom týždni. 

Bývajú na Poštárke. A spolu ako rodina fungujú  už piaty rok.

  

MAMKA: Martina Miková

Pôvod: Bardejov

Zá¾uby: varenie, peèenie, èas travený  s rodinou a malou 

Vaneskou

OCKO: Dávid Mika

Pôvod:  Bardejov

Zá¾uby: hudba: kapela RAMADA, hrá na klávesy; šport:  

volejbal, basketbal; ostatné: návœtevy u babiek, sesterníc a 

bližsiej – širšiej rodiny

DCÉRKA: Vaneska Miková

Zá¾uby: hrá sa rada so zvieratkami ( najèastejšie psami),  hra� 

sa spolu s de�mi v areáli škôlky, hranie s autami

Èo sa ti páèi na  tvojej manželke/manželovi?

Martina:  nepije, nefajèí, jeho úsmev

Dávid: Všetko,  už na prvom  rande som vedel, že sa stane 

mojou ženou

Kedže si domáca žienka a rada vyváraš  rodine, èo tak 

najradšej?

Martina: Dávid má rád pirohy a rezne a Vaneska kapustu a  

knedle

Èo by ste urobili, ak by ste vyhrali milión?

Spoloène:  kúpili by sme si vlastný byt,  a to v meste, Vaneske 

by sme kúpili hraèky a Dávid by si isto spravil  vodièák, 

pretože by ho ve¾mi chcel  a kúpili by sme nejaké to auto.

Vaše plány do budúcnosti?

Spoloène: Tak chceme spori� a kúpi� si  vlastný byt. 

Momentálne sme podali žiados� o väèší byt. Pre Dávida 

nejakú  prácu. Zdravie pre bábätko.

Èo môžete ponúknu Saleziánom a ich èinnosti na Poštárke 

vy?

 Ocko:  Hranie na omšiach a detských diskotékach

Mamka: spev v zbore, asistencia a pomoc v nede¾onom 

oratku (veríme, že sa v tom polepšíme)



Mnohí z nás si myslíme, že poznáme don Bosca. Máme 
preèítaných aj nieko¾ko kníh o jeho živote a pamätáme si 
dôležité veci o òom i jeho zaujímavé príhody. Ale èo ak sa tie 
knihy v niektorých prípadoch mýlia? Èo ak to s niektorými 
udalos�ami bolo trochu inak? V tejto rubrike si postupne 
rozoberieme 10 mýtov o don Boscovi, ktoré nájdete v 
knihách, alebo ich budete poèu� od nejakého saleziána. 
Takže pozrime sa ako to celé zaèalo:
Saleziáni z prvej generácie, ktorá vyrástla pri don Boscovi, i tí, 
èo ho zažili len chví¾ku mali jasno v tom, že don Bosco bol 
mimoriadny svätec. Všetko èo súviselo s don Boscom 
považovali za nadprirodzené, mimoriadne a sväté. Práve 
preto ve¾mi dôkladne zapisovali a zaznamenávali všetko èo 
s don Boscom súviselo. Vïaka materiálom, ktoré oni 
zozbierali a uchovali, sa potom ïalšie generácie saleziánov 
mohli pusti� do seriózneho vedeckého skúmania don 
Boscovho života.
A prišli na to, že niektoré veci o ktorých im rozprávali sa udiali 
inak, alebo sa aj vôbec neudiali. Samozrejme, že to na 
zaèiatku vyvolalo urèité napätia medzi staršími a mladšími 
generáciami. Nakoniec sa ukázalo, že všetko to bádanie 
bolo užitoèné na to, aby sme lepšie spoznali don Bosca i 
dobu v ktorej žil. Mnohé udalosti z jeho života neboli až také 
nadprirodzené ako verili prví saleziáni. Avšak celé bádanie 
potvrdilo, že “don Bosco bol èlovek Boží, no zároveò i hlboko 
¾udský“, že “mal hlavu v oblakoch, ale nohami stál pevne na 
zemi“.

Takže prvý mýtus. Vlastne skôr omyl. Týka sa domu, v ktorom 
sa narodil don Bosco.
Možno ste už niekde videli tento obrázok a pri òom text 
“Dom v ktorom sa narodil don Bosco“. 
V skutoènosti je toto dom v ktorom don Bosco vyrastal. Jeho 
otec  ho kúpil mesiac pred svojou smr�ou a zaplatil zaò cenu 
“jedného vola“. Po jeho smrti sa sem pres�ahovala don 
Boscova mama so svojimi tromi synmi a svokrou. Táto 
budova nebol žiaden dom, ale v skutoènosti to bola mašta¾, 
ktorú im narýchlo pomohol upravi� brat mami Margity aby 
sa tam mohli nas�ahova�. 
Predtým Boscovci bývali v “Cascina Moglia“, ktorá patrila 
istej š¾achtickej rodine pre ktorú don Boscov otec pracoval 
ako nádenník. V tomto sídle mali Boscovci svoje bývanie. 
Tam bola aj pivnica do ktorej vošiel don Boscov otec a 
potom ochorel a zomrel. Táto budova sa nachádzala na 
mieste kde teraz stojí ve¾ký kostol na Colle.
Na to, že don Bosco sa narodil práve tam, sa prišlo až keï už 
kostol stál. Dokonca ešte aj saleziáni za ktorých éry sa ten 
kostol staval verili tomu, že sa don Bosco narodil v dome v 
ktorom vyrastal. Až neskoršie bádanie odhalilo ako to 
skutoène bolo...
A teraz to už viete aj vy.

Dôležitá vec: zmyslom týchto èlánkov nie je to, aby ste o 
don Boscovi zaèali pochybova�, ale to, aby ste ho lepšie 
poznali.
(Informácie v tomto èlánku boli prevažne èerpané z knihy 
Qui é vissuto don Bosco -  Tu žil don Bosco.)

Panèi

O èom sa hovorí, o tom sa vie...

Dva mesiace..., kopa zážitkov, halda nevytriedených 

fotiek..., už je to všetko za nami. Chvíle úprimnej 

radosti ostanú zabudnuté a zavalené novými 

školskými povinnos�ami, lebo sme sa nestihli ani 

nadýchnu� po prázdninových akciách, alebo sa 

zastavíme na okamih a urobíme si poriadok v hlave i v 

srdci? 

Vraví sa, že o èom sa nenapíše, alebo aspoò 

nerozpráva, èasom upadne do zabudnutia. Zíde z 

oèí, zíde z mysle. Veï aj my sami radi listujeme vo 

svojich fotoalbumoch z detstva, èi prezeráme fotky 

archivované na CD. Pokia¾ nám slúži pamä�, tak tie 

fotky pripomínajú super akcie, ale èi si spomenieme 

aj o tridsa� rokov, to je otázne pri tých státisíce 

digitálnych fotiek. Prednedávnom, keï sa fotilo na 

negatívne filmy, zveènilo sa  len to podstatné, predsa 

vyvolanie 36 záberov aj nieèo stálo... Èlovek si 

dvakrát premyslel èo cvakol.  Dnes, keï prezeráme 

albumy 21. storoèia, picasso, facebook, prípadne  

pobavi.sk, možno sa topíme  v stovkách záberov, ku 

ktorým sa viažu krásne zážitky, ale nie sú nikde 

seriózne popísané. Súèasnú dobu by sme mohli 

charakterizova� takto: foti� do nemoty, potom triedi� 

a otáèa�, napokon maza� a azda tie „top“ zábery  

zverejni�, samozrejme bez popisu.

Don Bosco povzbudzoval saleziánov, aby viedli 

kroniky vo svojich domoch, ba on sám denne 

zapisoval svoje výchovné skúsenosti do zošita  

„Guaderno d´esperienza“. Èo by robil dnes tento 

svätec? V Bardejove by urèite investoval do tohto 

èasopisu, do kvalitnej web stránky, ba neštítil by sa 

natoèi� nieèo aj o živote strediska. Veï on sám 

najlepšie chápal, že do dejín sa zapíše len to, o èom 

sa hovorí a píše.  Práve tieto dejiny nás obohacujú, 

robia skúsenejšími a poukazujú na naše korene.

Poslaním  èloveka nie je len preži�, ale naplno ži�. 

Veriaci nemá len ži�, ale aj svedèi� svojim životom. 

Dajme teda o sebe vedie�, veï je ove¾a osožnejšie 

hovori� o tom, èo pekné sme vytvorili a zažili, než 

kritizova�, šomra� a nadáva� na všetko.  Ak chceme 

meni� svet k lepšiemu, tak pokraèujme v písaní, fotení 

, natáèaní a nebojme sa hovori� o tom,  ako nás Pán 

požehnáva. K tomu nech slúži aj tento èasopis v hesle 

„o nás, pre vás“.

JF, SDB.

Formaèné okienko Mýty o don Boscovi



Rozhovor s Jánom Fabiánom
Aké boli tvoje prvé zážitky so saleziánmi?

Stretol som sa s nimi v Rožòave, kde som sa mimochodom 

narodil. Prišli v roku 1990 a na námestí otvorili saleziánsky 

dom. Raz po rannej omši salezián Jozef  pozval miništrantov 

na raòajky. Zo zvedavosti sme teda išli obhliadnu� dom s 

ve¾kou záhradou, ktorý sme dovtedy mohli vidie� len spoza 

plota. Na naše prekvapenie sme tam stretli civilkára 

Dušana, ktorý pripravoval raòajky, èaj a nejaké 

sušienky...Onedlho sa objavil aj salezián ¼udo, ktorého tvár 

bola taká povedomá. Svitlo mi, veï to bol opravár vý�ahov, 

ktorý tajne pôsobil poèas totality. Takže toto prvé stretnutie 

bolo zároveò aj prvým zážitkom.

Ako reagovala rodina a najbližší na tvoje rozhodnutie o 

reho¾nom povolaní?

Plne rešpektovali moju cestu povolania a myslím si, že mi 

fandili.

Odkia¾ k nám prichádzaš?

Pred príchodom sem som bol 6 rokov v Šaštíne, kde som 

pracoval na Gymnáziu Jána Bosca a na internáte.

V akej pozícií pôsobíš tu v Bardejove a aké sú tvoje prvé 

dojmy?

Prvé dojmy - pozitívne. Cením si otvorenos� a spontánnos� 

domácich. Èo sa týka tej pozície, ak som dobre pochopil 

svoje poslanie, tak budem tu v oratóriu a v stredisku pre vás 

všetkých.

Èo by si chcel odkáza� mladým, de�om, rodinám v 

Bardejove?

Namiesto odkazu by som im skôr chcel popria�, aby sa 

nebáli veri� v dobrotu Boha a tešili sa z dobrých ¾udí, ktorých 

majú okolo seba.

Tomáš Popadiè

Urèite ste si všimli to, že od júla sa v našom stredisku aj v 

kostole objavila jedna nová osoba, Salezián don Ján 

Fabián, a preto sme sa rozhodli Vám ho v krátkosti 

predstavi�.

Na zaèiatok by si nám mohol o sebe poveda� nieèo 

zaujímavé, predstavi� sa.

Takže už viete, ako sa volám. Siedmy rok som kòazom. Medzi 

moje zá¾uby patria všetky športové disciplíny... Rád 

obdivujem prírodu a hory. Snažím sa tradièné veci 

pomenova� netradiène.

Strach, smútok, beznádej

Presne toto prežíva 33 baníkov, ktorí sú už viac ako mesiac zavalený v bani v San José (Èile). 3. Septembra, vyše 25 dní po 

zavalení navštívil tamojší arcibiskup F. J. Errázuriz príbuzných zavalených baníkov. Na spoloènej omši im odovzdal nádherný dar. 

Ruženec posvätený samotným Benediktom XVI. Arcibiskup tlmoèil slová Svätého Otca, ktorý im odkázal, že je s baníkmi aj s ich 

rodinami duchovne nablízku. Skúsme to aj my. 

Výzva k mladým

,,Zakorenení v Kristovia na òom postavený, upevnení vo viere.“ Tak znie téma Benedikta XVI. ku svetovým dòom mládeže, ktoré 

budú v Auguste 2011 v Madride. 3. Septembra bolo zverejnené posolstvo k tejto celosvetovej udalosti. Okrem iného v tomto 

posolstve Svätý Otec spomína, že dnešný svet chce vytlaèi� zo svojho života Boha èo sa prejavuje nenávis�ou, egoizmom, 

nedostatkom lásky a pod. Svätý Otec vyzýva mladých aby zintenzívnili vz�ahy s Ježišom Kristom a aby sa ho nebáli prija�. Vraví, 

že mladých cirkev potrebuje, ich vieru, dynamiku ich nádeje a kreatívnu dobroèinnos�. Na záver všetkých pozýva do Madridu. 

Dúfam, že sa tam o rok stretneme. 

Pomoc 

,, Ak sme solidárny, nasledujme príklad Ježiša.“ Týmito slovami vyzývajú svet na pomoc Pakistanu, ktorý pred mesiacom zasiahli 

nièivé povodne nemeckí biskupi. Èísla sú zdrvujúce. 2000 màtvych, 20 mil. postihnutých, z toho 3,5 mil. detí. Pod¾a odhadov je 

znièených 2 až 5 mil. hektárov ornej pôdy. Pre Pakistan to bude ma� �ažké následky. Do krajiny prúdi pomoc z celého sveta a 

pomáha sa ako sa len dá, napr. Talianska cirkev vyèlenila na pomoc postihnutým povodniam 1 mil. eur. Pomôžme aj my, keï 

nie finanène tak aspoò silou modlitby.   

                                                                                                                  Lukáš Závodník

Letom svetom (novinky zo sveta Cirkvi)



Tak, ako aj v minulom školskom roku, tak aj tento rok Saleziáni dona Bosca ponúkajú de�om a mladým stretká. Možno sa pýtate, 

èo to vlastne stretká sú? Odpoveï mnohých animátorov by sa zhodovala v jednej možno dvoch vetách. Deti na stretkách sú 

vedené v duchu kres�anskej výuky, teda na stretkách urèite nechýba ani modlitba a množstvo tém, ktoré sa týkajú viery, s 

výnimkou, že nie sú podané priamo, ale detským, hravým spôsobom, teda hrami, aktivitami, rozhovormi aj milým slovom.  Témy 

sa, samozrejme, netýkajú len viery, ale aj aktuálneho životného rozpoloženie, problémov, štýlu detí a mládeže. Každé stretko 

má svojho vedúceho, teda animátorov, ktorí stretká vedú. Tí sa môžu sta� ve¾mi dobrými vzormi, blízkymi kamarátmi detí a 

mladých. Oficiálne otvorenie stretiek bolo 6. septembra. Ak Váš syn alebo Vaša dcéra sa nezúèastòuje stretiek a chcel/a by, 

ponúkame Vám preh¾adnú tabu¾ku, kde si môžete zisti�, aký animátor vedie ako staré deti, a v aký deò a èas sa stretká konajú. 

Ak Vás to osloví, tak potom staèí už len jednoducho prís�. 

Tešíme sa na Vás. Vaši animátori. 

Stretká 2010 / 2011

Meno a priezvisko animátorov Roèník Èas stretka Deò stretka

Martin Juríèek, Dominik Spišák 3. roèník 15:00-16:00 Štvrtok

Jakub Patkaò, Marcel Kusenda, Kamil Matta 4. roèník 15:00-16:00 Utorok

Martin Kotora, Rudo Golec 5. – 6. roèník

Jožo Hnát, Pe�o Rusnák, Jakub Groho¾ 7. roèník 15:00-16:00 Piatok

Marek Matta, Vlado Olej 8. roèník 17:00-18:00 Streda

Tomáš Popadiè, Aïo Kapec 9. roèník 17:00-18:00 Streda

Matúš Rusnák, Dominik Dolhý, Maroš Lukáè Hokejbal 15:30-16:30 Štvrtok

Meno a priezvisko animátorov Roèník Èas stretka Deò stretka

Nika Litavcová, Nika Harnièarová, Danka 
Tkáèová

3.  roèník 15:00-16:00 Štvrtok

Marianka Feceková, Katka Jurèišinová 4. roèník 15:00-16:00 Piatok

Janka Balašèáková, Monika Staòková, Ma�a 
Chytráèková

5. roèník 17:00-18:00 Streda

Pa�ka Džundová, Betka Cundrová, Janka 
Kusendová,

5. roèník 15:30-17:00 Piatok

Janka Kaèuriková, Maria Gajdárová 6. roèník 15:00-16:00 Piatok

Mery Jurèišinová, Maria Jusková, Erika 
Kažimirová,

6. roèník 17:00-18:00 Piatok

Nika Kurtyová, Majka Kuchtová, Zuzka 
Ištoòová

7. - 8. roèník 16:30-17:30 Piatok

Anièka Paòková, Nika Mihalèinová  7. roèník 17:00-18:00 Streda

Lucka Labašová, Tonka Labašová  8. roèník 17:00-18:00 Streda

Mimka Kažimirová, Katka Balažová  9. roèník 15:00-16:00 Štvrtok

Chlapèenské stretká

Dievèenské stretká


