
  

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

V našich kostoloch sa v tomto mesiaci vytvára osobitný priestor na modlitbu ruženca. U nás na Vinbargu sa ho modlíme vždy po 

sv. omši. Don Bosco svojich chlapcov stále vyzýval, aby mali Pannu Máriu vo ve¾kej úcte a vždy, keï sa blížil nejaký jej sviatok, aby 

jej pripravili aspoò malý darèek v podobe dobrých skutkov, spovedí alebo modlitieb. 

Keïže je celý tento mesiac venovaný Ružencovej Panne Márii, skúsme jej aj my pripravi� nejaký takýto darèek. Èi už to bude v 

tom, že sa stretneme na ruženci po sv. omši alebo sa pomodlíme každý deò aspoò jeden desiatok (ak viac nestíhame) prípadne 

sa ho pomodlite spoloène v rodine. Don Bosco vravieval: „Dôverujte Panne Márii a uvidíte èo sú zázraky!“ Myslím, že ich všetci v 

živote potrebujeme. Tak sa nebojme obráti� na Tú, ktorá nám ich môže vyprosi�.

Panèi

Modlitbou ruženca 
bližšie k Bohu cez Máriu
Mesiac október sa nám už prehupol do svojej druhej polovice, ale predsa by som tu rád zdôraznil nieèo, èo ho odlišuje od iných 

mesiacov. Október ma v kres�anskom svete prívlastok Ružencový mesiac. Možnože, viacerí ani netušíme, preèo je to tak. Je to 

aj preto, že 7.októbra sme mali spomienku Ružencovej Panny Márie. No ale pozrime sa do dejín, ako vznikla táto spomienka.

Sviatok Ružencovej Panny Márie vznikol v 16. storoèí, keï 

Európu ohrozovali Turci. Rozhodujúca bitka pri Lepante 

(7.októbra 1571) skonèila ví�azstvom kres�anských vojsk. 

Vtedajší pápež sv. Pius V. vyzýval celý svet na modlitbu ruženca 

za dobrý výsledok tejto bitky. V deò bitky sa on, kardináli a boží 

¾ud zhromaždili v bazilike Santa Maria Maggiore, aby sa 

spoloène modlili za ví�azstvo. Ako sa modlili, poèas dòa pápež 

odrazu vstal a vyzval ¾udí, aby sa poïakovali za ví�azstvo. 

Správa z bojiska však prišla až ove¾a neskôr. Ako poïakovanie 

sa v Ríme potom rozozvuèali všetky zvony. Pápež potom 

nariadil, aby sa 7.október slávil ako spomienka na Pannu Máriu 

Ružencovú.

Ruženec patrí medzi rozjímavé modlitby. Vïaka tomu, ako sú v 

òom jednotlivé modlitby usporiadané nám dáva možnos� sa pri 

òom upokoji� a ponori� sa do udalostí zo života Márie a Krista, 

ktorými Boh uskutoènil svoj spásny plán pre nás. Niektorí vravia, 

že ruženec je modlitbou putujúcich, pretože je pú�ou duše k 

Bohu. Je to teda vhodná modlitba na cesty, keï idete niekam 

pešo alebo cestujete autobusom ráno do školy èi práce. Avšak 

rovnako ako všetky modlitby, je najkrajší vtedy ak sa ho modlíme 

v spoloèenstve alebo v rodine.
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Upratovanie Vinbargu

Hrad Zborov potrebuje aj Vašu pomoc.

Druhú októbrovú sobotu sa pred saleziánskym domom na Vinbargu stretli mladí a dobrovo¾níci, ktorí boli ochotní pomôc� pri 

upratovaní Vinbargu. Toto upratovanie bola jedna z troch akcií, ktoré sa uskutoènili v rámci 72 AA HODÍN BEZ KOMPROMISU, 

akciou ktorú sme už bližšie popísali v septembrovom èísle.

 Nuž ale poïme k tomu upratovaniu. Stretli sme sa okolo pä�desiat, zladení v modrých alebo zelených bundách s heslom akcie 

IDEM JA... .... TAK POÏ. Rozdelili sme sa na pä�  skupín, rozdali sa nám vrecia, lopaty a hrable, natiahli sa rukavice a mohli sme 

zaèa�. Jedna skupina išla pomôc� pri natieraní detských preliezok, druhá pomáhala pri úprave svahu pred saleziánskym 

domom a ostatné tri si rozdelili Vinbarg. Hlavnou prioritou bolo vyèistenie plôch okolo smetiarenských  košoch a pozbieranie, èo 

najviac odpadkov, ktoré boli porozhadzované po celom sídlisku. ¼udia, ktorých sme poèas upratovania stretli sa správali 

všelijako. Niektorí si nás nevšímali, niektorí na nás so záujmom pozerali a našli sa aj takí, ktorí sa zastavili a vypytovali sa, kto sme a 

èo robíme. A keby ste vedeli, ko¾ko rôznych vecí sme našli? Od cigaretových špakov cez baterky do hodiniek až po f¾aše od 

šampónov. Zistili sme, aké sladkosti sú teraz v ob¾ube a zopakoval sme si aj biológiu, keï sme našli slimaèie vajíèka. No široký 

výber. Bolo si z èoho vybera�. Stalo sa nám, že sme aj chceli zuteka�, a to najmä vtedy, keï sme spustili alarm na aute. No naša 

pracovná morálka bola silnejšia ako strach a ostali sme. Po troch hodinách dobrovo¾níckej práce, keï sme si celí zmorení, ale s 

dobrým pocitom povedali, že aj keï sme niekedy hodili nieèo na zem, tak to už nikdy nespravíme, tak sme sa stretli pred 

oratkom, kde sme si dali spoloèné foto. Keï sme sa vracali domov, aby sme si poupratovali   a videli sme výsledok našej práce 

vedeli sme, že naša námaha stála zato. Ïakujeme všetkým tým, ktorí sa na tejto akcii podie¾ali, ktorí prispeli ku skrášleniu nášho 

okolia.       Lukáš Závodník

Jedna z aktivít, ktorou sme sa zapojili my chalani animátori, neanimátori do dobrovo¾níckej akcie 72 hodín bez kompromisu, 

bola aj práca na rozsiahlej rekonštrukcii hradu Zborov. 
Pätnás� z nás animátorov sa rozhodlo pomôc� obèianskému združeniu, ktoré vzniklo len pre jeden cie¾ a tým je zrekonštruova� 
500 rokov neobývaný hrad. Pokia¾ sa nepôjdete na tento hrad pozrie� sami, neuveríte mi, aký krásny a ve¾ký naozaj je, pretože z 
cesty je vidie� len malú èas� tohto rozsiahleho komplexu.
Naša práca spoèívala v odstraòovaní starých násypov na klenbách, ktoré svojou obrovskou váhou tlaèili klenby k zemi. Práca 
je skutoène fyzicky nároèná, ale kto nie je lenivý príde si na svoje. 
Ve¾ká škoda je, že sa o rekonštrukciu trochu viac nezaujíma naše mesto, ale dúfajme, že sa to snáï zmení. Obnovenie hradných 
nádvorí, komnát, pivníc a chodieb by urèite posilnilo turistický ruch v našom okrese, ktorý je na svoj potenciál, myslím si, nie 
naplno využitý.
 Na hrad sa dá prís� pomôc� každý deò v týždni, okrem nedele, a vždy tam nájdete nejakého èlena zo spomínaného 
obèianskeho združenia, ktorý vám požièia všetko potrebné náradie a vysvetlí najnevyhnutnejšie práce, ktoré treba urobi�. 
Možno máte na mysli otázku, èi sa oplatí prís� pomôc� svojou troškou. Odpoveï je jasná, presná a výstižná. Áno. 
S ve¾kou pravdepodobnos�ou Vám viem poveda�, že tam nenájdete a neodnesiete si domov žiadny zlatý poklad, no domov 
budete odchádza� pozitívne povzbudený z toho, že ste sa odhodlali pomôc�, tak ako aj my v tú sobotu 9.októbra. 
Ïakujeme všetkým zúèastneným za chu� do práce a ochotu pomôc� bez nároku na hocijakú odmenu. Takto mal aj projekt 72 
AA hodín bez kompromisu zmysel a svoj cie¾ splnil.          Ma�o Juríèek



25.septembra za slneèného poèasia úspešne prebehlo 
otvorenie SHBL 2010. Sedem prihlásených tímov sú�ažilo v 
jednotlivých disciplínach. Chlapci získavali body na 
stanoviskách, ako napr. „triafanie terèov, slalom“ a pod. 
Poèas sú�aženia program obohatili mnohé aktivity, ku 
ktorým patril aj kvíz a na záver to bola tzv. „vypadávaná“  
alebo  sú�až o najlepšieho strelca. Po jeden a pol 
hodinovom programe nasledovalo rozlosovanie  1.kola a 
rozdelenie tímov do kategórií mladší (2 tímy) a starší (5 
tímov). Hrací systém bol doplnený dvoma zápasmi mužstva 
z mladšej a staršej kategórie, ktorý má exhibièný charakter, 
a body sa z neho nepoèítajú, no dopåòa mladšiu kategóriu, 
kde sú už spomínané len dva tímy.
Poèasie nám aj 2.októbra opä� „vydržalo“ a 1.kolo sa 
odohralo pokojne, bez vážnych zranení a ponúklo nám 
obraz o kvalitách tímov. Nové zloženie tímov a nové 
pravidlá vyrovnali kvality mužstiev a súèasne pozdvihli 
kvalitu ligy.

Saleziánska hokejbalová liga 2010 „Otvorenie“

Popoludnie na detskom oddelení

Bolo krásne sobotné popoludnie deviateho októbra, slnieèko nás hrialo svojimi zlatistými lúèmi a my, skupinka asi tridsiatich 

mladých z oratka, sme sa vybrali do bardejovskej nemocnice.
Našou úlohou bolo rozveseli� deti z detského oddelenia a aspoò trochu im spríjemni� ich pobyt. Dialo sa to vïaka projektu 72 
hodín bez kompromisu. Pripravili sme si pre deti program, ktorý sme si poctivo cvièili a denne pracovali na svojich výkonoch. Po 
príchode na oddelenie sme si nachystali všetky potrebné veci, upravili jedáleò, v ktorej sa všetko odohrávalo, ešte posledné 
úpravy, generálka a už sme sa všetci plní oèakávania tešili na deti. Nebolo ich síce ve¾a, ale o to viac sme sa snažili. Niektoré 
menšie prišli aj so svojimi mamièkami. Predstavenie sme zaèali tanèekom na známu pesnièku Waka Waka, ktorý si pripravili 
siedmaèky. Po tomto krásnom úvode nasledovala scénka „Sicílska Snehulienka“, ktorú sme tak trochu obmenili. Zaèala síce 
klasicky, kde bolo, tam bolo a podobne, ale ako už z názvu vyplýva, niesla sa tak trochu v mafiánskom duchu. Krá¾, ktorý si našiel 
novú krá¾ovnú myslel len na svoje nekalé obchody a krá¾ovná sa ustaviène vystavovala pred zrkadlom. Klasický sled udalostí 
narušili až trpaslíci, ktorých každý pokladá za malé milé nevinné stvorenia. Opak je však pravdou. Náš pravdivý príbeh 
poukazoval nato, že trpaslíci boli mafiáni, ktorí pracovali v uránovej bani, prali peniaze a obchodovali so zbraòami. Keï našli 
Snehulienku u nich doma, chceli ju odstreli� svojimi špièkovými kalibrami, ale nakoniec sa z¾utovali, vypoèuli si jej príbeh a zaèali 
jej robi� osobných strážcov. Ïalej pokraèovala rozprávka tradiène, Snehulienka zjedla jablko, zosypala sa na zem, trpaslíci 
privolali kòaza, ktorý už-už dával posledné pomazanie, keï tu zrazu, sèista-jasna, zjavil sa udatný princ na svojom tátošovi, 
Snehulienku pobozkal, ona ožila a kòaz prišiel o zákazku. No a tradièný koniec, žili š�astne až do smrti. Deti boli ve¾mi š�astné, 
zatlieskali nám a potom sme si všetci spoloène zaspievali a zatancovali. Naši malí pacienti sa ve¾mi hravo nauèili nové pesnièky 
a riekanky. Asi najviac sa vžili do riekanky ,, Lastovièka“, pri ktorej sa trochu utrhol z re�aze aj jeden z našich animátorov. Úspech 
zožala aj hra ,,Vrah“, poèas ktorej k nám zavítali ujovia s kamerami a fotoaparátmi. Deti sa spoèiatku hanbili, no ujovia boli ve¾mi 
milí, tak sa osmelili a povedali im, že sa im dnešný program ve¾mi páèil. Na záver sme de�om rozdali obrázky a pekné kvietky 
vyrobené z papiera, aby mali na nás pamiatku. Pochutili si ešte na kúpe¾ných oblátkach a potom sa už s úsmevmi od ucha k 
uchu pobrali do svojich izieb.
My sme už len poupratovali a s pocitom obrovského š�astia, že sa nám podarilo rozveseli� deti, sme sa pobrali domov. Toto 
jedno krásne popoludnie sa nám všetkým vrylo hlboko do sàdc a ešte dlho sa budeme teši� pri tejto peknej spomienke

Pa�ka Džundová



Predstavujeme rodiny

RODINA DŽUNDOVÁ

MAMKA:Alena Džundová
Práca: ekonómka
Pôvod: K¾ušov
Zá¾uby: rodina je pre òu najdôležitejšia, práca v záhradke, 
varenie, peèenie, upratovanie, èítanie  kníh 

OTEC: Peter Džunda
Práca: štátny zamestnanec
Pôvod: Ma¾cov
Zá¾uby: historické filmy, televízia, práce okolo domu, varenie 
(sem-tam si pri òom aj s manželkou zavadzajú :))

NAJSTARŠIA DCÉRA: Patrícia Džundová 
Škola: prváèka na GLS
Zá¾uby: èítanie kníh, plávanie, hokej, spievanie, geografia

MLADŠIA DCÉRA: Petra Džundová
Škola: ôsmaèka na I. ZŠ
Zá¾uby: èítanie kníh, plávanie, starostlivos� o malé deti

NAJMLADŠÍ SYN: Tadeáš Džunda
Škola: druhák na ZŠ K¾ušov
Zá¾uby: džudo, plávanie, hokej, spev, hudba (rád hrá na 
nervy :))

Zaujímavos� rodiny:
- pes Turbo, prasiatka Pat a Mat, 4 sliepky, 1 zajac 
- cez týždeò vždy spolu veèeriame a cez víkend 
raòajkujeme a obedujeme
- každý problém riešime spoloène, denne vedieme 
spoloèné rozhovory /obèas sa to nezaobíde bez 
pokarhania a kriku/
- ve¾mi radi prijímame návštevy
Ako prežívate fakt, že aj vy patríte práve do farnosti sv. 
Rodiny?
Cez týždeò chodíme do kostola v K¾ušove. Piatok a sobotu 
sme na Vinbargu. Nede¾u na Poštárke. Príchodom 
saleziánov na Vinbarg vznikli nové možnosti trávenia 
vo¾ného èasu hlavne pre mladých. Priali by sme si, aby sa  
farnos� sv. Rodiny stala skutoène farnos�ou príkladných 
kres�anských rodín.
Èo môžete ponúknu� Saleziánom a ich èinnosti na v 
Bardejove vy? 
- Pa�ka chodí do mládežníckeho zboru na Vinbargu a 
pomáha na Poštárke
- príležitostne pomáha celá rodina ako najlepšie vie :)

RODINA ŠAMKOVÁ

MAMKA: Janka Šamková

Práca:- popri materskej dovolenke študovala MATURITU, 

ukonèila materskú, ukonèila maturitu

-Asistentka v ZŠ s MŠ bl.Zefyrína ( asistentka v 2.B)

Zá¾uby: popri našich 4 de�och a práci mám menej èasu pre 

seba, ale také bežné mamkovské záležitosti varenie, 

peèenie...

Najväèší duchovný zážitok: Stretnutie so Svätým Otcom pri 

blahoreèení bl. Zefyrína

OTEC: Vasil Šamko

Pôvod: Bardejov

Práca: Pracuje väèšinou v zahranièí momentálne nie je 

doma. Je v Nórsku, ale už sa naòho ve¾mi tešíme

Zá¾uby: Varenie (èasté hádky s manželkou, kto bude dnes 

vari�), chlapské práce drevo...atï a èas strávený s de�mi

Najstarší syn: Ma�ko Šamko

Škola: má 8 rokov a chodí do 2.B , ZŠ s MŠ bl.Zefyrína

Zá¾uby: Hrá rád futbal, poèítaè a pomáha otcovi s drevom, 

resp. keï vidí niekoho na Poštárke hocièo robi� s drevom už 

je tam... 

Najstaršia dcéra: Natálka Šamková 

Škola: Má 7 rokov a navštevuje 1.B  na ZŠ s MŠ bl.Zefyrína

Zá¾uby: Hrá sa s bábikami a rada kreslí

Najmladšia dcéra: Marienka Šamková

Škola: Je iba o rok mladšia od Natálky a chodí do MŠ bl. 

Zefyrína

Najmladší syn: Vasilko Šamko

Škola: Doma pri babke lebo má iba 3 roky

Zá¾uby: Z hraèiek má najradšej kladivo smejú sa, že raz bude 

z neho  murár, lebo rád rozbíja steny Kreslí, hra s bábikami a s 

koèiarmi spoloène s Natálkou.

Zvláštnos�: Zvláštnos�ou  manželov Šamkových je, že najprv 

nebol žiaden Manga Vipen, ale mali pekne obrad v kostole 

a potom poriadnu cigánsku veselicu.

Ako ste sa zoznámili?

Vasil hral v kapele v kostole a ja som spievala v starom 

známom speváckom zbore DEVLESKERE- ÈHAVO ( BOŽIE 

DETI)

Ko¾ko detí ste spolu plánovali? 

 To¾ko, ko¾ko požehná Pán Boh požehná. Požehnal nám 

zatia¾ štyri...:)

Ako pomáhate Saleziánom a ich èinnosti na Poštárke vy?

Deti navštevujú oratko a ja sa zúèastòujem na modlitbách 

matiek. Teraz je to už trochu �ažšie, pretože popri malých 4 

de�och  a práci sa to nedá stíha�, ale v budúcnosti by som 

chcela viac pomáha� dievèenským stretkám..



Mýty o don Boscovi

Mýtus II. Don Bosco a Františkáni

V životopisoch rôznych svätcov nachádzame èasto veci, ktoré oznaèujeme ako nadprirodzený zásah Boha do života daného 

èloveka – inak povedané zázrak. V niektorých prípadoch ide o veci pravdivé a inde sa zasa jedná o legendy, ktorými bol život 

svätca èasom opradený. Èím modernejší svätec, tým lepšie vedomosti máme o jeho živote, a zároveò vieme lepšie posúdi� 

dôveryhodnos� niektorých udalostí. Zistíme, že nie všetky sú pravdivé alebo že niekedy bolo nieèo úmyselne autorom životopisu 

vynechané. Životopisci to nerobia so zlým úmyslom. Závisí to od toho, ktorý rozmer (prirodzený èi nadprirodzený) chcú v danej 

udalosti zdôrazni�.

Podobne je to aj s don Boscom. V prvých rokoch po jeho 

smrti bolo všetko, èo súviselo s ním vysvet¾ované cez zázraky 

a Božie zásahy. Postupom èasu sa zistilo, že niektoré veci sa 

stali trošku inak alebo ich okrem nadprirodzených prvkov 

sprevádzala aj nejaká tá “¾udská“ udalos� (urèite riadená 

Bohom), o ktorej sa nevedelo alebo nebola považovaná za 

podstatnú. 

Tak isto je to aj v prípade, keï sa don Bosco rozhodoval o 

vstupe do františkánskeho kláštora v Chieri. Èo ho viedlo k 

tomu, že nad tým zaèal uvažova�? Od sna z deviatich rokov 

don Bosco premýš¾al nad tým, k èomu je povolaný a mal v 

srdci túžbu sta� sa kòazom. Ale zneis�ovali ho prekážky, ktoré 

mu stáli v ceste (rodinná klíma, zlá ekonomická situácia, 

chýbal mu duchovný vodca). Ís� do seminára znamenalo 

ve¾ké výdavky za školné a pomôcky, ktoré don Bosco ani 

jeho rodina nemali z èoho zaplati�. V jeho ceste za kòazským 

povolaním nastalo vákuum, kedy nemal nikoho s kým by sa 

mohol o tejto veci poradi�. 

Keïže bol v roèníku, kde sa musel rozhodnú�, èi pokraèova�, alebo ís� inou cestou, niet divu, že zaèal h¾ada� najschodnejšie 

riešenie. Aj vzh¾adom na jeho obavy, že by ho ruch sveta odvádzal od vz�ahu s Bohom, rozhodol sa pre kláštor Františkánov v 

Chieri. Vstupné testy úspešne absolvoval 18. marca 1834. Vieme ale, že don Bosco nakoniec ku Františkánom nevstúpil, ale 

pokraèoval v štúdiách a šiel do seminára.

Èo sa vlastne stalo? Don Bosco vo svojich pamätiach spomína sen o pobehujúcich a otrhaných mníchoch, ktorí ho varovali, že 

v kláštore pokoj nenájde. Zdalo by sa teda, že tento sen to má celé na svedomí. Nie je tomu, ale celkom tak. Aj keï tento sen bol 

nadprirodzeným zásahom, ktorý don Boscovi mal ukáza� cestu, stala sa ešte aj vec iná – taká ¾udská – ale urèite Bohom riadená. 

Na to, aby mohol by� don Bosco definitívne prijatý  do kláštora, potreboval odporúèanie a dokumenty od svojho farára v 

Castelnuove. V ten deò, keï bol za ním, ale farár nebol doma. Ako sa tak don Bosco vracal, pritrafil sa mu do cesty kováè Evasio 

Savio. Ten don Bosca poznal ešte z èias, keï chodil do Castelnuova do školy a ve¾mi si ho vážil. Poèas rozhovoru sa dozvedel o 

don Boscovej situácii a presvedèil ho, aby nešiel k Františkánom, ale aby pokraèoval vo svojich štúdiách. Pris¾úbil mu, že mu 

pomôže zohna� nejakých dobrodincov . Tento svoj s¾ub aj dodržal a aj vïaka nemu mal don Bosco dostatok peòazí poèas 

celých svojich štúdií v seminári.

Po tomto všetkom prišla don Boscovi aj odpoveï od uja jeho kamaráta Luigiho Comolla, ktorý mu písal: „Nech prijme klerické 

rúcho a pokraèuje v štúdiách. Tak bude ma� dos� èasu lepšie spozna�, èo od neho Boh chce. Život v ústraní a modlitba mu 

pomôžu prekona� všetky prekážky.“

Aj z tejto udalosti vidíme, že i keï sa v don Boscovom živote odohrali mnohé udalosti, ktoré by sme mohli zaradi� do kategórie 

zázrakov, rovnako podstatnú úlohu zohrali aj udalosti, ktoré by sme nazvali obyèajnými èi nepodstatnými. 

To isté platí aj v našom živote. Neèakajme na zázrak, ktorý nám spadne do lona a ukáže, èo máme robi�. Buïme rovnako 

vnímaví aj na tie “obyèajné“ udalosti a na ¾udí, ktorých nám Pán posiela do života, aby nám vyjavil svoj plán s nami.

(Informácie v tomto èlánku boli prevažne èerpané z knihy Qui é vissuto don Bosco – Tu žil don Bosco.)

Panèi

V don Boscovom živote boli sny len jedným zo spôsobov
 ako ho Boh viedol.



Ešte to neskonèilo 

Pakistan sa stále zmieta v dôsledkoch po záplavách a v násilnostiach. Oficiálne štatistiky hovoria, že o život prišlo 1750 ¾udí a 

viac ako 21 milón ¾udí je postihnutých následkami živlov. ¼udia pôsobiaci v Pakistane vravia, že na takéto povodne si nielen 

Pakistan, ale ani celý svet nepamätá. Vážne je to, že medzinárodná pomoc prichádza extrémne pomaly. V krajine sa ešte vždy 

nedá budova�, stava� ani niè podobné, kvôli stále pretrvávajúcim dažïom. Preto je teraz dôležité pomáha� postihnutým 

¾uïom a snaži� sa odstráni� všade prítomné bahno.

Chcela by� letuškou    

Cirkev má od soboty 25. Septembra novú blahoslavenú. Je òou Chiara Luce Badanová (1971-1990), talianske dievèa, ktoré 

zomrelo vo veku 18 rokov. Chiara Luce Badanová  milovala tenis a plávanie a raz sa chcela sta� letuškou. Ako devä�roèná 

spoznala vo svojej diecéze hnutie Fokoláre, ktoré ju ohúrilo tým, že sa mohla zasväti� Bohu, bez toho, aby sa musela sta� èlenom 

nejakého rádu. Zaèala sníva� o misionárskej práci, no zákerná choroba menom rakovina ju pripútala na lôžko. Aj napriek tomu 

nestratila svoju vieru. Svoje utrpenie prijala ako obetu. Až do poslednej chvíle bola pre svoje okolie príkladom lásky a vytrvalosti 

vo viere. Jej heslo bolo: ,,Budem svätou, ak som svätou hneï.“ Ve¾kos� Chiary L. Badanovej spoèíva v hrdinskom zjednotení 

vlastného utrpenia s boles�ou Ježiša na kríži. Blahoslavená Chaira, oroduj za nás.

Duchovný úspech 

Týmito slovami zhodnotil Vatikán duchovnú návštevu Ve¾kej Británie Svätým Otcom. Poèas tejto návštevy Svätý Otec urobil 

ve¾a významných vecí. Poèas návštevy blahoreèil anglického kardinála Johna Henryho Newmana a snažil sa o posilnenie 

vz�ahov s anglikánmi, èo sa mu aj podarilo.  Britský veriaci ho opísali ako milujúceho, rešpektujúceho, spo¾ahlivého pastiera. 

Svätý Otec  si zvláš� zapamätal príhovor vo Westministerskej sieni, kde ešte nikdy predtým žiaden iný pápež nebol. S rados�ou  

pripomenul aj stretnutie s tisíckami mladých katolíkov v Londýne, ktoré bolo, ako povedal, výsledkom vynikajúcej práce, ktoré 

vykonávajú anglické katolícke školy a ich uèitelia.      Lukáš Závodník

Letom svetom (novinky zo sveta Cirkvi)

Formaèné okienko 

Kráèaj vpred

Ko¾ko kilometrov nabehá futbalista poèas zápasu? Ko¾ko tisíc km prešiel peši svätý Pavol po Malej Ázii. Ko¾ko sa 
prejdeš peši TY za deò? Zožeò si krokomer a uvidíš! 
Putovanie na rôzne sväté miesta ako Fatima, Lurdy, Santiago de Compostela, Rím, Jeruzalem èi už na tie bližšie 
pútnické miesta ako Levoèa, Gaboltov..., spája túžbu ¾udí po zdatnosti a duchovnej obrode. Žia¾, v súèasnej 
dobe sa aj tieto púte zredukovali na duchovné stretnutia bez vynaloženia fyzickej námahy z cesty. Necha� sa 
odvies� autom, autobusom... je dnes rýchlejšie a pohodlnejšie.    
Telo je dar od Boha.  Kto z nás si vybral to,  èi na narodí ako chlapec alebo dievèa alebo kto si urèil svoje 
schopnosti, dary, nadania, gény. Jednoducho sme dostali svoje telo ako dar, ktoré máme èo najlepšie 
spravova�.  
Starostlivos� o telo by nás malo sprevádza� celý život. Boh tak priamo hovorí cez Desatoro v piatom prikázaní: 
Nezabiješ!   Jasné, povieme si , však to ani nerobíme, veï sme nikomu nevzali život. Doplòme túto požiadavku: 
ani neublížiš, tak tomu druhému, ako ani sebe.  Ublíži� si zanedbaním starostlivosti o telesné zdravie môžeme zlou 
životosprávou, nedostatkom spánku a pohybu, neprimeraným obliekaním neodhadnúc roèné obdobie, 
nerozumným  stravovaním...     
Don Bosco nás uèí rozmýš¾a� preventívne, to znamená , že máme predís� nežiaducim úèinkom ako chorobám, 
ale aj duchovnej lenivosti. Jedno príslovie jasne hovorí skúsenos� stároèí, že v zdravom tele, zdravý duch. Niekedy 
èlovek nechápe, preèo sa mu nedarí v duchovnom živote, nechce sa mu komunikova� s Bohom (modli� sa), ba 
èo viac, nezvláda vz�ahy  s ¾uïmi v jeho blízkosti.  Èasto je to o tom, že zlenivel, potom sa znechutil a napokon 
zosmutnel. Netreba zabudnú�, že sme stvorený ako telo, tak aj duša (duch). O tom hovorí aj Ján Bosco, keï nás 
povzbudzuje:  „Máš len jednu dušu. Ak ju zachrániš, zachrániš všetko. Ak ju stratíš, stratíš všetko navždy.“
Aj keï je to �ažké, ale mali by sme  sa  drža� v kondièke - to je to evanjeliové posolstvo: bdejte..., neochabujte... .  
V oblasti ¾udského tela je výzva utužova� sa a hýba� sa...  Jeden,  vyše osemdesiatpä�roèný pán uštipaène 
poznamenáva: „ Keby sa màtvi hýbali neboli by màtvi“ a denne prejde peši najmenej pä� kilometrov, aby si - ako 
vraví - prekrvil mozog. Ak chceme, aby nám „pálilo“, aby sme zostali bystrí,  sústredení a dokázali triezvo 
uvažova�, nezostávajme vo virtuálnom svete, v kancelárii...,  ale sa vyberme na èerstvý vzduch, do reality. 
 Šport pre mladých, pohyb pre starších je receptom aj pre toto jesenné obdobie, aby sa predišlo znechuteniu, 
depresiám, psychickej únave a duchovnej apatii.  Nasledova� Ježiša môžeme duchovne, ale aj telom. ON vedel 
zájs� do púšte, prespa� v prírode, sadnú� na loïku, kráèa� z jedného mesta do druhého... 

JF,sdb



Rozhovor s Antonom Èerveòom

Na zaèiatok by ste nám mohli o Vás poveda� nieèo 
zaujímavé, predstavi� sa?
Život je zaujímavý, pretože nie je niè zaujímavejšie. 
Predovšetkým, to že som sa narodil a kde som sa vôbec 
narodil. Žeby som bol nejaký extra úspešný èlovek a žeby 
som mal nejaké extra zážitky,  aj keï celý život je jeden ve¾ký 
zážitok. Narodil som sa na Orave v zime 22. februára, keï 
mrzlo, a preto mám doteraz takú mrzutú povahu  Nie je to až 
také zlé, ako to na prvý poh¾ad vyzerá . V dome sa ve¾mi 
dobre kúrilo, takže som sa narodil doma a srdce mám 
dobré. Aj keï navonok bola zima, vnútri bolo teplo. Èo sa 
týka môjho vz�ahu k športu, vyrastal som na ¾ade a na 
lyžiach. To bolo ve¾mi tvrdé, lebo 100-krát som spadol a 
1000-krát som sa dvihol. Mal som dvakrát zlomenú nohu, 
ktorá poznaèila môj vz�ah k lyžovaniu. Medzi moje zá¾uby 
patrí turistika. Tatry som pochodil krížom krážom. U mòa platí 
heslo športom k trvalej invalidite. Okrem toho mám zá¾ubu aj 
v iných športoch. 

Odkia¾ k nám prichádzate a kde všade ste už pôsobili?
Prichádzam k Vám z Londýna ako ve¾ký frajer.  Pôsobil som 
chví¾u v Bratislave, Prešove, Košiciach, Banskej Bystrici, 
Londýne a teraz v Bardejove. Èiže ja som reho¾ník, ktorý je 
ve¾mi dlho na jednom mieste, pretože som stabilizovaný 
káder. Už deviaty rok pracujem v rádiu Lumen. Zo zaèiatku 
som do toho rádia ve¾mi nahliadnu� nechcel, ale ve¾mi sa mi 
to zapáèilo, lebo to je akoby najväèšia diecéza na 
Slovensku, kde možno prehovori� k ¾uïom. Baví ma to, 
samotné média ma bavia, keï môžem vystupova�, tak som 
vïaèný Pánu Bohu. Som rád každému dobru, ktoré robím. 
Potom pracujem s mužmi, kážem duchovné cvièenia pre 
rodiny. Takže život mám taký pestrý. 

Urèite ste si všimli to, že od konca augusta sa po chodbách nášho strediska prechádza nový direktor, Salezián don Anton 
Èerveò, preto sme sa Vám ho rozhodli priblíži�. 

Aké sú Vaše dojmy z veriacich v zahranièí a u nás?
V Londýne som stretol ve¾a mladých ¾udí, ktorí spadli na nos a nemuseli. Celkom ich chápem a páèilo sa mi, že h¾adali kòaza a 
také riešenie cez pokánie, ale aj cez spoloèenstvo. To bola taká ve¾ká výhoda, tam som sa nauèil, èo znamená by� kòazom, 
kòazom otcom. Èo znamená milova�. Kòaz môže by� administrátor, môže by� úradník, niekto, kto stavia a môže by� kòaz, ktorý 
robí ve¾a vecí, ale myslí na bratov ako kres�an. Tam som sa ve¾a nauèil, že musí by� hlavne otec. Dal som si takú túžbu by� im 
otcom, aj keï to bolo ve¾mi nároèné. Mladí boli ve¾mi š�astní, že som bol medzi nimi a som rád, že ma prijali. Bola to pre mòa 
zaujímavá skúsenos�. 

 V akej pozícií pôsobíte tu v Bardejove a aké sú Vaše prvé dojmy?
U vás to už je také rozbehnuté. Prišiel som tu ako nováèik a uèím sa Vás spoznáva�. Nachádzam tu takú otvorenos�, 
dobrosrdeènos�, mlados�, veselos�, zápal, to po èom som vlastne túžil po celý život. Mám ve¾mi dobré dojmy z Bardejova. 

 Èo bude v Bardejove náplòou Vašej práce? 
Budem pôsobi� ako direktor. Direktor má za úlohu animova� komunitu, aby tá komunita frèala. Druhá úloha je pomáha� v 
pastoraènej službe, ale najdôležitejšia úloha je tá komunita a vz�ahy v nej. Potom ako direktor by som mal by� èasto medzi 
mladými a v ich blízkosti. Takže si nerobím také ve¾ké plány, lebo okrem toho uèím aj na vysokej škole. Teraz som požiadal o 
prerušenie. Budem chodieva� aj do rádia Lumen a na duchovné obnovy èi cvièenia. A najväèšia úloha je ma� Vás rád.  

O akú myšlienku by ste sa chceli podeli� s našimi mladými a rodinami? 
„Nebojte sa, on Vás miluje.“

Tomáš Popadiè
Vlado Olej
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O Panne Márií vyšlo už mnoho kníh,  objavuje sa o nej nespoèetné množstvo úvah a modlitieb, predsa len Život pod¾a Márie  sa 

môže v mnohom líši� a mnohým zauja�.  

Autor knihy, Ignazio Larraòaga je španielsky teológ a psychológ pôsobiaci v Južnej Amerike. Taktiež je považovaný za majstra 

duchovných cvièení a duchovného života vôbec. Priniesol aj do slovenskej duchovnej literatúry nového ducha, nové poh¾ady, 

z ktorých môžeme èerpa� aj my.

V tejto knihe nám neponúka nadprirodzený poh¾ad o matke, ktorá bola dokonalá a len �ažko sa jej môžeme podoba�. 

Poukazuje na Máriu ako na èloveka z mäsa a kostí, ako my všetci, aj keï obdarovaného plnos�ou milostí a výnimoènos�ou. Tak 

nám táto kniha približuje Máriu skôr z ¾udského h¾adiska , vykres¾uje jej pocity, ktoré zažívame každý deò, pocity neistoty, 

dennodennej rutiny, samoty... a  ponúka nám Boží poh¾ad na to, ako sa s tým Mária dokázala odvážne popasova�. Ako hovorí 

sám autor : „Bola Pani sama nad sebou, než sa stala Pani našou.“ 

Kniha je vhodná aj pre mladých, aj pre starších, ktorým je Panna Mária blízko pri srdci, no zvláš� pre citlivé ženské duše, ktoré v 

živote h¾adajú nejaký vzor dobrej ženy, matky.  V tejto knihe vidia svoj život skrz Máriin a nebeská mamka sa zrazu zdá by� bližšia, 

skutoènejšia.  Keï ste náhodou jeden z tých, ktorí nemajú radi 500-stranové knihy, nemusíte sa bá�, pretože túto 80-stranovú 

„brožúrku“  preèítate na jeden dych .

Táto kniha dala aj mne osobne na našu nebeskú mamku nový poh¾ad a som zaòho vïaèná.  Jej životné postoje chudoby 

ducha, pokory a úplnej oddanosti Bohu, pomôžu možno aj nám každodenne vyslovova� naše „áno“ Bohu.  

Tak povzbuïme sa jej dôverou v našom každodennom živote.  

Majka Kuchtová

Recenzia Knihy

Oratórium

Otváracie hodiny:

Pondelok:

Utorok:

Streda:

Štvrtok:

Piatok:

Sobota:

Nede¾a:

ZATVORENÉ

15:00 - 18:00
len tí èo chodia na stretká

Len plánované akcie

15:00 - 18:00

Vyhradzujeme si právo zmeni� program pod¾a potreby!
Oratko je otvorené pre deti, od 3.roèníka ZŠ!

19:30 - 21:55 (od 9.roèníka)

19:30 - 21:30
(od 9.roèníka)

19:30 - 21:15
(len animátori)

15:00 - 18:00 19:30 - 21:00
(od 9.roèníka)

15:00 - 18:00
len tí èo chodia na stretká

19:30 - 21:00
(od 9.roèníka)

OKTOBER 
Liturgické 

sviatky 
Zodpovední 

za akciu 

1. Pia SpA skusky vychod   

2. Sob SHBL 
SpA skusky vychod 

 
Ovca a tím 

3. Ne SpA skusky vychod   

4. Po    

5. Ut    

6. Str    

7. Štv Animátorské oratko   

8. Pia    

9. Sob 72 AA Hodín bez 
kompromisu 

 
Panèi a tím 

10. Ne    

11. Po    

12. Ut    

13. Str  Bl. Alexandra 
da Costa 

 

14. Štv PG - Prednáška   

15. Pia Itinerare 1   

16. Sob SHBL 
Itinerare 1 

 
Ovca a tím 

17. Ne Itinerare 1   

18. Po    

19. Ut    

20. Str    

21. Štv    

22. Pia DO Brezovka 
SpA Tretiaci 

 
Jano F. 

23. Sob DO Brezovka 
SpA Tretiaci 

 
Jano F. 

24. Ne DO Brezovka 
SpA Tretiaci 

Bl. Alois 
Guanella 

Jano F. 

25. Po    

26. Ut    

27. Str    

28. Štv DC Baby III. a II.  
DO Rodiny 

 
Jano F. 

29. Pia DC Baby III. a II. Bl. Michal 
Rua 

Jano F. 

30. Sob DC Baby III. a II. 
SHBL 
 

 
Jano F. 

Ovca a tím 

31. Ne DC Baby III. a II.  Jano F. 

NOVEMBER   

1. Po Tour de hrob???  Lukas Z. 
Dominika K. 

2. Ut    

3. Str Spovedanie detí pred 
1.piatkom 

 
 

4. Štv    
 


