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FARSKé 
ZVESTI

n Tohtoročná dub-
nická púť sa odohrá-
va v čase, keď sa pozor-
nosť Cirkvi sústreďuje na 
mladých. Koncom júla bolo 
Národné stretnutie mladých 
P18 v Prešove. V jeseni bude bis-
kupská synoda v Ríme na tému „Mla-
dí ľudia, viera a rozlišovanie povolania“. 
Na budúci rok budú Svetové dni  mládeže 
v Paname. 

Téma mladých súvisí s budúcnosťou Cirkvi 
i spoločnosti. A preto je dôležitá pre všet-
kých. Tešíme sa všetkým iniciatívam mla-
dých aj v našej farnosti. Mladí, v spoluprá-
ci so saleziánmi a saleziánkami, pripravili 
pekné tábory pre deti, piatkové večery 
a rôzne akcie. Je pozoruhodné, akými 
nápadmi oplývajú, akí sú tvoriví, ako sa 
dokážu zmobilizovať. Cieľ všetkých akti-
vít je však omnoho vyšší. Prežívať život s 
vierou a s pomocou Božej milosti rásť vo 
svätosti. 

Viem, že tieto slová môžu znieť príliš ab-
straktne. Preto by som ich chcel priblížiť 
príkladom mladého človeka, ktorý bude 
práve počas biskupskej synody v Ríme, 
14. októbra, vyhlásený za svätého. Ide o  
Nunzia Sulprizia (1817-1836), talianskeho 

laika. Je zaujímavé, že bude vyhlásený sa 
svätého spolu s pápežom Pavlom VI., ktorý 
ho blahorečil počas II. Vatikánskeho konci-
lu. 

Talian Nunzio Sulprizio pochádzal z oblas-
ti Pescary a v útlom detstve osirel. Dostal 
sa do drsných rúk strýka, ktorý ho prinútil 
tvrdo pracovať vo svojej kováčskej dielni, 
často o hlade a zime. Ako 14-ročného ho 
zasiahlo bolestivé ochorenie holennej kosti. 
Následkom gangrény podľahol ako 19-ročný 
v nemocnici v Neapole. Zomrel v povesti 
svätosti, prežívajúc aj na smrteľnej posteli 
dôverné spojenie s Ježišom a Pannou Mári-
ou. 

Pavol VI. pri jeho blahorečení vtedy o ňom 
povedal: „Nunzio Sulprizio vám povie, že 
obdobie mladosti by nemalo byť považo-

vané za vek 
slobodných váš-

ní, nevyhnutných 
pádov, neporazi-

teľných kríz, deka-
dentného pesimizmu, 

škodlivého sebectva. Povie 
vám skôr, že byť mladým je 

milosťou. (...) Povie vám, že žiaden 
iný vek, než ten váš, mladí ľudia, nie je 

vhodnejší pre veľké ideály, pre veľkorysé 
hrdinstvo, pre požiadavky, aby myslenie a 
konanie boli v súlade. On vás naučí, ako sa 
vy, mladí ľudia, môžete obnoviť vo svete, 
do ktorého vás Prozreteľnosť povolala žiť 
a ako je na vás, aby ste sa ako prví zasvä-
tili záchrane spoločnosti, ktorá potrebuje 
silné a nebojácne duše.“

Drahí bratia a sestry, nech je tohoročná 
púť príležitosťou zveriť našich mladých 
Panne Márii. Nech nás naša Matka naučí 
starostlivosti o nich, veď ona sama vede-
la, čo znamená starať sa o svojho Syna. 
Nech pomáha mladým ľuďom nadchnúť 
sa krásnymi ideálmi, aby nepremárnili 
svoj život, aby vedeli odolávať lákavým a 
prázdnym ponukám sveta a stali sa pravý-
mi ohlasovateľmi a svedkami viery.

Marián Bielik SDB
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n „Ktokoľvek sa bude denne modliť  
tri ružence, zažije zázraky, aké by si 
nikdy nedokázal ani predstaviť. Pre-
to milujte ruženec, modlite sa ho. a ja 
pred vami dosvedčujem, že vás Matka 
Božia, Kráľovná pokoja, veľmi odmení, 
a môžete si byť istí, že budete mať svet-
lo a pokoj. O čokoľvek budeme Pannu 
Máriu prosiť, ona to ponesie Ježišovi. 
O tom dnes vydávam svedectvo tu a 
teraz. Nebojte sa, ona je s nami a vždy 
bude ochraňovať  svet!“

Tieto slová povedal  v roku 2017  na 
stretnutí mládeže v Medžugorí  89-roč-
ný albánsky kardinál Ernest Simoni. V 
čase komunizmu bol opakovane odsúde-
ný na smrť a opakovane omilostený. 16 
rokov prežil vo väzení a potom mnohé 
roky pracoval na výstavbe odpadových 

kanálov. Napriek tomu doká-
zal svojim prenasledovateľom 
odpustiť.  Po páde režimu prijal 
službu farára v nedostupných 
horských dedinách Albánska, kde 
povzbudzoval kresťanov, aby sa 
vymanili z nenávisti a prija-
li Božiu lásku. Jeho svedectvo 
dojalo k slzám pápeža Františka, 
ktorý ho v roku 2016 menoval za 
kardinála.

Môže sa zdať, že kardinál Simoni 
nasadil vysokú latku – tri ružen-
ce denne. Nám, bežným smrteľ-
níkom, príde niekedy  zaťažko 
aj jeden desiatok. Dajme Panne 
Márii aspoň svoje ochotné srdce 
a pozývajme ju do svojich živo-
tov nielen počas púte.

„Cirkev vždy predkladala Pannu Máriu 
veriacim, aby ju nasledovali, vôbec nie 
preto, aký bol spôsob jej života a tobôž 
nie pre spoločensko-kultúrne podmienky, 
v ktorých plynul jej život a ktoré sú dnes 
už temer všade prekonané, ale preto, 
že ona vo svojich konkrétnych životných 
podmienkach úplne a zodpovedne prijala 
vôľu Božiu; preto, že prijala jeho slová 
a plnila ich; preto, že vo svojej činnos-
ti sa dala viesť láskou a duchom služby; 
slovom preto, že ona bola prvou a najdo-
konalejšou Kristovou učeníčkou: a to má 
všeobecnú a trvalú platnosť vzoru.“

„A teraz si veľmi želáme, priam tak, ako 
to robili naši predchodcovia, živo odpo-
rúčať modlitbu svätého ruženca v rodine. 
... Kresťanská rodina sa teda prejavuje 
ako "domáca Cirkev", ak jej členovia - 
každý podľa svojho poslania a postave-
nia - všetci spoločne uplatňujú spravod-
livosť, ak konajú skutky milosrdenstva, 
dávajú sa do služby bratov, ak majú 
účasť na apoštolskej činnosti miestnej 
širšej pospolitosti a činne sa zúčastňujú 
na jej liturgických úkonoch; napokon, ak 
sa spoločne modlia k Bohu: keby chýbala 
táto spoločná rodinná modlitba, bolo by 
treba povedať, že jej chýba charakteris-

tická črta, podľa ktorej sa rozpoznáva 
kresťanská rodina.“

„Druhý vatikánsky koncil pripomenul a 
predložil základné pojmy, že Cirkev je 
svojou povahou Božia rodina, Boží ľud, 
Božie kráľovstvo, tajomné Telo Kristo-
vo. To istotne umožní veriacim ľahšie 
a rýchlejšie pochopiť, akú službu a aké 
poslanie má Mária v tajomstve Cirkvi, 
jej vynikajúce miesto v spoločenstve 
svätých. To bude mať za následok, že 
si živšie uvedomia bratský zväzok, kto-
rý spája všetkých veriacich, pretože sú 
synmi a dcérami Panny Márie, "na kto-
rých zrode a výchove Mária spolupracu-
je s materinskou láskou" - a zároveň sú 
synmi a dcérami Cirkvi, pretože "z nej 
sa rodíme, jej mliekom sa živíme a jej 
Duch nás oživuje", takže Panna Mária 
i Cirkev spolupracujú na zrode tajom-
ného Tela Kristovho: "jedna i druhá je 
matkou Kristovou, ale jedna bez dru-
hej nerodí celé (telo)". Napokon veriaci 
tak lepšie pochopia, že činnosť Cirkvi 
vo svete je akoby pokračovaním sta-
rostlivosti a bedlivosti Márie. ... Takým 
spôsobom láska k Cirkvi sa prenesie na 
lásku k Márii a láska k Márii na lásku k 
Cirkvi...“

Z 
Ap

oš
to

ls
ke

j 
ex

ho
rt

ác
ie

 S
vä

té
ho

 O
tc

a 
Pa

vl
a 

VI
. 

M
AR

IA
LI

S 
CU

LT
U

S 
 



3

Te
xt

: 
sa

ld
ub

.s
k

pREdSTAVujEME VáM 
nové logo 

dubnickej panny Márie
n Mesiac máj je mesiacom Panny 
Márie, ktorú si v Dubnici ľudia už 
vyše 275 rokov s veľkou láskou 
uctievajú a k nej putujú. Práve 
preto sa saleziáni rozhodli zvi-
diteľniť toto pútnické miesto aj 
cez nové logo, ktoré vstupuje do 
platnosti symbolicky na slávnosť 
Panny Márie Pomocnice kresťa-
nov.

Nové logo obsahuje tri hlavné 
prvky:

n nežný dotyk malého Ježiška, 
ktorý hladí svoju Matku;
n písmeno „S“ v šatách Panny 
Márie;
n mušľa sv. Jakuba Staršieho, 
patróna farského kostola.

Nežný dotyk

Súsošie Dubnickej Madony s 
Dieťaťom robí výnimočným gesto 
Božieho Syna, ktorý pravou rukou 
nežne hladí tvár svojej Matky. 
História tejto sochy siaha až do 
17. stor., kedy bola umiestnená 
v kaplnke Trenčianskeho hradu, 
neskôr v kaplnke dubnického 
kaštieľa a nakoniec bola darovaná 
farskému kostolu. 

Keď jedného dňa, v roku 1742, 
manželka grófa Ilešháziho uvidela 
v kostole starú a poškodenú sochu 
Panny Márie, chcela ju z chrámu 
odstrániť a namiesto nej spraviť 
inú. Následne sa grófke Panna 
Mária tri noci vo videní zjavo-
vala, po čom nemohla zaspať. 
Grófka pochopila, že Panna Mária 
si praje, aby táto socha zostala 
v kostole. Obliekla ju do „pre-
vzácnych šiat“ a dala jej berlu a 
korunu. 

Od tej doby rastie úcta k Dubnic-
kej Panne Márii i milosti, ktoré 
rozdáva pútnikom. Od roku 1747 
do roku 1779 je vo farskej kronike zazna-
menaných vyše 250 zázračných „doty-
kov“ vo forme uzdravení a mimoriadnych 
udalostí, ktoré pokračujú dodnes, o čom 
svedčia aj početné ďakovné tabuľky v 
lurdskej jaskynke pri kostole.

Písmeno „S“

Toto písmeno, ukryté v logu Dubnic-
kej Panny Márie, nesie v sebe dvojaký 
význam. Symbolizuje cestu pútnika a 
zároveň rehoľu saleziánov, ktorým bolo 

toto pútnické miesto zverené. Pripomína 
tiež, že my všetci sme na ceste, na kto-
rej nás materinsky vedie za ruku naša Mat-
ka. Jej životnú cestu vnímame zvlášť cez 
modlitbu ruženca, kde nám je blízka cez 
tajomstvá radosti, bolesti, svetla a slávy, 
ktoré nás učí prežívať spolu s jej Synom. 

Písmeno „S“ je aj súčasťou loga saleziánov 
dona Bosca. Vytvára cestu, po ktorej krá-
čajú tri postavy, predstavujúce, okrem iné-
ho, biblickú ikonu emauzských učeníkov, ku 
ktorým sa priblížil Ježiš, aby premenil ich 
sklamanie na veľkú radosť (Lk 24, 13-35). 

Don Bosco, podľa príkladu Dob-
rého Pastiera a vedený Pannou 
Máriou, tiež sprevádzal mladých 
na ich životnej ceste a chcel, aby 
saleziánska rodina pokračovala v 
tomto delikátnom poslaní. 

Preto saleziáni v Dubnici nad 
Váhom už takmer 50 rokov ponú-
kajú celej farnosti, ale najmä 
mladým, svoju otcovskú, brat-
skú a priateľskú prítomnosť na 
ich životnej ceste.

Mušľa

Pôvod svätojakubskej mušle 
pochádza z legiend, pri ktorých 
bol vždy niekto zázračne zachrá-
nený. Podľa jednej z nich istý 
portugalský rytier stál v blízkos-
ti prístaviska, kde kotvila loď, 
ktorá priviezla ostatky svätého 
Jakuba do Španielska. 

Keď jeho kôň videl zvláštne 
trblietajúce svetlo, ktoré dopa-
dalo z hviezd na apoštola, bol z 
pohľadu taký vydesený, že skočil 
do vody a vzal so sebou do hlbín 
aj rytiera. Toho sa však podarilo 
zachrániť a vytiahnuť na palubu. 
Záchranári boli plní úžasu, keď 
videli, že jeho telo bolo celkom 
pokryté mušľami. 

A kto bol vlastne svätý Jakub? 
Patrón dubnického farského 
kostola bol brat apoštola Jána 
a spolu s apoštolom Petrom tvo-
rili trojicu najbližších učeníkov 
Pána Ježiša. Má tiež prívlastok 
„Starší“, aby sa odlíšil od druhé-
ho apoštola Jakuba „Mladšieho“, 
ktorý bol Ježišovým bratrancom 
a prvým biskupom Jeruzalema. 

Meno sv. Jakuba je spojené 
najmä s jedným z najväčších 
pútnických miest na svete – San-
tiago de Compostela – a so sym-

bolom mušle, ktorá už oddávna patrí spo-
lu s palicou k výbave pútnika a zároveň 
aj označuje svätojakubskú cestu, ktorá 
je rozšírená po celej Európe a siaha aj 
na Slovensko.

Logo, ktorého autormi sú traja grafi-
ci, chce vďaka svojej modernej podobe 
ponúknuť všetkým pútnikom zblízka i 
ďaleka bohatsvo, ktoré sa ukrýva v dub-
nickom Kostole sv. Jakuba na hlavnom 
oltári, kde cez Pannu Máriu môže každý 
aj dnes zažiť Boží dotyk, ktorý trvá.
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„ČASoM 
všetko pochopíš“

n Letné prázdniny bývajú časom zmien aj v saleziánskych komunitách našej farnosti a nebolo tomu inak ani tento rok. Po kratšom či 
dlhšom čase sú piati z nich poslaní na iné miesta šíriť don Boscovu spiritualitu. zostáva tu po nich veľa vykonanej práce na poli Božie-
ho kráľovstva, ktorú pocítili mnohí z nás pri ich pôsobení v našej farnosti. 

Dovolil som si preto požiadať ich o odpovede na 2 otázky:
1. Na čo všetko si spomeniete, keď sa obzriete späť na pôsobenie v našej farnosti?
2. Kde bude Vaše ďalšie pôsobisko a aké máte očakávania?

lENKA puKAjoVá FMA

1. Som za týchto päť rokov veľmi vďačná. 
Zažila som peknú saleziánsku rodinu, spo-
luprácu s bratmi, prácu v cirkevnej škole, 
mladých, rôzne akcie, tábory... Je toho 
veľmi veľa. Ubehlo to rýchlo a uvedomu-
jem si, že som sa mohla toho ešte viac 
naučiť.
 
2. Moje nové pôsobisko bude Šamorín. 
Mala by som učiť v základnej škole na 
prvom stupni, pravdepodobne tretia-
kov. Očakávania? Skôr mám takú bázeň 
a rešpekt pred tým, čo bude. Je to vždy 
také, že neviem, do čoho idem. Čo ma 
drží je dôvera, že takto to má byť. Vždy 
je to ťažké, ale zároveň cítim, že Boh mi 
dáva na to silu. „Časom všetko pochopíš“, 
aj ja sa držím tejto vety, ktorú Panna 
Mária Pomocnica povedala ešte malému 
Jankovi Boscovi. Uchovávam si jej mate-
rinský pohľad, ktorý ma sprevádzal a bude 
aj naďalej sprevádzať.

ANdREA bAdíKoVá FMA

1. Ako rodená Dubničanka, som veľmi vďač-
ná, že som mohla prežiť tieto 3 roky v Dub-
nici,  v blízkosti rodiny a na miestach, kde 
som ako dievča prežila krásne chvíle dozrie-
vania. Som vďačná za mnohé krásne vzťahy 
s ľuďmi, deťmi i mladými a, samozrejme, 
za krásne športové aktivity, ktorých bolo 
neúrekom:). 
Ďakujem, že som mohla byť súčasťou peda-
gogického kolektívu v cirkevnej škole sv. 
Dominika Savia. Je to miesto, kde sa robí 
veľmi veľa dobra a zasievajú sa do sŕdc žia-
kov kresťanské hodnoty.
 
2. Mojím novým pôsobiskom budú Michalov-
ce. Pri zmene komunity nemám až také oča-
kávania. Skôr som vďačná za krásne chví-
le, ktoré mi Boh doprial  v rodnej Dubnici 
a pozerám na nové miesto ako na výzvu a 
možnosť objavovať nové veci, zoznámiť sa 
s novými ľuďmi a zažiť nové dobrodružstvo 
viery.

ElENA holá FMA

1. V Dubnici nad Váhom som bola iba jeden 
rok. Avšak aj za taký kratší čas som tu rých-
lo "zapustila korene". Možno aj vďaka tomu, 
že pochádzam z tohto kraja a stretávala som 
viacerých priateľov či príbuzných mojich 
spolužiakov, známych, a miestna mentali-
ta mi bola pomerne blízka. Bol to môj prvý 
rok sestry saleziánky, a som rada, že som 
ho mohla prežiť práve tu. S nespočetnými 
krásnymi, silnými, povzbudivými chvíľami, 
stretnutiami, udalosťami, ľuďmi, ale aj s 
viacerými bojmi, ťažšími vecami i osobnými 
zlyhaniami. 
Boh mi naozaj pripravil miesto s veľkými 
výzvami a som Mu za Jeho dôveru, spre-
vádzanie a pomoc vďačná. Cez moju komu-
nitu, našich bratov saleziánov, mladých, 
deti, rodiny, prácu v SCVČ Laura, kaťáku, 
škole, na ulici, aj cez bežné stretávanie sa v 

starom či novom kostole. Som povzbudená 
touto veľkou dubnickou farskou rodinou, 
ktorej súčasťou som sa mohla stať. A na 
záver chcem povedať veľké ďakujem za 
všetku vašu podporu a trpezlivosť, a tak-
tiež prosím o odpustenie za všetko, čo 
som nezvládla. Ostávate v mojom srdci.. 
 
2. Od augusta sa sťahujem do Rožňavy. 
Už mám istú skúsenosť s týmto miestom 
zo svojej mesačnej praxe v noviciáte. V 
komunite nás bude opäť šesť sestier, tak 
ako v Dubnici, teším sa na spoločné chvíle 
so sestrami v modlitbe, práci, oddychu, 
každodennom živote. 
Sestry pôsobia na rôznych miestach, Iveta 
a Danka v krízovom centre pre deti, kde by 
som mala i ja vypomáhať, pred čím mám i 
trochu bázeň. Beáta pracuje v obchodíku, 
Mária na biskupskom úrade a Tilda učí na 
škole, pôsobí v stredisku, medzi mladými. 
Veľmi sa teším, že i v Rožňave sú bratia 
saleziáni, a je tam rozbehnutá pekná spo-
lupráca aj s miestnymi kňazmi. 
Je tam v komunite i "novodubnický rodák" 
novokňaz Michal Cedzo, ktorého si pamä-
tám ešte zo svojich animátorských čias. 
Takže v istom zmysle sa i tam vraciam 
akoby "domov". Bude sa tak opäť napĺňať 
citát, ktorý ma sprevádza mojím povola-
ním („Každý, kto pre moje meno opustí 
domy alebo bratov a sestry alebo otca 
a matku alebo deti alebo polia, dostane 
stonásobne viac a bude dedičom večného 
života." Mt 19,29)

joZEF dÖMéNy Sdb
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1.Som rád, že som sa do Dubnice mohol 
vrátiť. Je to vlastne taká moja "prvá lás-
ka" - prvé miesto slobodného kňazské-
ho pôsobenia - účinkovania - služby... 
Pripravujem sa po 20 rokoch v nedeľu v 
sakristii na sv. omšu a mladý kňaz sa ma 
pýta, či môže slúžiť so mnou... Ferko 
Mikuláš... miništrant spred 2o rokov...
atď...atď. 
Tí mladí, ktorých som poznal, majú dnes 
deti vo veku, ako boli oni vtedy. A tak, 
moje pôsobenie bolo už teraz viac medzi 
nimi - pastorácia rodín. 
Rád spomínam na snúbencov, ktorých 
som "školil" a mám preto s nimi pekné 
vzťahy...Ale nebol som tak úplne mimo 
mladých - áno, stretká s birmovancami 
mi veľa dali a s radosťou som konštatoval 
ich z roka na rok narastajúcu "kvalitu" - 
úprimný záujem o to, "o čom to nábožen-
stvo vlastne je"...No a v neposlednom 
rade knižnica a tí, ktorí majú záujem o 
dobré čítanie...Rád som spoznal aj spo-
lupracovníkov - členov združenia ASC a 
rád som sa stretal s členmi združenia 
ADMA. Som Pánu Bohu vďačný za tých 
spolubratov, s ktorými som mohol žiť v 
komunite.

2. Moje nové pôsobisko je v Sabinove. 
Je to také "detašované pracovisko" - pri-
spôsobený rodinný dom, v ktorom býva-
me traja spolubratia. "Riadny dom" je v 
neďalekom Prešove, kde je naše dielo - 
saleziánsky kostol s oratóriom. Tu v Sabi-
nove saleziáni-spolupracovníci vybudo-
vali z unimo-buniek klubovne s kaplnkou 
a ihrisko. Očakávania? Uvidíme... služba 
ASC aj miestnej rím. kat. farnosti.

pETER STEllMAch Sdb

1. Tri roky v Dubnici boli pre mňa veľkým 
darom. Po 11 rokoch štúdií a príprav som 
si mohol naplno vychutnať apoštolskú prácu 
saleziána kňaza v mestečku, kde ťa každý 
pozná a veľa ľudí má rado. Pocítil som tu ten 
zázračný Boží dotyk, ktorý vďaka Dubnickej 
Panne Márii stále trvá. Boli to také nená-
padné veci, lebo Panna Mária rada pracuje 
v úzadí, ako napríklad oživenie a skrášlenie 
priestorov i vzťahov v kaťáku; medializova-
nie toľkého dobra, ktoré sa tu robí, cez náš 
vynovený saldub a facebook; vznik škôlky 
a stále lepšie meno našej cirkevnej školy; 
rodinnejšie vzťahy so sestrami saleziánkami 
a celou saleziánskou rodinou... 
Som rád, že som si tiež mohol vyskúšať 
pastoračnú prácu vo farnosti, ktorá prijíma 
všetkých a sprevádza od kolísky až po hrob. 
Silnou skúsenosťou bola predovšetkým deli-

kátna služba pri sviatosti zmierenia a slá-
venie Eucharistie v kostolíkoch, ktoré mi 
prirástli k srdcu. 
Našou zreničkou sú, samozrejme, mladí, 
ale blahodarné boli pre mňa tiež prvo-
piatkové návštevy starých a chorých ľudí, 
ktorým som priniesol Pána Ježiša a vďaka 
ktorým som mohol objaviť nový rozmer 
života. Dubnica má stále veľmi veľa úprim-
ných veriacich, o čom svedčí aj ovocie 
toľkých duchovných povolaní a misijných 
dobrovoľníkov. 
Tieto tri roky boli pre mňa jednoducho 
veľkonočným zážitkom radostného zno-
vuzrodenia saleziánskeho diela v tomto 
meste a tiež mojím osobným „zmŕtvych-
vstaním“.
 
2. A čo ma čaká od augusta v Turíne? Mal 
by som tam skúsiť prednášať na našej 
Saleziánskej pápežskej univerzite a robiť 
si doktorát v morálnej teológii. Pred šies-
timi rokmi, pár mesiacov po mojich več-
ných sľuboch, si ma zavolal otec provinci-
ál na koberček a vtedy mi došlo, čo sľub 
poslušnosti naozaj znamená. Už nepatrím 
sebe, ale Pánu Bohu a Kongregácii. Som 
však presvedčený a stále viac sa o tom 
presviedčam, že poslušnosť je cesta k šťas- 
tiu a hoci právne mením dočasne svoju 
slovenskú provinciu za piemontskú, mojou 
domácou slovenskou komunitou zostáva 
Dubnica. Takže nehovorím zbohom, ale 
len „arrivederci“!

Ďakujeme Vám za ochotu, za prácu v 
našej farnosti a vyprosujeme Vám Božie 
požehnanie do ďalšieho pôsobenia. 

n Chata v Slávnickom Podhorí prvý júlo-
vý víkend  bola zarezervovaná na špe-
ciálnu udalosť. Približne 40 animátorov 
sa spolu stretlo, aby sa rozlúčili s piatimi 
členmi saleziánskej rodiny, ktorí už čosko-
ro začnú pôsobiť na nových miestach.

Program začal v piatok večer, kedy sa 
opekalo a grilovalo, neskôr sa vytiahli 
gitary a spievalo sa do ranných hodín.

V sobotu na našich milých čakalo šesť 
výziev, ktoré si pre nich animátori pripra-
vili, a v ktorých museli súťažiť proti nim. 
Išlo o úlohy ako vedomostný test o Dubnici 
a stredisku, hranie pantomímy na slovné 
spojenia týkajúce sa strediska, lúštenie 
knižných šifier, písanie diktátu či florba-
lový zápas.

„Bola to paráda, aj keď za tým bola tiež 
určitá práca, užila som si to naplno. Bavili 
sa aj animátori, aj saleziáni a salezián-
ky, takže som nadmieru spokojná s celou 
chatou. Je mi ľúto, že nás opúšťajú takí 
super ľudia, ale verím, že idú ďalej roz-
dávať „nebeskú vôňu“ iným mladým a k 
nám do strediska prídu ďalší skvelí bratia 

Zostáva po nich 
doTyK, KToRý TRVá

a sestričky,“ zhodnotila animátorka Katka.

Animátorka Aďka: „Osobne ma veľmi prekva-
pil počet 37 ks na chate. Bola to naozaj roz-
lúčka vo veľkom. Do aktivít sa zapojili mlad-
ší aj starší, čo tvorilo naozaj takú pestrosť 
programu. No čo ma teší najviac je to, že 
sa páčilo našim sestrám a saleziánom, pre 
ktorých sme to organizovali.“

Po splnení výziev animátori spoločne 
zaspievali pieseň, ktorú pri tejto príležitosti 
vymyslel Filip Siekel.

V storočí 19. to celé začína
Veľa sirôt nemá čo do úst dať
Aj v Turíne je tomu tak
Ale tam sa našiel kňaz
Ktorý sa rozhodol konať

Ref:
Aj vďaka nemu máme Vás
Idete ďalej pomáhať
Treba snívať a konať
Zostáva veľa dobra v nás

Aj vďaka nemu máme Vás
Idete ďalej pomáhať

Treba snívať a konať
Nebeskú vôňu rozdávať

Každý prináša, čo v srdci má
Kúsok seba a don Bosca
Váš lásky smer nám dáva nový cieľ
A svetlo presvecuje náš tieň

Po piesni nasledovalo odovzdanie sym-
bolických darčekov a torty, svätá omša a 
spoločný obed.

V mene všetkých nás, ktorým ste sa v 
rôznych časových intervaloch venovali, by 
sme Vám všetkým chceli vysloviť obrov-
ské ĎAKUJEME za ten kusisko práce, ktorý 
ste tu vykonali. Každý jeden bezpochyby 
prispel tým svojím, špeciálnym, ktoré ako 
v nás, animátoroch, tak v celom stredis-
ku zanechalo určite nezmazateľnú stopu. 
Dotyk, ktorý trvá.
Na Vašich nových pôsobiskách Vám vypro-
sujeme veľa síl a stálu ochranu Panny 
Márie.

S láskou Vaši mladí.
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STRIEdANIE 
V KoMuNITE SAlEZIáNoV
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n Od júla 2018 pôsobí v Dubnici nad 
Váhom nová zostava saleziánskej komu-
nity. Po šiestich rokoch odchádza don 
Jozef Dömény do Sabinova a po troch 
rokoch don Peter Štellmach do Turína. Do 
komunity prichádzajú nové posily: zo Žili-
ny don anton Červeň a zo štúdií v Jeruza-
leme novokňaz don Vladimír Plášek.

ANToN ČERVEň 

Narodil som sa na Orave, ale väčšinu živo-
ta som prežil v Prešove, Košiciach, Bar-
dejove, Banskej Bystrici, Žiline či Londý-
ne. Učil som liturgiku a pastorálku vyše 20 
rokov v rôznych seminároch na Slovensku. 
Občas zájdem do rádia Lumen a mojou 
špecialitou je „mužská spiritualita“. Ne-
viem presne, čo budem robiť a ako zapad-
nem, ale jedno sa chcem naučiť – mať 
vás rád. Ak sa mi to podarí, bude to veľký 
úspech. Nevynikám nijakými extra chariz-

mami, ale môžem pospovedať, odslúžiť sv. 
omšu a niekoho pred kostolom pozdraviť. 
Modlite sa, aby som s Božou pomocou bol 
užitočný.

VlAdIMíR plášEK

Narodil som sa v Bratislave. Mám dve star-

šie sestry. Študoval som vyučovanie mate-
matiky a fyziky. Mám rád hory, knihy a 
šport. V roku 2016 som zložil večné sľuby 
v Saleziánskej spoločnosti a v roku 2017 
som prijal diakonskú vysviacku. Túžim 
ohlasovať Kristovu radostnú zvesť a spo-
lu s druhými rásť v láske ku Kristovi a vo 
svätosti.

Obaja sa už tešia na stretnutie s vami!
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NAšI jubIlANTI
n Dňa 16. 6. 2018 sme si v dubnic-
kej farnosti pripomenuli slávnostné 
chvíle. Pri večernej sv. omši si pripome-
nuli výročie kňazskej vysviacky dvaja 
dubnickí rodáci a to: vdp. iCDr. Michal 
Rajec, PhD  a vdp. kanonik Mgr. Jozef 
Dvorský.  

Pripomeňme si ich kňazský život:

15. výročie  kňazskej   vysviacky  si  pri-
pomenul iCDr. Michal  RaJeC, PhD. Na-
rodil sa 6.5. 1979. Za kňaza bol vysvä-
tený 14.6. 2003 v Nitre. Primičnú sv. 
omšu slávil 15.6. 2003 v Dubnici nad 
Váhom. 

Jeho prvé pôsobenie kňaza ako kaplána 
bolo v Púchove. Po roku bol vyslaný na 
trojročné štúdium do Benátok, kde štu-
doval cirkevné právo. Štúdium ukončil  
licenciátom.

Po návrate z Talianska pôsobil v Nitre 

ako tajomník a notár u bis-
kupa Mons. Viliama Judáka. 
Diaľkovo pokračoval v štúdiu 
cirkevného práva v  Ľubline  
v  Poľsku, ktoré  ukončil  dok-
torátom.

V  roku  2017 bol vymenova-
ný za súdneho vikára Nitrian-
skej diecézy, kde pôsobí aj v 
súčasnosti.

40. výročie  kňazstva a rehoľ-
ného života si  pripomenul 
kanonik Mgr. Jozef DVORSKÝ 
SDB. Narodil sa 22.1.1949. 
Za kňaza bol vysvätený v Bra-
tislave 11.6. 1978. Primičnú 
sv. omšu slávil 18.6.1978 v Dubnici nad 
Váhom. 

Prvá farnosť, do ktorej nastúpil, bolo 
Krásno. Potom nasledovali Púchov, Čad-

ca, Bolešov, Svinná, Nová Dubnica, Dub-
nica nad Váhom kde pôsobil ako správca 
farnosti v rokoch 1995 – 1999. Z našej 
farnosti odišiel do Šaštína.

V roku 2001 nastúpil ako špirituál 
do kňazského seminára v Nitre. Dňa 
22.9.2006 ho nitriansky biskup Mons. 
Viliam Judák vymenoval za kanonika. 
Bolo to na sviatok sv. Emeráma, patróna 
Nitrianskej katedrály.

V Nitrianskej diecéze pôsobí v súčas-
nosti  ako  penitenciár – spovedník  s 
vyššími právomocami.

Za farníkov jubilantom srdečne zabla-
hoželala Ing. Jana Rybárová a za komu-
nitu saleziánov správca farnosti don 
Marián Bielik.



7

pANNA MáRIA poMocNIcA 
pomáha svojim deťom aj dnes

Kresťanský ľud mnohokrát v dejinách zakúsil konkrétnu pomoc Panny Márie, najmä vo chvíľach osobitne ťažkých pre život Cirkvi. Z 
toho sa zrodil zvyk vzývať Božiu Matku aj pod titulom Pomocnica kresťanov. Dátum sviatku bol určený na 24. máj. Je to deň, keď sa 
pápež Pius VII., zázračne vyslobodený z väzenia, v roku 1814 vrátil do Ríma. Svätý Ján Bosco videl v invokácii „Pomocnica kresťanov“ 
úžasnú syntézu tajomstva preblahoslavenej Panny Márie v pláne spásy, ktorý sa plní v Cirkvi, takže napísal: „… skúsenosť osemnástich 
storočí jasne ukazuje, že Panna Mária z neba veľmi úspešne pokračovala v poslaní Matky Cirkvi a Pomocnice kresťanov, ktoré začala 
tu na zemi“ (Liturgia hodín).
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n Saleziánska rodina, verná duchu a posla-
niu dona Bosca, sa dáva viesť a udržovať 
materinskou prítomnosťou Panny Márie a 
tento deň prežíva v oslave svojej nebeskej 
Matky. V Turíne je to najväčšia púť v roku, 
kedy do Baziliky Panny Márie Pomocnice, 
ktorá si tento rok pripomína 150. výročie 
odkedy ju don Bosco postavil, prichádza 
vyše 25 tis. ľudí a sv. omšu celebruje hlav-
ný predstavený saleziánov.

V Dubnici nad Váhom to býva síce skromnej-
šia oslava, ale o to rodinnejšia. Tento rok 
slávnostnú sv. omšu celebroval don Anton 
Červeň, direktor filozofického študentátu v 
Žiline, ktorý svoj príhovor začal otázkou, či 
„v dnešnej dobe potrebujeme ešte pomoc, 
keď chceme všetko zvládnuť sami?“. Spo-
menul svoje osobné zážitky s Máriou a 
povzbudil všetkých, aby dôverujúc Matke 

hľadeli do budúcnosti vždy s nádejou. 
Don Anton Červeň od 1. júla 2018 pôsobí 
v našej farnosti. Vítame ho a vyprosujeme 
Božie požehnanie.

Po sv. omši bolo ešte malé pohostenie. 
Saleziáni - spolupracovníci prichysta-
li chlebíčky so salámkou, ako to zvykol 
robievať don Bosco.

púť MoToRKáRoV 
pri dubnickej panne Márii

n Ľudia, ktorí prišli na Turíčnu nedeľu 
20.5. na rannú sv. omšu o 7.00, mohli mať 
problém dostať sa do kostola. Všade totiž 
stáli motorky – z Poľska! Nie dajaké lacné 
bučory z trhov, ale kvalitné mašiny, ktoré 
ocenila najmä mužská časť návštevníkov 
nedeľných bohoslužieb. Kde sa tu vzali?

V sobotu večer ku nám prišlo cca 140 
motorkárov, organizovaných cez Salezián-
sky misijný volontariát v Krakove. V sobo-
tu boli na púti na Butkove a potom prišli 
ku nám. V kaťáku mali večer veľkú poradu 
o ďalšej púti, tentokrát do Medžugoria.  

Spali v katolíckom dome a v našej cirkevnej 
škole len tak jednoducho v spacákoch na 
karimatkách. Ako praví pútnici.

Ráno potom boli na sv omši o 9.00. Medzi 
pútnikmi boli aj vzácni hostia, provinciál 
krakovskej provincie Saleziánov don Adam 

Parszywka a regionálny radca z Hlavnej 
rady Saleziánov dona Bosca v Ríme, don 
Tadeusz Rozmus.

Jeho príhovor v poľštine akoby podčiarkol 
turíčne udalosti spred 2000 rokov, kedy 
napriek rozdielnosti jazykov poslucháči 
veľmi dobre rozumeli, čo im chceli apoš-
toli vysvetliť. Okrem iného povedal: „Uče-
níci mali strach a boli zavretí vo Večerad-
le. Príchod Ducha Svätého spôsobil, že sa 
prestali báť a vyšli von! Začali ohlasovať 
Zmŕtvychvstalého Krista. A nielen slova-
mi. Oveľa viac tým, ako žili. A toto sa týka 
aj nás, dnešných kresťanov. Nebyť „zavre-
tí“ len vo svojich „bezpečných“ prostre-
diach, ale vyjsť von. A byť odvážnymi a 
radostnými svedkami Zmŕtvychvstalého.“

Po sv. omši praskal vo švíkoch bar v kaťá-
ku. Toľko kávy sa už dávno neuvarilo. Pút-
nici sa postupne za burácania motorov 
rozišli domov. A nám zostal pekný zážitok. 
Uvidíme, akí pútnici prídu nabudúce.
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VypoČulA MA... Vždy!
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SVEdEcTVá

n Malá jaskynka za kostolom so sochou 
Panny Márie. Toto miesto pozná každý 
Dubničan, veriaci či neveriaci, a snáď 
pre každého je tento tichý kútik niečím 
lákavým a tak trochu aj tajomným. 

Odmalička ma tam vodili rodičia, 
mama vždy po svätej omši. Netrpezli-
vo som ju ťahal za sukňu, pretože to 
pre malého človiečika predstavovalo 
ďalšie „mučenie“. S otcom to bývalo 
o niečo zábavnejšie, jazdil som ta- 
diaľ na bicykli alebo na korčuliach. 
Malá zastávka bola len jemným preru-
šením adrenalínového dobrodružstva. 
     
Za Pannou Máriou som sa naučil chodiť 
aj sám. Nebolo to veľmi často, takmer 
vždy však v čase náročnejších škol-
ských skúšok. Čudujte sa svete, vždy 
mi pomohla. Ja som našiel pokoj a roz-
vahu pre myseľ a všetko išlo ako malo. 

Život však prináša aj oveľa ťažšie skúš-
ky. Každý sa stretne so skúškami života 
- podlomí sa mu zdravie, porobí chy-
by a hlúposti, zlyhá alebo ho rania iní 
alebo sa s ním jednoducho pohrá osud. 
A také bolo aj obdobie jari a začiatku 
leta presne pred ôsmimi rokmi. 

Zrazu som tam stál, pred sochou Panny 
Márie. Neprosil som za skúšky semes-
tra, všetko bolo uzavreté. Stál som 
tam so zarastenou tvárou a zúfalými 

očami. Navonok bezstarostný a veselý, 
vo vnútri však zranený a túžiaci po nie-
čom hlbšom. Ocitol som sa na križovat-
ke duchovného života a veľmi som túžil 
vybrať si tú správnu cestu. Vo vnútri 
som však vedel, že to nedokážem sám. 
„Panna Mária, prosím za dievča. Nie 
však hocijaké. Prosím za také, ktoré mi 
pomôže napredovať v živote, byť lep-
ším, využívať svoje talenty a hlavne ma 
privedie bližšie k Bohu...“ Úplne spon-
tánne a po prvýkrát v živote som dodal: 
„Ak je to Božia vôľa!“
     
A život bežal. Nie bez starostí, nie bez 
problémov. Prešlo dlhých osem rokov a 
s ním množstvo návštev u Panny Márie. 
Neopustila nás. Priviedla nás spolu k 
svojmu Synovi pred oltár. 
Ďakujeme!

o odVAhE
n ako by ste definovali odvahu? Je to 
guráž skočiť do vody a zachrániť topia-
ceho sa? alebo schopnosť prejsť mes-
tom, keď sa úplne zotmie a nikde ani 
živáčika? Pre mňa je odvahou ísť vrá-
tiť tovar, na ktorom som doma zistila 
nejakú chybu. Oblieva ma síce pot, ale v 
zmysle stráženia rodinného rozpočtu a 
zdravého rozumu naberám spomínanú 
odvahu a vydávam sa na cestu k obcho-
du, kde musím vysvetliť, prečo sa mi 
tovar nepáči a prečo chcem späť svoje 
peniaze. Poviem vám, radšej by som si 
to v noci struhla všetkými cintorínmi v 
okolí...

Tento rok sa odvaha spomína na všetkých 
podujatiach pre mladých a mladými cí-
tiacich sa. Veď už len samotné "neboj sa" 
či "nebojte sa" sú vo Svätom písme naj-
častejšie vyslovenými slovesami. Odva-
ha je presne taká - nie necítiť strach, 
byť sebavedomým či dokonca namysle-
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ným - ale ísť do vecí s vedomím, že mi Boh 
šepká svoje upokojujúce "neboj sa, som 
s tebou". Spoľahnúť sa na Boha vo svojej 
neistote, zložiť naňho svoju starosť, ako 
sa spieva v tej detskej ukazovačke, po 
ktorej ma vždy rozbolí chrbát... skrátka 
- odovzdať mu situácie, ktoré sú pre nás 
naoko príliš riskantné, ale zároveň vníma-
me, že je správne sa do nich pustiť.

Boh volá ľudí robiť veci v jeho mene. Mož-
no nie všetci môžeme byť hrdinami v o-
čiach tohto sveta. Ale aj malé rozhodnutia 
môžu niekomu okolo nás zmeniť život, ak 
prekonáme ostych, strach či "čo si ostatní 
pomyslia, ak tej babke odnesiem tašku"... 
Prosme si citlivosť na Božie pozvánky do 
prekonávania vlastných limitov. A prosme 
Aničku Kolesárovú, našu orodovníčku, aby 
sme vedeli byť odvážnymi, aj keď bude-
me stáť pred radikálnymi situáciami. Naše 
áno nech je áno, naše nie nech je nie... 
lebo aj v tom je nemálo odvahy.

n 60-ročná Margeurite Barankitse  z 
Burundi v strednej afrike  sa od roku 
1993, keď v jej vlasti vypukla občianska 
vojna, stará o takmer 30 000 sirôt a detí 
utečencov. Dnes je po celom svete známa 
ako „mama Maggy“.

Raz, uprostred bratovražednej vojny, 
sa 15-ročný chlapec-vojak postavil pred 
Maggy, namieril na ňu samopal a chlad-
nokrvne povedal: ‚Teraz ťa zabijem; ja 
zabíjam ľudí tak, že kľačia na kolenách. 
Tak si hneď kľakni!’ Maggy mu ale pove-
dala: ‚Ja  si kľakám len pred Pánom.’ Tu 
zbadala, že chlapec má na krku zavese-
ný ruženec; pokojne sa ho teda spýtala: 
‚Vieš, čo to máš? ’ -  ‚Áno je to talizman, 
prináša mi šťastie. Našiel som ho u nieko-
ho, koho som zabil.’ Maggy pokračovala 
pokojne ďalej a začala mu vysvetľovať, 
čo je to ruženec a čo znamenajú jednotli-
vé tajomstvá. Nakoniec povedala: ‚Aby si 
presne pochopil, čo je ruženec, teraz sa 
ho pomodlíme. A keďže sa budeme mod-
liť, kľaknem si a ty si kľakneš tiež. ’ Bolo 
to priam neuveriteľné! Chlapec ozbrojený 
samopalom súhlasil a obaja na kolenách 
sa skutočne pomodlili celý ruženec. Pan-
na Mária sa počas modlitby určite musela 
dotknúť chlapcovho srdca, pretože ten 
sa potom Maggy priznal: ‚Teraz ťa už 
nemôžem zabiť.’ Namiesto toho ju popro-
sil o odpustenie. Maggy mu nielen odpus-
tila, ale o tri roky neskôr ho zamestnala 
ako svojho šoféra.

Margeurite Barankitse mala len 5 rokov, 
keď násilným spôsobom prišla o svojho 
otca. Doma videla veľmi pekný príklad 
kresťanského odpustenia a lásky k 
blížnemu. Katolíčka Maggy ako 24-ročná 
učiteľka adoptovala sirotu, svoju žiačku - 
protestantku zo znepriateľeného kmeňa. 
V roku 1993 po krutej masakre sa z tohto 
kmeňa zhŕklo okolo nej 25 tisíc trauma-
tizovaných detí. Toto bolo znamenie pre 
jej poslanie „zapáliť svetlo odpustenia“. 
Tak sa postupne zrodil Dom Šalom, kde 
boli všetky deti bez rozdielu z oboch zne-
priateľených kmeňov prijímané, rešpek-
tované a vychovávané k láske k Bohu a 
blížnemu.

Maggy na prednáškach po celom svete 
svedčí: „Keby som nebola kresťankou, už 
by som asi mnohokrát spáchala samovraž-
du. Denne čerpám silu z modlitby a pre-
dovšetkým zo svätej omše. Takto mi moja 
viera, ktorú mi nikto nemôže vziať, dodá-
va pokoj a istotu aj v temných okamihoch. 
Len Duch lásky nás robí schopnými vzájom-
ne si odpúšťať a zmieriť sa. Práve preto 
som presvedčená, že zlo nemá posledné 
slovo. Viera a láska dokážu aj hory pre-
nášať, aj hory nenávisti.“ 

Matka 
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Nová blahoslavená 
ANKA KolESáRoVá
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n Slovensko bude mať novú blaho-
slavenú. Svätý Otec František prijal v 
utorok 6.3. na osobnej audiencii kardi-
nála angela amata SDB, prefekta Kon-
gregácie pre kauzy svätých, a schválil 
dekrét o mučeníctve Božej služobníčky 
anny Kolesárovej, ktorú v závere dru-
hej svetovej vojny zastrelil ruský vojak. 
Mladé dievča zomrelo, aby si zachovalo 
nevinnosť.

Životopis anny Kolesárovej

Narodila sa 14. júla 1928 vo Vysokej nad 
Uhom ako dcéra Jána Kolesára, prezý-
vaného po mame Hruška, a Anny, rode-
nej Kušnírovej. Pokrstená bola hneď na 
druhý deň 15. júla.

O 10 rokov neskôr stratila mamu, ktorá 
zomrela na zápal pľúc. Anka ako jediná 
žena v domácnosti, mala len staršieho 
brata, musela prevziať zodpovednosť za 
domácnosť a nahradiť mu matku. Mala 
veľa kamarátok, ale teraz kvôli povin-
nostiam ich už nestíhala navštevovať. 
Preto sa rozhodli, že sa budú schádzať 
u Kolesárovcov. Spolu potom chodili na 
sväté omše, ruženec či litánie do blíz-
keho kostola. 

Žila veľmi skromne a jednoducho. Dba-
la o svoju povesť a čistotu. Pravidel-
ne pristupovala k sviatosti zmierenia 
a Eucharistii. Každú sobotu sa chodili 
modliť ruženec k susedom Podhorínov-
com.

Prišla však druhá svetová vojna a na 
jej konci v roku 1944 prechádzal cez 
Vysokú nad Uhom aj front. Boje trvali 
niekoľko týždňov a vystrašení dedinča-
nia sa skrývali v pivniciach. 
Ján Kolesár-Hruška, Anka a Miško spo-

lu so susedmi sa ukrývali v pivnici pod 
kuchyňou. Ruských vojakov predchádzal 
chýr, že v Užhorode rozbili pálenicu a 
teda zásob majú dosť. Anka chodila oble-
čená v šatách svojej nebohej mamky, aby 
pôsobila dojmom vydatej ženy a uchráni-
la svoju čistotu.

Pri prehliadke domu jeden opitý ruský 
vojak našiel pivnicu a ľudí, ktorí sa v nej 
skrývali. „Haňka, daj mu niečo zjesť, 
iste je hladný,” povedal Ján Kolesár svo-
jej šestnásťročnej dcére. Anka počúvla a 
išla do kuchyne pripraviť niečo vojakovi 
pod zub. Po chvíli si však všimol, že pod 
šatami dospelej ženy sa skrýva mladé 
dievča a začal na ňu naliehať, aby sa mu 
oddala. Odmietla aj napriek hrozbám, že 
ju zabije. Vytrhla sa mu z rúk a bežala k 
otcovi a bratovi do pivnice. Nahnevaný 
vojak ju nasledoval, namieril na ňu auto-
mat a zakričal: “Rozlúč sa s otcom!” 
Anka vykríkla: “Apočko, zbohom! Ježiš, 
Mária, Jozef…” v polovici modlitby vojak 
vystrelil dve rany, do hrude a do tváre.

Boje neutíchali a tak s jej mŕtvym telom 
stravili celú noc v pivnici. Na druhý deň 
neskoro večer ju potajomky a bez kňaza 
narýchlo pochovali. Zbúchali jednoduchú 
truhlu z dosák zo stodoly a vykopali plyt-
ký hrob vedľa jej nebohej mamky. 

Pohrebné obrady vykonal farár Anton 
Lukáč 29. novembra 1944. Hneď po 
pohrebe do matriky zapísal: Hostia san-
ctae castitatis, teda obeť svätej čistoty. 
Takisto pripísal, že krátko pred smrťou 
pristúpila k sviatosti zmierenia a sväté-
mu prijímaniu.

Jej hrob navštívia každoročne stovky mla-
dých. Prvé stretnutie mladých na podnet 
svedectva mučeníckej smrti Anny Kolesá-
rovej sa uskutočnili v roku 1999. Odvtedy 
sa konajú pravidelné púte.

Blahorečenie anny Kolesárovej bude v 
sobotu 1. septembra v Košiciach.

panna 
Mária 
Robí 

NEMožNé 
MožNýM
n Rafael Ferreira de Brito z Brazílie 
je misionárom spoločenstva „Spolok 
milosrdenstva“. Jeho charizmou je pri-
nášať Božie milosrdenstvo bezdomov-
com, opusteným, žobrákom, drogovo 
závislým, prostitútkam a deťom z ulice. 
V roku 2009 bol na misiách v Portugal-
sku.

Raz za mesiac chodili do vykričanej 
lisabonskej štvrte. Pripravovali sa mod-
litbou, priniesli ženám nejaký obrázok 
s modlitbou, zázračnú medailu alebo 
ruženec. Mali na rozhovor päť minút. 
13. mája čakalo na svojich zákazníkov 
asi desať prostitútok. Boli to dievčatá 
zväčša z Afriky, ktoré prišli za vidinou 
dobrého zárobku a stali sa obeťami 
organizovaného zločinu. Rafael si všimol 
Joy, 25-ročnú Nigérijčanku. „V jej o-
čiach sa dalo čítať utrpenie, no záro-
veň z nich vyžarovalo čosi z vnútornej 
nevinnosti, ktorej zlo nedokázalo ub-
lížiť. Povedala nám: Tak rada by som raz 
išla do Fatimy... pozdraviť Pannu Máriu, 
ale nedovolia mi. Keď sme sa vráti-
li domov a všimli si v obývačke sochu 
fatimskej Panny Márie, povedali sme 
si: Nechcela by Panna Mária, ktorá nav-
štívila chudobných pastierikov v Cova 
da Iria, prísť aj za svojimi dcérami do 
Lisabonu?“ Na ďalší deň sa tam vybrali 
(s povolením a policajnou ochranou) aj 
so sochou fatimskej Panny Márie, horia-
cimi sviecami a ružencom v rukách a 
nahlas sa modlili. Ohlasovali, že Panna 
Mária fatimská prišla na toto miesto, 
aby požehnala svoje dcéry, ktoré veľmi 
miluje. Joy padla na kolená a začala 
plakať hovoriac: „Nemôžem uveriť, že  
tá, ktorá je celkom bez hriechu, chcela 
prísť na toto tmavé a špinavé miesto.“ 
Aj ostatné dievčatá sa snažili zahaliť, 
pozrieť na sochu a prijať aspoň nachvíľu 
od Márie  späť svoju stratenú dôstojnosť 
ženy. Božia láska sa dotkla viacerých z 
nich. Na námestí známom obchodom 
s drogami a so sexom sa vytvorila neo-
písateľná atmosféra.

Následne sa posmelená procesia vybra-
la do najbližšieho baru. Panna Mária 
vstúpila ako prvá. Bol to šok. Hudba a 
návštevníci stíchli. Sochu postavili na 
mólo, ospravedlnili sa za vyrušovanie 
a modlili sa. O chvíľu niekoľko mužov 
kľaklo a pridalo sa k modlitbe. Takto 
prešli do rána aj ostatné lokály. Cestou 
späť stretli Joy oblečenú v civile. Bola 
odhodlaná aj za cenu života skončiť s 
prostitúciou. Nasledujúci mesiac sa jej 
to podarilo a všetkým dievčatám, ktoré 
sa zúčastnili procesie postupne tiež.
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úspešné 
testovanie 

našich 
deviatakov
n Deviataci v ZŠ s MŠ sv. Dominika 
Savia dosiahli výborné výsledky v Tes-
tovaní 9-2018. V predmete slovenský 
jazyk a literatúra nielenže boli žiaci 
najlepší spomedzi všetkých dubnic-
kých škôl, ale svojím výsledkom obsa-
dili 1. miesto aj v okrese Ilava. Žia-
ci dosiahli  priemernú percentuálnu 
úspešnosť 73,5%, čo je o 10,5 % lepšie 
ako národný priemer na Slovensku.

V predmete matematika s rozdielom 
pár desatín obsadili 3. miesto v mes-
te Dubnica nad Váhom a 5. miesto v 
okrese Ilava. Priemerná percentuálna 
úspešnosť žiakov našej školy je 60 %, 
čo je o 4,1% viac ako národný prie-
mer.

Dosiahnuté výsledky svedčia o výbor-
nej úrovni školy ako aj aktívnej prí-
prave žiakov. Blahoželáme!

bodKA ZA šKolou
n V piatok 22.6.2018 od 15.00 sme oslávi-
li MDD a rozlúčili sa so školou. začiatkom 
týždňa hlásili meteorológovia hrozné 
počasie. „Bude pršať celý deň!“ a čo teraz? 
Čo budeme robiť? Jednoduchá rada: 
„Modlite sa za dobré počasie.“ Hádajte, 
čo sa stalo?! Slniečko svietilo, schovalo 
sa za mraky, potom zase svietilo a zase 
sa schovalo, ale NeSPaDLa aNi KVaPKa. 
Vôbec nepršalo. Boh sa o nás postaral!

uČITEľSKá púť 
do Krakova

n Ráno v posledný aprílový deň bolo pred 
kaťákom rušno. Učitelia sa spolu s niekto-
rými rodinnými príslušníkmi chystali za 
hranice Slovenska. ich kroky, teda skôr 
kolesá áut viedli do kráľovského mesta 
Krakov. Tu okrem ich púte prebiehali PGSi, 
kde súťažili aj slovenskí športovci. 

Po úvodnej sv. omši v saleziánskej kapln-
ke nasledovala prechádzka po Misijných 
chodníčkoch. Je to prehliadka skoro celé-
ho (misijného) sveta, nájdete ju v salezi-
ánskom stredisku v Krakove. Cez odborný 
výklad misijnej dobrovoľníčky sa dozvede-
li o živote kmeňov v Afrike, Papui, Eski-
mákoch (ktorí sa správne nazývajú Inuiti), 
Indiánoch v USA, v Peru a tiež o živote v 
slumoch.

Nasledovala prehliadka centra Krakova, 
kde najdôležitejšou časťou prehliadky 
bolo nájsť zmenáreň. Po uspokojení tých-
to potrieb už boli sústredení na krátky 
výklad dona Pavla Piatrova, ktorý tu štu-
doval. Najznámejšou zastávkou na preh-
liadke bol Rynek Glowny, ktorý netreba 
približovať. V závere dňa si učitelia mohli 
vychutnať atmosféru nočného Krakova, 
ktorá bola veľmi príjemná.

Druhý deň začal sv. omšou v kaplnke salezi-
ánskeho kostola, kde slúžil jednu zo svojich 
primičných omší, dnes už svätý Ján Pavol II.. 
Po nej nasledovala prehliadka Wawela, kon-
krétne Wawelskej katedrály, ktorá je zasvä-
tená sv. Stanislavovi a sv. Václavovi. Násled-
ne posilnení obedom v Sanktuáriu Božieho 
milosrdenstva v Łagiewnikoch absolvovali 
prednášku o sv. sestre Faustíne a Božom 
milosrdenstve. Počas pobytu v Sanktuáriu 
sa zúčastnili na modlitbe korunky Božieho 
milosrdenstva, ktorá tu mala neopakova-
teľnú atmosféru. 

Posilnení Božou milosťou bol čas vrátiť sa 
späť domov. Ešte krátka zastávka v Starej 
Bystrici a ide sa späť do plného pracovného 
nasadenia medzi deti.

Pani riaditeľka Pastieriková otvorila podu-
jatie úvodným slovom. Deti sa vyšantili na 
rôznych nafukovacích atrakciách, dobývali 
more na pirátskej lodi, krútil sa im svet v 
plastovej zorbing guli a vyšplhali sa na horo-
lezeckú stenu. Rodičia si pochutili na grilo-
vaných špekáčikoch, podávala sa kofola, čaj 

a vynikajúca šmolková cukrová vata.

Na školskom dvore vládla super nálada, 
ozýval sa smiech detí, štebotanie rodičov
a priateľov školy. Bolo tu cítiť rodinné pro-
stredie. Takéto akcie zbližujú ľudí a vytvá-
rajú tu na zemi krajšie a lepšie miesto.
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ANIMáToRI 
SA obZRElI 

za uplynulým rokom

TRI RoKy, 
KToRé STálI 

ZA To! 
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n Na konci školského roku sa animátori 
nepripravujú len na blížiace sa leto, ale 
spolu so saleziánmi a sestrami salezián-
kami sa obzreli aj za uplynulým rokom.

Staff v záhrade kvôli počasiu nakoniec v 
záhrade nebol, ale nechýbala ani jedna 
jeho dôležitá časť. Poobede bol priestor 
pre spoločnú hru, po ktorej nasledovali 
spievané vešpery v kostole naplnené chvá-
lou za všetky krásne zážitky. Tie sa pokúsi-
li animátori aj spísať na papier a hodno-
tenia akcií v troch pracovných skupinách 
sa napokon predstavili pred všetkými. 
Animátor Michal povedal: „Palec hore za 
nové akcie ako Cyclocross či Zjednotení v 
piesni, ale je škoda, že animátori počas 
roka nereagovali na ponuky ako Animák, 
ktoré boli pre nich a pre ich osobný rast.“

Za úprimným a konštruktívnym hodnote-
ním dalo bodku malé pohostenie a pobla-
hoželanie dvom oslávencom – Jankovi 
„Bobemu“ k meninám a Paulínke ku krás-
nym 18. narodeninám. Prajeme im, aby 
boli animátormi – „oduševňovateľmi“ – v 
duchu don Boscovho motta: Daj mi duše, 
ostatné si vezmi.

n So záverom školského roku prišiel 
aj posledný animovaný piatkový večer. 
Tento mal prívlastok The best of 2015-
18. Prišli sme sa zabaviť, porozprávať sa, 
zaspievať si aj popočúvať, zatancovať, 
zahrať sa, byť spolu, ale tiež pri dobrom 
drinku, či hotdogu pospomínať.

Piatkové animované večery sme pre vás 
všetkých v tomto zložení ťahali spolu tri 
roky. Za tento čas sme si prešli svojím 
vývojom: slávou aj krízami, pekným aj 
ťažkým, školou aj maturitou, neskôr 
semestrami aj skúškovými obdobiami a 
postupne aj zamestnaním.

Stálo nás to napríklad odriekanie si 
nedeľného spánku (lebo prípravné stretká 
boli v nedele ráno), minuli sme haldy 
všakovakého materiálu, testovali sme 
naše mozgové kapacity, mali sme kopec 
nápadov, ktoré sme zrealizovali, ale aj 
také, ktoré zostali len na úrovni snov… 
Ale stálo to za to.

Niekedy sme sa pohádali, ale zažili sme 
viac pekného. Naše stretnutia mali nie-
len pracovný charakter, ale aj tvorivý, 
duchovný a taký normálny priateľský. 
Vždy nás tešilo, keď sa niečo podarilo. 
A určite nás príprava piatkových večerov 
posúvala ďalej. 

Teraz však vidíme, že naša 5-ka nebu-
de môcť ďalej pokračovať, ale veríme, 
že od septembra sa animovaných piat-
kových večerov chytia noví mladí. Za 
všetko patrí ľuďom, ktorí nás podporo-
vali a ktorí chodili na naše piatky, veľké  
ĎaKUJeMe.
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oSláVIlI 

SV. joZEFA 
RoboTNíKA 

prácou, 
pohodou 

a modlitbou

bežali sme 
o dušu na 

SAVIo RAcE

STAlo SA pRVýKRáT

n Saleziáni pozvali na oslavu sv. Jozefa, 
ktorý je aj jedným z ich hlavných patró-
nov, všetkých mužov 18+, aby po prvý-
krát spoločne strávili 1. máj na chate v 
Slávnickom Podhorí.

Stretnutie začalo spoločnou modlitbou, 
po ktorej sa 13 chlapov pustilo do práce. 
Jedna partia rúbala drevo, ďalší maľo-
vali plot či izby v chate, iní kosili alebo 
varili guláš. Deň vyvrcholil sv. omšou, 
ktorej predsedal hosť don Pavol Dzivý 
SDB, ktorý momentálne pôsobí v Žiline a 
venuje sa mužskej spiritualite a vzťahu 
medzi otcami a ich dospievajúcimi syn-
mi a dcérami.

Po chutnom guláši a pivku bol ešte čas 
na vzajomné podelenie sa a rozhovory. 
Účastníci hovorili, že kto nebol, môže 
ľutovať a že o rok sa už na chatu ani 
všetci nezmestíme. Kiež by to bola prav-
da! Nech sv. Jozef sprevádza všetkých 
mužov v ich nenápadnom raste vo svä-
tosti v každodennej práci.

n Sviatok sv. Dominika Savia, patróna sale-
ziánskej komunity a cirkevnej školy, sa v 
Dubnici nad Váhom rozhodli osláviť netra-
dičným spôsobom. Odštartovali prvý roč-
ník SaViO RaCe alebo inak povedané „drs-
né preteky“, ktoré zocelia každého chlapca 
a dievča. 

Súťaž sa konala  za novým kostolom sv. Jána 
Bosca dňa 5. mája. Trať plná rôznych za-
ujímavých prekážok merala vyše 1100 m. Na 
tejto akcii sa zúčastnilo 42 nebojácnych detí  
spolu so svojimi rodičmi, ktorí bez prestania 
povzbudzovali svoje ratolesti.

Slnko hrialo, adrenalín rozpumpoval krv v 
žilách, songy „rozhecovali“ súťažiacich, 
dobrá nálada a hlavne bojovný duch chlap-
cov a dievčat. To všetko ich pripravilo bežať  
„o dušu“ po stopách Dominikovho života. 
Bežecká trať pozostávala z desiatich pre-
kážok, ktoré stvárňovali výzvy a ťažkosti 
z Dominikovho svätého života. Pretekári 
museli napríklad ťahať a prevaľovať pne-
umatiky, podliezať pavučinu, prejsť cez 
blatovú jamu… Nechýbala ani streľnica, 
kde museli papierovou guľou trafiť plastové 
fľaše. Za každú netrafenú strelu sa bežalo 
trestné kolo.

Pre tých, ktorí nepretekali, boli pripravené 
atrakcie ako nafukovací hrad, jazda na poní-

kovi či gladiátorský ring. Celý čas panovala 
dobrá nálada, na obed sa podávali chutné 
párky, vytvorila sa nezabudnuteľná rodin-
ná atmosféra. Pretekári sa pasovali s pre-
kážkami húževnato, preukázali nevýslovnú 
šikovnosť a silu. Behali sebavedomo, na 
niektorých sa usmialo aj šťastie v podobe 
obsadených medailových pozícií.

Medailovým víťazom blahoželáme a pra-
jeme všetkým, aby neprestávali „bežať 
o dušu“ aj naďalej presne tak ako Domi-
nik Savio. Veľké ĎAKUJEM patrí všetkým 
dobrodincom (od pokosenia ihriska až po 
zábery z dronu), chlapom z Champion 
Clubu, animátorom, saleziánskej rodine, 
rodičom, súťažiacim a tiež Bohu, ktorý 
požehnával toto radostné podujatie. Už 
teraz sa tešíme na ďalší ročník.
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V NEZNáMych Vodách
pRíMESTSKý TáboR V lAuRE

hollyWood
pobyToVý TáboR V podSKAlí
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n Píše sa deň 2.7. 2018. Dnes sa začala 
naša plavba za pokladom. Náš hlavný 
kapitán potreboval naverbovať nejakých 
nových pirátov. Veľmi potreboval pomôcť 
a našlo sa veľa detí, čo je super. aspoň 
nebudeme v tom len my sami. Lenže sme 
zistili, že proti nám bojuje Davione a chce 
nás predbehnúť v hľadaní pokladu. Dúfa-
me, že sa nám podarí nájsť poklad skôr 

ako on a my proti nemu zvíťazíme.

Počet detí: 84
Počet hlavných kapitánov: 1
Počet kapitánov: 6
Počet dôstojníkov: 27
Počet zasvätených duší: 5

Celý lodný denník a fotogalériu z tábora 
nájdete na sladub.sk

n V pondelok 16. júla popoludní sa začal 
týždňový hviezdny pobytový tábor pre 
vyše osemdesiat detí a animátorov z Dub-
nice i okolia.

Čosi po 16.hod sa všetci účastníci presu-
nuli 2 limuzínami (autobusmi) do Pod-
skalia pri Púchove, kde ich vo veľkom 
štýle privítali hlavné hviezdy Hollywo-
odu: manažér Pišta Kráľ a herci Eduard 
Priesvitný, Hilária Chvastavá, Sandra 
Býčková a Kevin Slanina.

Po rýchlom ubytovaní a chutnej večeri 
sa všetci zhromaždili pri hlavnom stage, 
kde boli rozdelení do hlavných filmových 
štúdií Pixar, Walt Disney, Paramount a 
Warner Bros, v ktorých následne absol-
vovali konkurz na právoplatných hercov 
tohto podujatia.

Záver akčného a emóciami nabitého dňa 
patril večerno-nočným hrám pre malých 

i veľkých, kde na lúke i v lese otestova-
li svoje atletické i ukrývacie schopnosti. 
Spokojní a unavení, pomodlení, spod pre-
krásneho hviezdneho neba sa postupne 
všetci uložili na nočný spánok. Bohu vďaka 
za úspešný a vydarený začiatok celého 
tábora!

Denník a fotogalériu z tábora nájdete na 
sladub.sk

Ahojte! Pred pár dňami som sa spolu s 
dobrovoľníčkou Laurou z Trnavy vrátila 
z mesačnej misie v Baku, hlavného mes-
ta Azerbajdžanu. Táto krajina leží na 
západnej strane Kaspického mora a je 
plná kontrastov. Hlavné mesto má mno-
ho krásnych miest, ktoré sú navštevo-
vané aj zahraničnými cestovateľmi. Na 
druhej strane si tu možno všimnúť staré 
a biedne štvrte, ktoré sú často obklope-
né vysokým múrom, ktorý zakrýva ich 
chudobu, nové budovy, v ktorých nik-
to nebýva, lebo boli postavené len na 
reprezentačné účely, doprava je tu cha-
otická, v meste sú túlavé psy, odpadky 
sa tu hádžu na zem a ráno ich chodia 
panie popri cestách zametať a podob-
ne. Pre krajinu je charakteristický silný 
vietor, zásoby ropy a plynu a islamské 
náboženstvo. Krajina má veľa chudob-
ných ľudí, stredná vrstva akoby ani nee-
xistovala.

Katolícka komunita v Azerbajdžane je 
maličká a nachádza sa iba v hlavnom 
meste. Sú tu prítomní saleziáni, sestry 
saleziánky a sestry Matky Terezy. Ja a 
Laura sme počas nášho pobytu bývali 
u saleziánok a našou úlohou bola výpo-
moc s ekonomikou programu adopcie 
na diaľku, modlenie sa, pomoc s bež-
nými vecami, ktorými táto komunita 
denne žije a ktoré potrebuje, pomoc 
s deťmi v nedeľnej škole a tiež pomá-
hanie pri príprave a realizácii táborov 
pre deti. Deti boli veľmi živé, radostné 
a spontánne, čo nás milo prekvapilo, 
napríklad pri večerných zdieľaniach sa 
pri ohni nemali problém hovoriť pred 
celým táborom a aj viackrát sa hlásili o 
slovo. Naša drobná pomoc nebola ničím 
svetoborným, hlavne počas táborov sme 
nemohli kvôli jazykovej bariére pomá-
hať naplno, keďže sme často deťom ani 
spoluanimátorom nerozumeli, no ruka-
mi-nohami, alebo po opýtaní sa niekoho 
slovensky hovoriaceho sa nakoniec vždy 
dalo dorozumieť. No niekedy je misia 
iba o asistencii, prítomnosti a o príkla-
de, ktorý dávame druhým. To je na tom 
fascinujúce, a to je výzvou pre všet-
kých, že vlastne nezáleží na tom, kde 
sme a že nerobíme nič veľké, misiou 
môže byť akékoľvek dobro, ktoré robí-
me pre iných. Takže či už v Azerbajdža-
ne alebo v Dubnici, misia je o slúžení 
druhým a k tomu pozývam aj vás.

V krajine 
ohňA 
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n Rok príprav ďalšieho ročníka konfe-
rencie Nové svitanie na Skalke pri Tren-
číne vyvrcholil samotnou konferenciou v 
dňoch 14. – 18. júla 2018. Mottom sa stal 
verš z Lukášovho evanjelia 12, 32 – „Neboj 
sa, maličké stádo, lebo vášmu Otcovi sa 
zapáčilo dať  vám kráľovstvo.“ Od motta 
sa odvíjali jednotlivé témy prednášok i 
detský program. Mládežnícky program 
mal už tradične evanjelizačno-dobro-
družný nádych.

Do príprav a organizácie sa každoroč-
ne zapája Walsinghamské spoločenstvo, 
ktorého členmi sme my, Babulíkovci, 
ako farníci z Dubnice nad Váhom. Okrem 
nás pomocnú ruku podávajú aj členovia 
spoločenstiev pôsobiacich v rámci KCHO 
v našej farnosti, ktorým sme veľmi vďač-
ní za nezištnosť a veľký osobný vklad do 
služby.

Konferencia mala i v toto leto krásnu dyna-
miku. Počet účastníkov sa z minuloročných 
1 100 zvýšil na viac než 1500. Workshopy, 
prednášky, sväté omše, adorácie a mod-
litbové večery naplnili hlavný stan ľuďmi 
hladnými po poznaní a zážitku Božej lásky. 
Medzi hostí aj tento rok patrili osobnosti zo 
Slovenska (o. Dominik Markoš, o. Ivan Barus, 
o. Jozef Mihok, o. Martin Harčár a komunita 
Emanuel, o. Milan Záleha, o. Milan Toman 
a iní), ale tiež hostia zo zahraničia, pre-
dovšetkým na Slovensku známy o. Elias Vel-
la z Malty, Michelle Moran z Veľkej Británie 
a o. John Baptist Bashobora z Ugandy.

Kňazi spovedajúci počas programu svedčili 
o mnohých hlbokých spovediach. Účastníci 
svedčili o osobnej skúsenosti s Božím milo-
srdenstvom. Čas na lúke pod kláštorom bol 
opäť veľmi požehnaný, plný vzájomnosti a 
radosti z toho, že vieme, komu sme uverili.

n Dňa 19. mája 2018 v predvečer sviat-
ku zoslania Ducha Svätého, vystúpilo 
na horu Butkov pri Ladcoch dubnické 
ružencové bratstvo spolu s ostatný-
mi veriacimi. Stali sme sa účastníkmi 
požehnania monumentálnej sochy 
Panny Márie  - Matky milosrdenstva.

Sochu vytvoril akademický sochár 
Vladimír Višváder z Bratislavy. Šesť 
metrov vysoká socha je umiestnená 
na trojmetrovom podstavci s textom 
z Denníčka sv. Faustíny: „Som nie-
len Kráľovnou neba, ale aj Matkou 
milosrdenstva a tvojou matkou“. 
Pamätník dopĺňa ruženec ako symbol 
jednej z najmocnejších modlitieb, 
ktorými nás Matka Božia priťahuje k 
jej jednorodenému Synovi. 

Biskup  Mons. Tomáš Galis v slávnost-
nej homílii povedal: „Dnešným dňom 
akoby symbolicky dopĺňame výjav z 
Golgoty. Aj sem na Butkov prichád-
za ku krížu Mária. A podobne, ako 
sa pri Ježišovom kríži stala Jánovou 
Matkou, tak je v istom zmysle prí-
tomná pri kríži každého z nás... Milí 
pútnici, prichádzajme na toto mies-
to stretnutia s nebeskou Matkou. 
Hovorme s ňou, aby sme sa naplnili 
útechou a nádejou. Matka nepotre-
buje mnoho slov. Netreba, aby sme 
sa príliš namáhali jej vysvetlovať, 
čo sa s nami deje, ona to vie. Sta-
čí znovu a znovu zašepkať: Zdravas, 
Mária, si Matka Milosrdenstva, si 
moja Mama.“

RužENEc – 
prameň nádeje

n Mesiac október je ružencový mesiac. 
Mesiac, kedy môžeme nanovo spoznávať 
hĺbku modlitby ruženca a učiť sa spolu s 
Máriou nasledovať jej Syna, Ježiša Krista. 

Pri modlitbe ruženca sa stretávame s Pan-
nou Máriou, ktorá nám pri jednotlivých 
tajomstvách prezrádza svoje spomienky 
na svojho syna Ježiša. Keď sa túto modlit-
bu modlíme, spomíname spolu s Máriou. 

Je toľko udalostí v našom živote, počas 
ktorých tajomstvá ruženca chcú ožívať 
v našich postojoch, našom správaní. Keď 
nie sme ľahostajní voči ľuďom v okolí, keď 
dokážeme prekonať určité ťažkosti, aby 
sme niekomu pomohli, vtedy si spomeňme 
na Máriu, ako musela prekonať dlhú ces-
tu, aby pomohla svojej príbuznej Alžbete, 
ktorá jej pomoc veľmi potrebovala. Alebo 
keď odhodlanie nesieme svoj každodenný 
kríž, vtedy ožíva Máriina spomienka na to, 
ako jej Syn niesol svoj ťažký kríž. Ruženec 

je tvorený spomienkami Márie na Ježiša. 

Stretnutia Ružencového bratstva  v Dubnici 
nad Váhom sa konajú vždy prvý štvrtok v 
mesiaci o 17.00 hodine v Kostole sv. Jaku-
ba. ak máte záujem stať sa členom spolo-
čenstva, môžete tak urobiť na takomto 
štvrtkovom stretnutí, radi Vás medzi sebou 
privítame.

pREČo MA hAlloWEEN 
NEZAujíMA?

Lebo môj Boh je Pánom života a nie smrti... 
(Jn 10,10)

Slúžim Bohu, ktorý je svetlom, 
a nie temnotou... 

Jn 8,12)

Fascinuje ma dobro, a nie zlo... 
(Rim 12,9)
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n Národné stretnutie mládeže  už po 
tretíkrát privítalo takmer 4000 mladých, 
tentoraz v najstaršom kráľovskom mes-
te Slovenska, Prešove, ktoré na štyri dni, 
26. - 29. júla, omladlo. Túžbou organizá-
torov P18 bolo umožniť mladým stretnúť 
sa s Kristom, vybudovať jednotu medzi 
mladými ľuďmi v Cirkvi a povzbudiť ich, 
aby nabrali odvahu prežiariť sa Kristom 
a pokúsiť sa zmeniť tento svet. „Neboj sa, 
Mária, našla si milosť u Boha“ (Lk 1,30). 
Táto evanjeliová stať bola mottom toh-
toročnej P18 z ktorej kontextu usporia-
datelia vybrali kľúčové slovo, ODVaHa 
#O2H. Vyvierala z prednášok, liturgických 
slávností, piesní, ranných modlitieb a pra-
covných činností.

Prvý deň, štvrtok, #O2H
Po ubytovaní v školách sa všetci zúčast-
není presunuli do mestskej športovej haly, 
kde sa o 17.00 začal veľkolepý otvárací 
ceremoniál. Zúčastnení videli  predstave-
nie tanečného divadla ATak, akrobata Ale-
xandra Müllera, hudobné vystúpenie  Simy 
Martausovej a mnohých ďalších.
Potom nasledovala úvodná svätá omša, 
ktorú celebroval košický arcibiskup Ber-
nard Bober, ktorý vyzval mladých, aby 
hľadali živú vodu vychádzajúcu z Ježiša, 
ktorá neosviežuje len na tele, ale pre-
dovšetkým na duši. Nakoniec úvodný deň 
ukončili N(M)ocou modlitby v prešovských 
chrámoch.

Druhý deň, piatok, #O2H vykročiť
Nasledujúci deň sa začal akatistom k naj-
svätejšej Bohorodičke s košickým epar-
chom Milanom Chauturom. Potom nasledo-
vala katechéza s bratislavským eparchom 
Petrom Rusnákom, ktorú hudobne spre-
vádzala  skupina F6 a tiež predstavili kni-
hu DOCAT. Peter Rusnák povzbudil mla-
dých, aby sa nebáli spolupracovať s Božou 
milosťou a využili tento čas na dodanie si 
odvahy vykročiť smerom k Bohu. Popolud-
nie sa nieslo v duchu angažovanosti. Alebo 
inak, podporili osobne výzvu Svätého Otca 
Františka „1 milión mladých pre pápeža“. 
Bola to ponuka k dobrovoľníctvu v cha-
ritatívnych a sociálnych iniciatívach po 
celom meste. Venovali sa bezdomovcom, 
seniorom, deťom bez rodiny, čistili mesto, 
vysádzali stromčeky, ... Koniec tohto dňa 
ukončili krížovou cestou.

Tretí deň, piatok, # O2H ísť proti prúdu
Ráno sa začalo modlitbami po jednotlivých 
diecézach na viacerých miestach. Nasledo-
vala katechéza s rožňavským biskupom Sta-
nislavom Stolárikom. Svätú omšu celebro-
val gréckokatolícky arcibiskup Ján Babjak. 
Počas popoludnia pripravili pre účastníkov 
EXPO POVOLANÍ: prehliadka reholí, adorá-
cia, divadelné predstavenia, športové akti-
vity, …

Štvrtý deň, nedeľa, #O2H byť mladým teraz
Mladí ľudia sa lúčili s P18  zatváracím cere-
moniálom spojeným s predstavením SDM 
Panama 2019,  ktoré sa uskutoční na budúci 
rok v dňoch, 22. - 27. januára. Všetci ste 
srdečne pozvaní!

Oficiálne ukončenie vyvrcholilo záverečnou 
svätou omšou, ktorú celebroval arcibiskup 
Stanislav Zvolenský a kázal žilinský biskup 
Tomáš Galis, ktorý povzbudil mladých, aby 
sa nebáli dať Bohu všetko čo majú, lebo On 
z toho vytvorí krásne dielo.

Opýtali sme sa niektorých zúčastnených na 
postrehy a zážitky s P18:

Som veľmi povzbudená z mladých, ktorí sa 
tu stretli z celého Slovenska Bol to požeh-
naný čas, počas ktorého sme načerpali mno-
hé milosti. (Elena Holá FMA)

Najväčším obohatením pre mňa bola mlá-
dežnícka krížová cesta, ranné a večerné 
modlitebné vigílie a hlavne mladí, ktorých 
som spoznala. (Paulína Hírešová)

Dubnickí mladí sú super. Spoznal som v tej-
to partii ľudí plných života a radosti. Bol 
to príjemný pocit byť tu s nimi na P18 a 
pomôcť im stať sa odvážnejšími mladými 
ľuďmi. (Vladimír Plášek SDB)

P18 bola nádherná akcia a veríme, že 
povzbudila nielen mladých k radostnému 
a odvážnemu životu s Bohom, ale aj ľudí, 
ktorí stále hľadajú šťastie v živote. Veľké 
ďakujem patrí organizátorom P18, dobro-
dincom, dobrovoľníkom a hlavne Bohu.
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n Dejiny kresťanstva sú po celé stáro-
čia charakterizované tým, že Boží ľud 
často a rád putoval na rozličné miesta, 
nazývajúc ich posvätnými, či svätými 
miestami. ...

Niekedy sa však v púťach môžu skrý-
vať aj isté nebezpečenstvá a nejde len 
o nebezpečenstvá spojené s cestova-
ním. Nebezpečenstvom sa môže stať 
napríklad to, že človek vnútorne pre-
pája svätosť miesta, duchovnú svätosť 
s očakávaním aj vonkajšej, konkrétnej, 
viditeľnej svätosti - a potom môže byť 
niekedy sklamaný. „Čakal som to, alebo 
ono na svätom mieste a zistil som, že aj 
toto miesto je len tak sväté ako každé 
iné miesto!“

Celý svet je posvätný, každé miesto 
je „miesto sväté“. Na každom mieste 
sa totiž prejavuje Božia stvoriteľská i 
vykupiteľská vôľa. Neexistujú viac, ale-
bo menej sväté miesta, ktoré by mali 
svätosť bytostne sami zo seba. Svätosť 
miesta sa prejavuje, či uskutočňuje 
tým, k čomu sa viaže, ale predovšetkým 
k tomu, ako ho človek duchovne vníma, 
ako prežije čas, ktorý na tomto mieste 
strávi, či sväto, alebo menej sväto. 

A tak by sme mohli začať hľadať odpo-
veď na otázku: “Čo vlastne charakteri-
zuje skutočného pútnika? Čo je to puto-
vanie, kto je to pútnik? Prečo v dejinách 
Cirkvi má také hlboké miesto púť?“
Všimnime si najprv len čisto vonkajšie 
znaky púte. Aj dnes, aj napriek moder-
ným dopravným prostriedkom, s púťou 
je predsa len spojená istá námaha. 
...Zvyčajne človek neputuje sám a teda 
ďalším znakom pútnika, či putovania je 
to že pri púti sa vytvára spoločenstvo. 
... Keď si má človek zbaliť kufor, či pri-
praviť cestovnú tašku, alebo v prípade 
pešej púte, keď si chystá batoh, tak sa 
naozaj sústredí len na to podstatné.... A 
tak teda púť, putovanie, nás učí zmyslu 
pre podstatné veci. 

Pútnik si uvedomuje, že sám všetko 
nedokáže. Je závislý od iných, počnúc 
tými, ktorí mu pripravili miesto, ktorí 
mu na tejto púti pomáhajú, ktorí ho oča-
kávajú, teda, že každý z nás ku svojmu 
životu potrebuje aj iných. Pútnik si je 
vedomý aj toho, že k cieľu sa napreduje 
etapami. Na jednotlivých etapách musí 
putujúci prekonávať vždy nové a rôzne 
prekážky...
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poZýVAME VáS 
do FARSKého KoSTolA 

SV. jAKubA

pIAToK 7. SEpTEMbRA
15.00 Korunka Božieho milosrdenstva 
a tichá eucharistická adorácia s požehnaním
17.20 Modlitba posvätného ruženca
18.00 Sv. omša

SoboTA 8. SEpTEMbRA
17.00 Mariánske večeradlo, modlitba 
posvätného ruženca
18.00 Sv. omša, celebruje Mons. Tomáš 
Galis, žilinský diecézny biskup
Procesia z kostola k mariánskemu stĺpu 
na Námestie Matice slovenskej
21.00-22.00 Eucharistická adorácia 
a chvály

NEdEľA 9. SEpTEMbRA
7.00 Sv. omša
10.00 Sv. omša, celebruje Peter Hasidlo SDB, 
dubnický rodák


