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FARSKé 
ZVESTI

Tým, čo 
milujú Boha, 

VšETKo 
slúži 

nA dobRé
n Po dlhšom čase  sa k Vám znova dostávajú Farské
zvesti.  V tomto roku veľkonočné číslo nevyšlo, na-
koľko z dôvodu pandémie by ho nebolo možné dis-
tribuovať.  

Od Vianoc sme prežili zvláštne časy, ktoré nás po-
značili pozitívne i negatívne. Zhodnotiť čas pandé-
mie budeme môcť azda až s odstupom času. Ale už 
teraz vieme povedať, že nám priniesla niečo nové. 
Aj keď sa zatiaľ u nás nepotvrdili obavy z veľkého 
množstva nakazených či mŕtvych, predsa sa nás jej 
dôsledky dotkli. A to celkom v konkrétnych prípa-
doch: návštevy bohoslužieb, spôsob sv. prijímania, 
nosenie rúšok atď. Veľké utrpenie priniesli uplynulé 
mesiace najmä starým a chorým v penziónoch, kde 
mnohí prežívali pocit samoty a opustenosti omnoho 
viac ako predtým. 

Ako sme sa na začiatku vedeli zjednotiť, tak sa 
postupne vytvárali a šírili mnohé mienky. Či boli 
také opatrenia potrebné, či sa to nepreháňalo, či 
je správne dávať sv. prijímanie na ruku a podobne. 
Nechcem sa tu vyjadrovať k rôznym názorom. Mno-
hokrát sú dobre myslené i keď protichodné. Skôr 
rozmýšľam nad tým, ako ďalej. Ako znovu obnoviť 
účasť ľudí na sv. omši, veď bez Eucharistie nemô-
žeme žiť. 

Všetky tieto obavy a túžby, prosby i vďačnosť chcem 
spolu s Vami priniesť k Panne Márii Dubnickej, ktorá 
nás sprevádzala a iste nás neopustí ani v budúcnos-
ti. Kiežby sme vedeli všetky udalosti zachovávať vo 
svojom srdci ako ona. Kiežby sme vedeli v pokore 
urobiť zhodnotenie udalostí a zaujať postoj, kto-
rý napomáha jednote a dobru pre všetkých. Nech 
nás Panna Mária učí nepodliehať povrchnému a 
jednostrannému hodnoteniu, ale uvažovať v tomto 
roku Božieho slova, čo nám chce Boh povedať. Iste 
nič nie je zbytočné a „tým, čo milujú Boha, všetko 
slúži na dobré“. 

Marián Bielik SDB
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SpomínAmE

n 13. septembra si pripomenieme prvé výro-
čie odchodu do večnosti dona Jozefa kosmá-
la sDB. s vďakou spomíname na jeho vytrva-
losť v službe dubnickej farnosti až do konca. 

Bol prítomný aj na Dubnickej púti 2019. Svä-
tá omša za neho bude v pondelok 14. sep-
tembra v Kostole sv. Jakuba o 18.00. Po nej 
sa pôjdeme pomodliť k jeho hrobu na nový 
cintorín.

Odpočinutie večné daj mu, Pane, a svetlo 
večné nech mu svieti, nech odpočíva v po-
koji.

Blahoželáme
n 28. júla oslávil 60. narodeniny don Cyril 
Gajdoš sDB, ktorý do našej farnosti prišiel 
pred rokom. 

Vyprosujeme mu Božie požehnanie do ďal-
ších rokov života a kňazskej služby.
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lúčime sa

VíTAmE

rozhovor s donom Pavlom Piatrovom a donom antonom Červeňom

n aj rok 2020 priniesol v dubnickej komuni-
te saleziánov výmenu kňazov. Po 2, respektí-
ve 3 rokoch odchádzajú z našej farnosti don 
anton Červeň a don Pavel Piatrov. Obaja si za 
taký relatívne kratší čas získali srdcia mno-
hých Dubničanov a obaja budú určite mno-
hým chýbať. a ako býva u nás zvykom, polo-
žili sme im zopár otázok na rozlúčku.

Čo všetko Vám napadne pri slovách Dubnica 
nad Váhom? 

Don Pavel: Veľmi dobrí, obetaví a pracovití 
spolubratia saleziáni v komunite, zlaté sestry 
saleziánky, ozajstná spolupráca medzi tými-
to podstatnými dvoma zložkami saleziánskej 
rodiny. A okrem toho množstvo vzácnych ľudí 
okolo tohto diela. Skrátka miesto, kde je aj 
napriek všelijakým ťažkostiam radosť žiť. ;)

Don Anton: ZŤS, vojenská technika, robot-
nícka trieda, množstvo ľudí zamestnaných v 
tejto fabrike, hľadajúci vieru, don Čakánek a 
zápas našich bratov o mladých. Chcel som sa 
naučiť milovať Dubničanov, čo sa mi, dúfam, 
aspoň sčasti podarilo. Ľudia ma milo prekva-

pili, že chodia na spoveď, že chcú. Na mesto, 
o ktorom som si myslel, že bude socialistic-
ké, ľudia chodia pekne do kostola. Obdivujem 
vieru tých, ktorí si ju zachovali počas totality, 
a nebáli sa ju vyznávať. Trošku mi je ľúto, že 
sa nerozvíja hlbšie pútnický charakter Kostola 
sv. Jakuba, Panny Márie Dubnickej, ktorá tu 
má takú tradíciu. Možno taká výzva pre ďalšie 
generácie urobiť toto miesto takým odpusto-
vejším a kvalitnejším.

kam smerujú Vaše ďalšie kroky a s akým po-
slaním?

Don Pavel:  Predstavení ma poslali do Popra-
du. Mal by som sa starať o zveľadenie oratória 
- mládežníckeho strediska na sídlisku Juh. Kto 
chce, nech si pozrie www.oratko-poprad.sk.

Don Anton: Ja už vlastne ani žiadne kroky ne-
mám.  Som tu v Božích rukách, tu som sa 
dal k dispozícii. Obľúbil som si Prejtu, chcel 
som byť bližšie k ľuďom, to sú moje veľké sny. 
Ja si neplánujem veľké projekty, ktoré príliš 
neuznáva ani Svätý Otec. Najväčší pastorač-
ný projekt je ľudské srdce. Ak získam srdce a 
dôveru človeka tým, že som ozaj hodnoverný 
kňaz, nie nejaký podfukár, tak čo si môžem 
viac priať. 
Budem pôsobiť v Prešove, kde som už kedysi 
pôsobil rok a pol, ale bol som potom prelo-
žený do Košíc, lebo som bol asi príliš kritický 
. Nerobím si ilúzie, ani veľké nádeje. Možno 
budem žiadať, aby ma dali zase do Dubnice, 
že tu chcem zomrieť, lebo je tu aspoň na ro-
vine cintorín.  Chcem byť jednoducho pri 
ľuďoch, bez nejakých veľkých rečí.

Čo by ste Dubničanom odkázali?

Don Pavel: Ďakujem za krásne tri roky v Dubnici. 
Prosím vás, modlite sa za rehoľníkov a rehoľné 
sestry, ktoré máte vo vašom meste. Nie je veľa 
miest na Slovensku, kde sú dva rehoľné domy. 
Je to veľká vec... A všemožne sa aj naďalej 
snažte spájať všetky sily pre dobro celej farnos-
ti, celého mesta. Majte až zimomriavky, keď si 
uvedomíte, že každý z vás sa môže stávať živým 
znakom Božej lásky voči ostatným okolo. A že 
každý má moc zo svojej pozície prispievať da-
jako k jednote celého diela a teda "priťahovať" 
Božie požehnanie na Dubnicu. Ale rovnako aj 
moc rozbíjať jednotu a doslova "odháňať" Božiu 
milosť... Úprimne vám želám, nech je pre vás 
Dubnická Panna Mária nielen romantickou tradí-
ciou, ale skutočnou inšpirátorkou a Pomocnicou 
v tomto snažení. :)

Don Anton: Nech sa postarajú  o to, aby naozaj 
odovzdali vieru svojim deťom. Amen. 

Ďakujem za rozhovor i za Vašu službu pre dub-
nickú farnosť. Nech dobrotivý Boh žehná Vaše 
ďalšie pôsobenie v kňazskej službe všade tam, 
kde budete.

Jozef Štefún, foto: archív saldub.sk

n Volám sa Bohuš Levko.

Narodil som sa 5.7.1983 v Bardejove. Na 
konci základnej školy som spoznal saleziá-
nov a počas gymnaziálnych štúdií som bol 
animátorom v miestnom oratóriu. 
Nežiť len pre seba ma pohlo k otvorenos-
ti pre saleziánske rehoľné povolanie. Po 

gymnáziu som začal saleziánsku formáciu 
v Michalovciach, v noviciáte v Poprade 
kde som zložil svoje 1. rehoľné sľuby v 
roku 2003 a stal som sa saleziánom dona 
Bosca. Potom som pokračoval štúdiom fi-
lozofie v postnoviciáte v Žiline. 
Tri roky saleziánskej praxe asistencie som 
prežil v komunite v Partizánskom. Na-
sledovali teologické štúdiá v Taliansku v 
Turíne, medzitým v roku 2010 skladanie 
doživotných sľubov v Dubnici nad Váhom 
a potom diakonská vysviacka v roku 2011 
v roku 2012 kňazská vysviacka v Košiciach. 
Ako diakon som bol v roku 2011 poslaný 
do saleziánskeho diela v Žiline a potom v 
roku 2015 do Košíc na Tri hôrky. 14. júla 
2020 som prišiel do komunity v Dubnici 
nad Váhom, kde mi predstavení zverili 
službu direktora.
 
Chcem vás poprosiť o modlitby, nech nás 
Boží Duch vedie, aby všetci, ktorí prichá-
dzajú do saleziánskeho diela v Dubnici, 
zažívali Cirkev otvorenú, milosrdnú, jed-
notnú a krásnu. Krásnu pre vzťahy, ktoré 
prežíva. Nech don Bosco a Mária Dominika 
Mazzarellová orodujú za nás. 

n Volám sa Peter Bicák. 

Narodil som sa 1.7.1966 v Bardejove. Kňazom 
som 29 rokov. Saleziánom som sa stal počas 
totality po absolvovaní tajného noviciátu a te-
ologických štúdií. Po páde socializmu som si 
štúdiá doplnil v Krakove na PAT. 

Osem rokov som bol na misiách v Jakutsku na 
Sibíri a štyri roky v Moskve, kde som bol pro-
vinciálnym ekonómom a zároveň som mal na 
starosti saleziánske vydavateľstvo pre Ukraji-
nu  Rusko, Bielorusko a Gruzínsko. Jeden rok 
som študoval v Ríme v Centro Aletti. 

Moje doterajšie pôsobiská boli Košice, Micha-
lovce, Bratislava, Poprad a teraz prichádzam 
zo Sabinova.

Foto: archív B. Levka a P. Bicáka
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Boh je láska, 
ktorá nás miluje až do krajnosti

rozhovor so sestrou Lamiyou Jalilovou, FMa

Priznám sa, že aj ja som patril ku tým, ktorí 
mali problém so správnym vyslovením jej 
mena a priezviska. (Pre informáciu: správna 
výslovnosť Lamija Džalilová) a keď som videl 
jej video o tom, ako ľudia to meno vyslovujú, 
s chuťou som sa zasmial. sestra saleziánka La-
miya pochádza z azerbajdžanského Baku a v 
našej farnosti pôsobí od leta 2019. a že je to 
saleziánka telom i dušou, o tom sa už mohli 
presvedčiť mnohí mladí vo farnosti, ako aj žia
ci základnej cirkevnej školy. 

n sestra Lamiya, pochádzate z azerbajdžanu, 
ale už 9 rokov žijete na slovensku. Mohli by ste 
porovnať obe krajiny?

Uf, takáto ťažká otázka hneď na začiatku. 
Úprimne, nezvyknem porovnávať Azerbajdžan 
a Slovensko. To sa jednoducho nedá. Krajiny 
sú naozaj veľmi odlišné a majú odlišnú reali-
tu. Kultúra, jazyk, náboženstvo, mentalita, 
počasie, je toho naozaj veľa. Asi by to bola 
samostatná téma 

n ako by ste charakterizovali Vašu cestu k sa-
leziánskemu povolaniu?
 
Moja cesta bola určite jedinečná, dobrodruž-
ná, občas aj nebezpečná, ale veľmi krásna. 
Rehoľné sestry som poznala len z fotiek. U nás 
boli len saleziáni a sestry Matky Terezy. Ja som 
si stále myslela, že nič iné neexistuje. Takže 
som sa v podstate vybrala do neznáma.

n Medzi svoje záľuby uvádzate aj šport. Boli 
ste k športu vedená už od detstva?
 
Áno, šport ide so mnou od detstva. Bola som 
veľmi živá, takže naši usúdili, že musím ener-
giu vybehať. Najskôr som začala šermom a po-
kračovala som atletikou, trojskokom a skokom 
do diaľky. Bavilo ma to veľmi, ale musela som 
si vybrať: šport alebo povolanie. Ale v salezi-
ánskom povolaní je šport dosť dôležitý, takže 
sa teším.

n Viacerí ľudia Vás majú možnosť spoznávať 
cez videá, ktoré rada natáčate. Čo si myslíte o 
spojení kresťan a výdobytky techniky?
 
Je super ísť s dobou. Doba nám ponúka veľa 
možností, ako by sme mohli ohlasovať evan-
jelium. Bola by veľká škoda to nevyužiť. My 

ako saleziánska rodina sa venujeme mladým, 
to znamená, že pre nás to platí dvojnásobne.

n Pôsobíte v základnej škole sv. Dominika sa-
via. Čo Vám prináša učiteľské poslanie?
 
Učím len krátko, ale fascinuje ma to. Paradox 
pre mňa je ten, že ja sa popri žiakoch dosť 
toho naučím. Či už ma cvičia v trpezlivosti, ale 
najčastejšie mi zdvihnú náladu, ale sami o tom 
netušia. Najlepšie ocenenie je, keď vidím po-
sun žiakov, teším sa z ich úspechov, niekedy aj 
viac ako zo svojich. Vtedy si pripomeniem, že 
toto všetko má naozaj veľký zmysel.

n aký význam má podľa Vás misijná činnosť 
Cirkvi vo svete?
 
No vďaka misiám a teda hlavne misionárom 
som tu  Takže pre mňa osobne misie zname-
najú veľmi veľa. Nie je to ľahká vec, ale mys-
lím si, že ovocie misií za to stojí.

n Blížia sa veľkonočné sviatky. Čo pre Vás 
konkrétne znamenajú?
 
Pre mňa sú to najsilnejšie sviatky. Pripomínajú 
mi, že môj Boh je láska, ktorá nás miluje až do 
krajnosti, až na smrť na kríži. Ale krížom to ne-
končí. Zvíťazí nad smrťou a vstane z mŕtvych, 
aby mohol byť s nami až do skončenia sveta.

n Ďakujem za rozhovor a prajem Vám i celej 
komunite požehnané veľkonočné sviatky.

Zhováral sa Jozef Štefún, foto: Lamiya 
Jalilová, FMA. Rozhovor z neuverejneného 

veľkonočného čísla FZ.
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30. výročie 
kňazskej vysviacky

4. apríl 1990 sa stal pre našich 2 kňazov vý-
nimočným dňom. Don Marián Bielik a don 
anton Červeň v tento deň prijali kňazskú 
vysviacku. Preto sme využili príležitosť a ne-
chali sme ich pri príležitosti 30. výročia tejto 
pamätnej chvíle trošku zaspomínať.

n Čo všetko sa Vám vybaví pri spomienke 
na Vašu kňazskú vysviacku?

Don Marián: Roky pred ňou, aj po nej. Sa-
mozrejme aj samotný deň. Ale súvisí to s 
celým životom. Roky pred boli určitým sme-
rovaním ku kňazskému životu, a to aj vtedy, 
keď som ešte netušil, že budem kňazom. 
Teraz vidím, že všetko, čo som v detstve 
prežil, malo svoj význam, a že Boh ma v ži-
vote viedol. No a, samozrejme, aj roky po, 
lebo boli naplnené kňazskou službou, v kto-
rej som cítil Božie sprevádzanie. Čo sa týka 
samotnej vysviacky, bolo to veľmi skromné. 
Vysviacal nás pán kardinál Korec v kostole v 
Petržalke za zatvorenými dverami. Bolo tam 
pár spolubratov, ale nie verejnosť, ani vlast-
ní rodičia. Bola to prvá vysviacka po totali-
te a ešte nebolo jasné, ako dopadnú voľby, 
preto tá opatrnosť. Po vysviacke som však 
verejne slúžil sv. omše, hoci som bol ešte v 
zamestnaní.

Don anton: Musím povedať na rovinu, že 
pohyb, dynamika, rýchlosť, nepripravenosť 
, aj tajomnosť a celý ten čas čakania. Bolo 
to štvrté aprílové ráno, poriadne pršalo, vie-
zli nás niekde do Bratislavy na poslednú taj-
nú vysviacku kňazov, v Petržalke v kostole 
za zatvorenými dverami. Vysviacal nás otec 
kardinál Ján Chryzostom Korec. Mali sme 
zmiešané pocity; vnútorná nepripravenosť, 
očakávania.  Nemali sme nejaké pohnútky, 
že budeme vystupovať verejne. Nemali sme 
žiadne ambície niečo znamenať, urobiť.

M. Bielik, A. Červeň a  T. Gavenda v čase 
prípravy na kňazstvo 

Boli sme radi, že sme mohli pracovať už 10 
rokov predtým v skrytosti, pokojne. Bol to 
pohyb, ktorý by som nenazval niečím nad-
prirodzeným a fantastickým, ako zvyknú 
niektorí hovoriť. Bolo to presne saleziánske, 
že som nevedel ani sprava, ani zľava, kde sa 
to nachádzam . 

n za čo ste vďačný počas 30 rokov kňazskej 
služby?

Don Marián: Za to, že som mohol ako kňaz 
začínať v Petržalke, kde bolo veľa ľudí a na-
jmä detí. Rád som ich pripravoval ku svia-
tostiam a tiež pripravoval pre deti rôzne vý-
lety a tábory. Som vďačný za všetkých ľudí, 
s ktorými som mohol spolupracovať. Všetko, 
čo som mohol pre ľudí robiť bolo pekné. A 
takisto som rád, že môžem pôsobiť v Dub-
nici, kde som prežil pekné roky stredoškol-
ského štúdia.

Don anton: Kňazstvo sa mi postupne otvá-
ralo, vyvíjalo. Zasvätený život som viedol už 
predtým, ale o kňazstve som nevedel,  ako 
ho stvárnim, ako ho uplatním. Nemal som 
žiadne ambície, žiadne predstavy. Zhodnotil 
by som to jedinou vetou: všetko robil Pán a 
ja som bol len nemý svedok toho všetkého, 
čo robil. Je to v Jeho rukách, ak som aj nie-
čo dobré urobil. Bez nejakého príkoria ale-

bo falošnej pokory môžem povedať, že ak 
bolo niečo pekné v mojom kňazskom živote, 
tak to bola Pánova zásluha. Pretože ja som 
tomu vôbec nerozumel. 

n Čo by ste poradili mladým ľuďom, ktorí 
v sebe pocítia Božie volanie ku kňazskému 
alebo rehoľnému životu?

Don Marián: Život je vzácny a krátky. 
Ubehne rýchlo a nikdy sa nezopakuje. Od 
toho, ako prežijeme pozemský život závisí 
aj naša večnosť. Každé povolanie je krásne. 
Je treba byť vnímavý na Božie volanie či do 
manželstva, či do kňazského alebo rehoľné-
ho stavu. Obidvoje si vyžaduje rozhodnúť sa 
a prevziať zodpovednosť. Je dôležité nebáť 
sa a nedať sa odradiť vlastnými obmedzený-
mi schopnosťami. Boh je silný a my sme len 
nástroje v jeho rukách.

Don anton: Nemyslieť si, že ja zachránim 
svet. V úplnej závislosti od Boha a v pokore 
sa mu odovzdať. Ak ma použije Boh ako ce-
ruzku alebo loptu, dať sa mu k dispozícii a 
vtedy uvidím zázraky. Amen 

n Ďakujem za rozhovor a prajem Vám veľa 
Božích milostí do ďalších rokov Vašej kňaz-
skej služby.

Zhováral sa Jozef Štefún, 
foto: archív M.Bielika
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murári zachránili pamätnú tabuľu
n katolícky dom v Dubnici nad Váhom bol sláv-
nostne otvorený dňa 27.10.1940. zároveň bola 
na katolíckom dome odhalená aj pamätná ta-
buľa, na ktorej sú mená dubnických kňazov.

V roku 1950 sa zo strany štátu začalo veľké 
prenasledovanie Cirkvi. Zatvárali sa kláštory i 
rušili sa rehole. Súčasťou tohto procesu prišlo 

aj nariadenie, ktoré malo zlikvidovať pamätnä 
tabuľu, ktorá bola na Katolíckom dome. Prišiel 
okresný tajomník strany a priviezol aj dvoch 
murárov, ktorým nariadil, aby pamätnú tabuľu 
zahádzali maltou, aby po nej nezostalo ani sto-
py. Pri odchode ešte zdôraznil, že si to príde 
skontrolovať. 

Vďaka Bohu, dubnickí murári sa držali ako sa 
ľudovo hovorí, zdravého sedliackého rozumu. 
Rýchlo si zohnali pevný materiál, 10 mm hrubú 
lepenku, vyrezali ju, aby zakryla celú  pamätnú 
tabuľu. Na lepenku nahádzali maltu do takej 
vrstvy, že stena bola zarovnaná. A skutočne, po 
pamätnej tabuli nezostalo ani stopy. Okresný 
tajomník, keď si to prekontroloval, vyjadril spo-
kojnosť. A pochválil aj murárov.

V roku 1990, teda po 40 rokoch, prišli za pánom 
dekanom Ladislavom Kiškom starí Dubničania a 
povedali mu, že na Katolíckom dome, neďaleko 
vchodu, by mala byť zamurovaná pamätná ta-
buľa. No nepamätali si presne kde. Pán dekan 
Kiška pozval pracovníkov Pamiatkového úradu 
zo Žiliny, aby zistili, kde sa pamätná tabuľa na-
chádza.Ti, malými kladivkami klepkali a podľa 
zvuku prišli na to, kde sa pamätná tabuľa na-
chádza. Opatrne odstraňovali nahádzané vrstvy 
malty a prišli až na lepenku. Lepenku jemne od-
stránili a zistili, že pamätná tabuľa nie je vôbec 
poškodená.

Pán dekan kiška, Dubničania, ale i pamiatkári 
s veľkou úctou hovorili o neznámych dubnic-
kých murároch, ktorí takto zachránili vzácnu 
kultúrnu pamiatku.
Pamätnú tabuľu, za veľkej účasti farníkov, sláv-
nostne odhalil pán dekan Ladislav Kiška dňa 
4.5.1990.  Na odhalení sa zúčastnili predstavite-
lia mesta, zástupcovia MO Matice slovenskej i 
zástupcovia ďalších spoločenských organizácii v 
Dubnici nad Váhom.  

Tento príbeh sme mohli vo Farských zvestiach 
uverejniť vďaka historickým podkladom, ako 
i spomienkam pani Marty Urbanovej i ďalších 
Dubničanov, ktorí to v roku 1990 porozprávali 
a podieľali sa na obnove a odhalení pamätnej 
tabule.   

Na pamätnej tabuli sú mená týchto dubnických 
kňazov: 
andrej Meszároš  patril medzi najbližších spo-
lupracovníkov Antona Bernoláka pri uzákonení 
prvej spisovnej slovenčiny, 
Ján Baltazár Magin  napísal známu Apológiu – 
obranu Slovákov,
Daniel kolačáni – veľkou mierou sa podieľal na 
výstavbe dubnického kostola,
Štefan Dubnicai   dubnický rodák, významný 
historik a spisovateľ.

Štefan Antalík

odhalili bustu jána 
BalTazára magina 

n Dňa 5.7.2020 na sviatok sv. Cyrila a Metoda, 
odhalili v Dubnici nad Váhom bustu význam-
nej osobnosti slovenského národa, katolícke-
ho kňaza, Jána Baltazára Magina. Busta bola 
odhalená pri príležitosti 285. výročia jeho 
úmrtia.

Slávnostné príhovory mali predsedníčka Miest-
neho odboru Matice slovenskej Ing. Jana Rybá-
rová a primátor mesta Mgr. Peter Wolf. Bustu 
požehnal pán farár Marián Bielik. V kultúrnom 
programe vystúpila spevácka skupina Studnica, 
ktorá zaspievala niekoľko hymnických piesni. 
Na odhalení sa zúčastnil aj autor busty Mgr. 
art. Tomáš Polonský z Modry.

Ján Baltazár Magin sa narodil 6.1.1681 vo  
Vrbovom pri Piešťanoch. Teológiu, filozofiu, 
cirkevné a svetské právo vyštudoval vo Viedni. 
Od roku 1719 až do svojej smrti pôsobil v Dub-
nici nad Váhom. V roku 1730 bol menovaný za 
titulárneho kanonika. Zomrel 27. marca 1735. 
Pochovaný je v krypte dubnického kostola.

Ján Baltazár Magin sa natrvalo zapísal do de-
jín slovenského národa tým, že na dubnickej 
fare napísal v roku 1723 APOLÓGIU čiže OBRA-
NU SLOVÁKOV. Magin bol prvý, ktorý presved-
čivo a odborne dokumentoval, že Slováci sú 
rovnoprávny a rovnocenný národ s ostatnými 

národmi v Uhorsku a v Európe. Kto pozná his-
tóriu nášho národa dobre vie, čo táto obrana 
pre slovenský národ v tom období znamenala. 
Bol to významný čin medzinárodného dosahu, 
ktorý neskôr vysoko hodnotili bernolákovci i 
štúrovci.

Ján Baltazár Magin napísal Apológiu na žia-
dosť predstaviteľov Trenčianskej stolice. Bola 
to fundovaná odpoveď na spis, ktorý napísal 
profesor uhorského práva Michal Bencsík. V 
ňom Bencsík neuznával a popieral slovenskú 
históriu, tradíciu i kultúru.  

APOLÓGIA bola prvá oficiálna, písomná a poli-
tická obrana nášho národa, ktorú vysoko hod-
notili aj významné osobnosti slovenského náro-
da. Napr. Matej Bel, po ktorom je pomenovaná 
Univerzita v Banskej Bystrici. Ďalej to boli 
Samuel Timon, Anton Bernolák a Juraj Fádly, 
ktorí rozvíjali jeho myšlienky a realizovali ich 
pri svojej práci. Veľkú úctu k Jánovi Baltazáro-
vi Maginovi mal i bývalý nitriansky biskup, kar-
dinál Ján Chryzostom Korec. Ten keď vo svo-
jich prejavoch menoval významné  osobnosti 
slovenského národa, vždy spomenul aj Jána 
Baltazára Magina. Život a prácu Magina vysoko 
a s úctou hodnotia i súčasní slovenskí historici. 
APOLÓGIA sa natrvalo zapísala do dejín sloven-
ského národa svojím obsahom a významom.

Môžeme konštatovať, že na myšlienky a vízie 
Jána Baltazára Magina v plnej miere prišlo až 
1.mája 2004, kedy Slovenská republika vstú-
pila do Európskej únie, a tým sa stala rovno-
právnym a rovnocenným národom ostatným 
národom v Európe. Aj z tohto príkladu vi-
dieť, že Maginove myšlienky boli nadčasové a 
predbehli dobu. 

V roku 2004 vo Vrbovom zorganizovali sympó-
zium, na ktorom sa zúčastnili najvýznamnejší 
slovenskí historici. Konštatovali, že Ján Balta-
zár Magin položil pevné základy národnému 
povedomiu a identite Slovákov. Slováci si na 
základe jeho APOLÓGIE začali viac uvedomo-
vať svoju históriu, ktorá má pramene už od 
čias sv. Cyrila a Metoda. Ján Baltazár Magin 
veľmi podporoval a propagoval cyrilometodskú 
tradíciu, ako dedičstvo otcov.

Aj z toho dôvodu sa Dubničania rozhodli odha-
liť bustu na sviatok sv. Cyrila a Metoda.Busta 
Jána Baltazára Magina iste obohatí duchovný a 
kultúrny život obyvateľov Dubnice nad Váhom 
i jej návštevníkov.

Štefan Antalík, foto: saldub.sk



7

ÚSpEšný šKolSKý RoK 
v zŠ s mŠ 

sv. Dominika savia
n Počas tohto neobvyklého školského 
roka sme sa ako škola posunuli a dokon-
čili rozpracované projekty. 

Dokončili sme detské ihrisko pre deti MŠ 
v hodnote 10 000 €. Zakúpili sme nové 
športové náradie do telocvične v sume  
4 000 € – nové žinenky, lavičky, švédsku 
debnu a 10 ks cvičiacich skákacích tram-
polín. Do školskej jedálne sa zakúpila 
nová umývačka riadu.

Úspešne sme dokončili aj projekt EÚ 
za 100 000 € na nové odborné učebne – 
učebňa biológie a chémie, nové školské 
dielne a učebňa informatiky, ktoré sú už 
kompletne pripravené pre žiakov na vy-
učovací proces.

Počas jesenných mesiacov sa uskutočni-
la náhradná výsadba okrasných stromov 
a úžitkových ovocných stromov, ktorými 
sme nahradili vyrezané staré a poško-
dené stromy a tuje. Rovnako sa zrekon-
štruovala fontánka pri vchode do školy a 
zútulnil sa priestor okolo nej.

V zimných mesiacoch sme museli pristú-
piť k rozsiahlej rekonštrukcii kanalizácie, 
ktorá bola v dezolátnom stave. Uskutoč-
nili sa výkopové práce, pokládka nového 
potrubia a pripojenie k centrálnej kana-
lizácii. Celková cena tejto investície bola 
25 000€. Škola takúto havarijnú situáciu 
riešila aj vďaka pomoci farského úradu 
Dubnica nad Váhom a a zriaďovateľa ško-
ly, Žilinskej diecézy.

Okrem materiálnych vecí sme investovali 
aj do vzdelávania pedagógov v materskej 
ako aj v základnej škole. Pani učiteľky v 
MŠ sa vzdelávali a rozvíjali svoj poten-
ciál predovšetkým v oblasti jazykovej 
gramotnosti, ktorú kvalitne využívajú 
pri každodennej tvorivej práci s deťmi, 
ale aj v iných oblastiach – matematickej, 
prírodovednej, spoločenskej, zdravot-
nej, kultúrnej, duchovnej a pod. Absol-
vovali rôzne odborné vzdelávania, webi-
náre a workshopy, vďaka ktorým dokážu 
vzdelávacie aktivity a činnosti obohatiť 
o nové zážitkové a skúsenostné metó-
dy. Výučbu spestrujú svojimi znalosťa-
mi a schopnosťami, aby tak vplývali na 
celost ný rozvoj osobnosti detí, rozvíjali 
ich tvorivosť, schopnosť komunikovať, 
kooperovať, vyhľadávať, spracúvať a kri-
ticky analyzovať informácie, či rozvíjať 
vyššie poznávacie procesy.

Pedagógovia základnej školy sa vzdeláva-
li v odbornej príprave svojich predmetov, 
ako aj v otázkach osobnostného a sociál-
neho rozvoja. Ako škola sme zapojení do 
projektu Vysoko efektívne učenie – škola 
pre 21. storočie, ktorého prvky sa sna-
žíme zahŕňať do výchovno-vzdelávacieho 

procesu na 1. stupni ZŠ. Zvládnutie ce-
loživotných zručností je naozaj dôležitá 
vec, čo nám ukázala aj koronakríza. Ve-
dieť spolupracovať, používať efektívne 
vyučovacie stratégie a vytvárať pozitív-
nu sociálnu klímu je základ, ktorý kaž-
dému dieťaťu pomôže zvládnuť učivo 
podľa jeho najlepších schopností. Rovna-
ko máme snahu pokračovať a ponúknuť 
rodičom výučbu matematiky Hejného 
metódou, nakoľko rozmer matematickej 
predstavivosti a logického myslenia je 
dôležitý aspekt vzdelávania.

Vo výučbe anglického jazyka sme na 2. 
stupni ZŠ zainvestovali do zakúpenia li-
cencie aplikácie WocaBee, ktorá pomá-
ha deťom rozvíjať slovnú zásobu. Žiaci 
si aj počas pandémie mohli prechádzať 
potrebné konverzačné témy. S využitím 
tejto aplikácie počítame aj v nasledu-
júcom školskom roku a rozšírime ju aj o 
nemecký jazyk.

Milí rodičia, dovoľte mi na záver poďa-
kovať za prejavenú dôveru vychovávať,  
vzdelávať a rozvíjať talenty Vašich detí.

Mgr. Monika Pastieriková, riaditeľka školy, 
foto: archív ZŠ s MŠ D. Savia
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sme neužiToční sluhovia, 
ale Boh cez nás koná zázraky! 

n sväté písmo je plné výrokov, ktoré je 
často veľmi ťažké pochopiť. spomínam si, 
ako mi v hlave vŕtal verš: „sme neužitoční 
sluhovia, urobili sme, čo sme boli povinní 
urobiť.“ (Lk 17,10). rozumel som, je to o 
pokore. tak rád sa predsa chválim dobrými 
skutkami; často si o sebe myslím, že som 
v niečom lepší ako iní. tento verš mi však 
otvoril tajomnú komnatu a ja som ostal za-
skočený. ak konáš dobro a si len neužitoč-
ný sluha, aký sluha si, ak konáš zlo? Možno 
by sa o tom dalo rozvíjať množstvo teolo-
gických debát, ale Boh je krásny v tom, že 
na komplikované otázky vie poslať veľmi 
jednoduchú odpoveď. Je proste úžasný.

Bolo to už dávnejšie. Všetko vo mne vre-
lo, bol som na pokraji výbuchu. Unikal som 
preč, za odpočinkom smerom na Trenčín. 
Pozrel som na hodinky a uvedomil som si, 
že o chvíľku začne svätá omša v Opatovej 
- v rodisku a mieste posledného odpočinku 
nášho Teodora – človeka rozvahy a pokoja. 
Nemohol som odolať a stočil to smerom do 
kostola. Hnev vo mne stále zúril, vedel som, 

že tu je jediný, ktorý mi môže pomôcť. Túž-
ba po Ježišovi bola veľká, hnev na ľudí ešte 
väčší. Vkročil som dovnútra a rýchlym kro-
kom som vbehol do prvej lavice. Chcel som 
vidieť len Ježiša, žiadneho človeka... Bol 
som taký strašne slabý a mrzutý.

Prešli mesiace a ja som sa ocitol na modli-
tebnom stretnutí. Boli tam aj moji priatelia 
– príjemná dvojica, ktorá vždy srší múdros-
ťou starších a pokorou manželov, žijúcich 
v úprimnom vzťahu s Bohom. Rozprávali 
sme sa o živote, ako to vždy vieme. Modlili 
sme sa a vtom manžel povedal jednu z prí-
hod. Hovoril, ako sa raz s manželkou škrie-
pili, mali jednoducho zlý deň a boli voči 
sebe mrzutí. Aj v ten deň sa však rozhodli 
ísť do kostola. Sedeli síce vedľa seba, ale 
myšlien ky im ubiehali a zvieral ich hnev a 
urazenosť. Bolo to v ten istý deň, čo som do 
kostola v ich obci prišiel aj ja. Pokračoval 
ďalej: „...hádali sme sa, nerozprávali sme 
sa, ale keď sme ťa videli sedieť vpredu, 
chytili sme sa za ruky a uzmierili sme sa...“ 
Takmer mi to vyrazilo dych. Videli mňa - mr-

zutého a nahnevaného, ale tak veľmi túžia-
ceho po Kristovi...

A vtedy som to pochopil. Boh koná cez všet-
kých a cez všetko. On dokáže aj najväčšie 
zlo premeniť na niečo krásne a dobré. A 
ako je to s nami, nehodnými služobníkmi? 
Príkladom nám je aj Panna Mária, rovnako 
aj jej snúbenec Jozef. Aj oni sa mohli cí-
tiť nehodní, ale ich srdce povedalo Bohu 
„ÁNO“. 

Možno si aj dnes mrzutý, nahneval ťa man-
žel alebo manželka, kolega, deti alebo ho-
cikto iný. Možno trpíš a už ďalej nevládzeš, 
cítiš sa taký slabý a k ničomu. Hovoríš si, 
že si nehodný? Stačí tak málo. Povedz len: 
„Hľa, Tvoj služobník, hľa, Tvoja služobni-
ca!“ A čo sa stane? Aj dnes bude Boh cez 
teba konať veľké veci. Možno o tom ani ne-
vieš, ale On s tebou vždy počíta!

Marek Strapko

n s Pannou Máriou máme mnoho súkrom-
ných alebo aj spoločných zážitkov. Máriine 
dotyky a jej starostlivosť o nás vnímame 
celý rok. sú to dotyky a vyprosené milosti 
nielen ohľadne uzdravenia tela z choroby. 
Mária nám pomáha aj pri riešení vzťahov, 
pri zbavovaní sa zlých návykov, pri ľudsky 
neriešiteľných situáciách.

Za naším kostolom máme lurdskú jaskynku 
s ďakovnými tabuľkami Panne Márii, ako za-
sahuje v živote dubnických ľudí. Vďaka p. 
Zuzke Čepelovej som sa dozvedela, čo sa za 
niektorými tabuľkami skrýva. Nie je to len 
chladný mramor. Sú to celé mesiace, roky 
modlitieb, prejavov dôvery, túžob, čaka-
nia,…

Zo slov Zuzky:

Príbeh bielej tabuľky:
„Matka dvoch synov čakala tretie dieťa. 
Bola už vo vyššom veku a genetické testy 
neukazovali nič dobré. Bolo to pre rodinu 
ťažké obdobie. Matka sa chodievala modliť 
ku kaplnke a prosila Pannu Máriu o pomoc. 
Výsledok – na svet prišlo zdravé dievčatko.“

Príbeh šedej tabuľky:
„Mamička je tuhá fajčiarka a nie a nie sa 
zbaviť zlozvyku. Niekoľko rokov chodila 
a prosila Pannu Máriu o zbavenie sa tejto 
závislosti. Dostala z neba zvláštne „hodiny 

terapie“. Porodila krásne dieťatko a odvte-
dy nefajčí.“

Príbeh ďalšej tabuľky:
„ Starší muž – prijal sviatosti, ale neprakti-
zoval vieru až do času, kým neochorel jeho 
syn. Rakovina. Uvedomil si, že bez Boha sa 
neuzdraví. Začal znova chodiť pravidelne 
do kostola a prosiť Pannu Máriu o pomoc. 

Pomohla. Syn sa uzdravil.“

Čas modlitby je čas milosti. Táto milosť za-
sahuje modliaceho sa, ale pôsobí i na jeho 
okolie. Preto nech nám Panna Mária pomá-
ha vnášať do nášho života postoj počúvania, 
otvárania sa, prijatia, uživotňovania  Božích 
vnuknutí.    

Sr. Edita FMA, foto: saldub.sk

moDliTBa - čas milosTi 
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Panna mária 
ma zachránila

n ania Golędzinowska z Poľska patrí k nespo-
četnému množstvu ľudí vzdialených od Boha, 
ktorí v Medžugorí zakúsili milosrdnú Božiu 
lásku v takej miere, že úplne zmenili svoj ži-
vot. takáto milosť obrátenia ďaleko presahuje 
každý zázrak telesného uzdravenia. „Panna 
Mária ma zachránila,“ verejne a pred akým-
koľvek publikom dnes dosvedčuje táto bývalá 
showgirl a modelka.

Narodila sa v roku 1983 v chudobnej rodine vo 
Varšave. Do štyroch rokov mala šťastné det-
stvo, pretože si uvedomovala, že ju rodičia 
milujú. Keď prišla na svet sestra, veľmi na ňu 
žiarlila a znenávidela ju. Otec trpel pod tla-
kom komunistického režimu a bolesť utápal vo 
vodke až zomrel. Matka sa dostala do depresie 
a začala si privádzať domov cudzích mužov. 
Jeden z nich Aniu vo veku desať rokov znásil-
nil. Nenávidela svoju matku, pretože tu bola, 
a svojho otca, pretože tu už nebol. Nenávidela 
celý svet. Adoptovala si ju babka, ale pre zlé 
správanie ju chcela vrátiť späť. 13-ročná Ania 
si namiešala koktail z tabletiek. „Keď tu už ne-
budem, pochopia, čo mi spravili,“ povedala si. 
„Zúfalo budú plakať, ale ja tu už nebudem.“ 
Pokus o samovraždu nevyšiel. Z nemocnice 
ušla. Žila na ulici a snívala o tom, že sa raz 
stane známou herečkou. Spolu s priateľmi sa 
cítili ako hrdinovia, keď porušovali všetky pra-
vidlá. Opíjali sa, brali drogy každého druhu, aj 
keď sa museli prizerať, ako pri tom niektorí 
na predávkovanie zomierali. Kradli a začali ob-
chodovať s drogami, aby si „zarobili“ peniaze, 
brutalita a sex boli na dennom poriadku. Keď 
mala 16 rokov, istí ľudia jej ponúkli prácu mo-
delky v Taliansku.

taliansko  vysnívaná krajina

Namiesto sľúbeného Milána ju ubytovali v 
Turíne v bývalej garáži a vzali jej dokumenty, 
chceli z nej spraviť prostitútku. Po nepríjem-
ných zážitkoch sa jej podarilo ujsť. V Miláne sa 
dostala do sveta showbiznisu, spoznala veľmi 
bohatého muža a vyše roka žila ako v tranze 
– v zdanlivom svete bohatstva, drog, alkoholu 
a masiek. Ale Marco jej jedného dňa povedal: 
„Ania, môžem ti dať všetko, čo by si chcela, 
len jedno ti dať neviem. Lásku.“ Preto sa rad-
šej vrátila späť do sveta práce ako modelka, 
neskôr ako showgirl v televíznych show. „Ale 
keďže som chcela robiť kariéru, musela som 
žiť podľa pravidiel tejto spoločnosti, to zna-
menalo napríklad už pred raňajkami konzumo-
vať prvú dávku – štipku kokaínu. Takýto štýl 
života až natoľko ovplyvnil môj mozog a moje 
telo, že som často nevedela, čo som robila 
pred niekoľkými hodinami.“

„ania, čo to robíš?!“

Jednej noci sa Ania zobudila, pretože jej pes 
neprestával brechať. Otvorila oči a vedľa po-
stele uvidela stáť nejakého starého muža s bra-
dou. Zľakla sa a myslela si, že má halucinácie, 
spôsobené konzumáciou alkoholu a drog. Zaža-
la svetlo. Tento muž však ešte stále stál pred 
jej posteľou a pes naňho neprestajne štekal. 

Muž nepovedal ani slovo, len krútil hlavou, 
akoby chcel povedať: „Ania, čo to robíš?!“ Pod 
jeho pohľadom sa cítila vinná. Potom muž zmi-
zol. „Až o deväť rokov, keď mi darovali knihu 
o pátrovi Piovi a na titulnej strane som uvide-
la jeho fotku, spoznala som v ňom toho muža, 
ktorý ma vtedy navštívil. Po tejto nočnej náv
števe som mala silu opustiť môjho vtedajšieho 
snúbenca a prestať brať drogy. Páter Pio mi 
naozaj zachránil život, pretože som bola taká 
veľmi vyčerpaná, že psychicky i fyzicky by som 
to už nebola dlho vydržala.“ 

O nejaký čas nato Ania spoznala Paola Bro-
sia, veľmi známeho talianskeho žurnalistu a 
televízneho reportéra, ktorý sa v roku 2009 v 
Medžugorí obrátil a teraz verejne vydáva sve-
dectvo o svojej viere. Cez neho sa dokázala 
otvoriť Bohu a prijať sviatosť zmierenia. Paolo 
ju zoznámil s Diegom Manettim, ktorý chcel 
vydať knihu o jej životnom príbehu. Ale pred-
tým ju pozval do Medžugoria. Pomyslela si: 
„Dobre, on vydá moju knihu a ja za to pôjdem 
do Medžugoria.“

Medžugorie  miesto pravého šťastia

Od šiestej ráno už boli pri Modrom kríži, kde 
malo prísť k údajnému zjaveniu. Keď sa už 
všetko skončilo, Ania povedala Diegovi: „Po-
čuj, toto tu je všetko podvod. Tu sa nezjavuje 
nikto a nič. Toto tu je len kšeft, ako pútni-
kom ťahať z vreciek peniaze.“ Odpovedal jej: 
„Ania, ty to ešte nevieš, ale v tvojom srdci sa 
už niečo zmenilo.“ Myslela si: „Čo ten už len 
môže vedieť, či sa v mojom srdci niečo zme-
nilo!“ 
Cestou na vrch Križevac jej Diego povedal: 
„Ania, keď budeš vystupovať na vrch, mysli na 
Ježiša, ktorý plný rán a s krížom na pleciach 
vystúpil na vrch Kalvárie.“ Pomyslela si: „On sa 
zbláznil. Mám dosť svojich vlastných problé-
mov, načo mám myslieť na problémy niekoho 
iného, čo ja mám s tým Ježišom?“ Nikdy pred-
tým v živote sa nemodlila krížovú cestu. Keď 
prišli k tretiemu zastaveniu, posadila sa, lebo 
to bolo pre ňu dosť namáhavé. Nebola zvyknu-
tá ani len na to, aby si upratala svoje vlastné 
oblečenie, v Miláne mala upratovačku. A teraz 
sa mala trápiť a štverať na tento vrch? Myslela 
si: „Pôjdem dole, dám si pivo a počkám, kým 
sa ostatní vrátia. Nech mi oni potom poroz-
právajú, čo je tam hore.“ Vtom v sebe poču-
la hlas, ktorý ju povzbudzoval: „Ania, vystúp 

na vrch! Keď nevystúpiš, nikdy nepochopíš, z 
akého dôvodu si prišla do Medžugoria.“ Ania 
sa pozrela na staré ženy a na chorých, ktorí s 
ružencom v ruke namáhavo kládli jednu nohu 
pred druhú. „A ja som tu sedela a sťažovala 
sa! Odrazu som – celkom mimovoľne – začala 
myslieť na Ježiša, ktorý vystúpil na Kalváriu, 
bosý, plný rán a nesťažoval sa. Táto myšlienka 
mi dala silu: To zvládnem aj ja!  Vzala som do 
rúk ruženec a začala som svoj výstup. Odrazu 
to bolo úplne ľahké, bola vo mne sila, ktorá 
ma takmer niesla, až kým som neprišla k Bie-
lemu krížu. Padla som na kolená a začala som 
sa nahlas modliť, hoci som vôbec nevedela, 
ako sa treba modliť. Boli to slová, ktoré mi 
mimovoľne vychádzali z úst.“ Tu opäť počula 
ten vnútorný hlas, ktorý jej povedal: „Ania, 
musíš odpustiť všetkým, ktorí ťa v živote zra-
nili.“ A pery sa jej akoby samy od seba otvorili 
a z úst vyšli tri slová: „Ja vám odpúšťam.“ Keď 
tieto slová vyslovila, zdalo sa jej, že sa láme 
jej tvrdé srdce. Slzy jej obmäkčili srdce a vnút-
ro sa naplnilo dovtedy nepoznaným šťastím a 
neopísateľným pokojom. 

„Potrebujem Boha!“

Vrátila sa síce do svojho starého prostredia, ale 
cítila, že je na nesprávnom mieste. Bola zasnú-
bená s mužom z vplyvnej rodiny, žila medzi 
najbohatšími v krajine. Ale v skutočnosti ne-
bola šťastná. Niekedy sa opila. Z posledných síl 
chcela odolávať Bohu. Ani sama pred sebou si 
nechcela priznať: „Potrebujem Boha!“ Po nie-
koľkých mesiacoch ťažkého vnútorného boja 
zavolala Diegovi Manettimu a prosila ho, aby 
jej našiel v Medžugorí miesto, kde by mohla 
bývať. Týmto miestom bolo spoločenstvo Oáza 
pokoja. Keď tu prežila 10 dní, zrušila svoju pra-
covnú zmluvu s jedným veľmi známym lokálom 
v Porto Cervo. Kolegovia z práce jej volali a 
pýtali sa, čo sa to so ňou porobilo, a že určite 
ju tam podrobili vymývaniu mozgu. Na otázku, 
čo tam celý deň robí, pravdivo odpovedala: „O 
piatej ráno vstávam, každý deň máme 6 hodín 
modlitieb, kŕmim sliepky, čistím zemiaky a po-
máham v dome.“ 

Raz v samote, modlitbe a pôste opäť počula 
vnútorný hlas: „Ania, zanechaj všetko a nasle-
duj ma!“ Nato sa vrátila do Milána a predala 
všetko, čo mala. Snúbenec ju pochopil a vrátil 
jej slobodu. „Moji priatelia si však mysleli, že 
som sa zbláznila. Ale ja som tu v Medžugorí 
našla jednoduchý život, ktorý mi dáva taký po-
koj, aký som nikdy predtým nepoznala. Dnes 
sa necítim ako obeť; myslím, že utrpenie, kto-
rým som prešla, nebola náhoda alebo nešťas-
tie, ale niečo, čo Boh v mojom živote dopustil, 
pretože ma to privádza bližšie k Ježišovi. Mys-
lím si, že všetko, čo sa v mojom živote stalo, 
sa tak stať muselo, aby som o tom dnes moh-
la podať svedectvo: že Boh existuje, že nám 
všetko odpúšťa a že aj my môžeme každému 
všetko odpustiť.“

Podľa časopisu Víťazstvo Srdca č.98/2014  
spracovala Stanislava Prítrská, 

foto: pixabay.com
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čo 
VšETKo 
sa dialo 

počas… ?
n Všade okolo nás to hýri informáciami o 
súčasnom svete počas „koronakrízy“. Stále 
počujeme slová ako koronakríza, pandé-
mia, stop všetkým akciám, … a ako inak, 
aj my sme museli stopnúť činnosti, pri 
ktorých sme sa vedeli mnohí odreagovať a 
oddýchnuť si. Síce sa stopla činnosť v st-
rediskách, no my sme sa, aj napriek vtedy 
aktuálnemu stavu, nedali zastrašiť a po-
kračovali sme online!

Prebiehali:

n online stretká,
n súťaž od IamBonDosco,
n opravy na hokejbalovom ihrisku,
n vytvoril sa úžasný projekt ORATKO 
ONLINE, ktorého súčasťou bola nie-
koľkokrát aj Dubnica,
n naši kňazi vysielali omše cez náš 
youtube kanál (Saleziánske stredisko 
Dubnica nad Váhom),
n modlili sme sa za nášho animátora 
Mareka Moška,
n či mnohé iné aktivity.

Jedna z úloh zo súťaže od IamBonDosco 
– úlohou našich komunít bolo dabovanie 
scény (ľubovoľný výber scény) z filmu 
Winnetou na tému Názov mládežníckeho 
strediska – KAŤÁK

Ďalšou z úloh bolo vytvoriť jeden deň v tá-
bore počas tej – veď viete počas čoho. My 
sme si zvolili pobytový tábor a tému Hol-
lywood.

Tu by sme sa chceli poďakovať Harňákov-
com (Harňák s.r.o), že nám dovolili natočiť 
časť videa v ich menšom autobuse.

Veronika Jankechová, Zdroj:  
youtube.com, facebook.com, saldub.sk

noVé SVITAnIE
n toto leto to s organizáciou podujatí 
vyzeralo ako na hojdačke, a konferencia 
Nové svitanie nebola výnimkou. Čo sa 
od septembra minulého roka podarilo 
nachystať, to Walsinghamské spoločen-
stvo  nazvané podľa mariánskeho pút-
nického miesta v anglicku, kde sa už viac 
než 30 rokov koná materská konferencia 
 muselo zrušiť. išlo predovšetkým o za-
hraničných hostí, keďže reštrikcie súvi-
siace s pandémiou obmedzili prechody 
cez hranice. keď sa však situácia začala 
zlepšovať, organizátori konferencie toto 
zlepšenie využili a pripravili pre účastní-
kov skrátenú, jednodňovú verziu.

Preto sa dňa 11. 7. už po ôsmy raz na 
Skalke pri Trenčíne stretli ľudia, ktorí tú-
žili zažiť spoločenstvo, krásu Cirkvi v jej 
plnosti a povzbudenie. Témou konferen-
cie bol citát z Lukáša 9,23: „Kto chce ísť 
za mnou, nech zaprie sám seba, vezme 
každý deň svoj kríž a nasleduje ma." Hos-
tia boli výlučne zo Slovenska a vzhľadom 
na situáciu sa dodržali všetky potrebné 
hygienické nariadenia.

Počasie bolo sprvu priaznivé, čo organi-
zátorom vyhovovalo, keďže sa program 
tento rok presunul na otvorené priestran-
stvo pred diecéznou svätyňou. O kríži a 
potrebe odvahy vykročiť na nové cesty 
nám v úvode porozprával dlhoročný pria-
teľ konferencie o. Dominik Markoš. Svätú 
omšu celebroval láskavý a pre svoju spo-
vednú službu známy kapucín o. Leopold 
Nemček.

Po obednej prestávke však začalo husto 
pršať a teplota klesla o takmer 10 stup-

ňov (dramatizujem). Predpoveď počasia 
sľubovala dážď, nie však v takej sile. 
Organizátorov táto zmena počasia po-
riadne potrápila. Program sa presunul 
do svätyne s obmedzenou kapacitou, 
premrznutým účastníkom sa otvorili dve-
re Pútnického domu a ponúkol horúci čaj 
či výborná káva z coffeebiku, ktorý bol 
zabezpečený priamo pre konferenciu.

Vyslúžili sa viaceré sväté spovede, modli-
tebný tím zabezpečil v priestoroch domu 
skupinky modlitebníkov - tento rok sa 
modlilo aj v práčovni :) Paralelne s tý-
mito službami prebehla druhá časť pro-
gramu vo svätyni - prednáška o pokušení 
od piaristu Petra Valachoviča, svedectvo 
troch misijných dobrovoľníkov z organi-
zácie Savio o živote pred, počas a po mi-
sijnej skúsenosti v Afrike a Južnej Ame-
rike, workshop o modlitbe za požehnanie 
pre rodiny od koordinátora konferencie 
a nášho farníka Andreja Babulíka a pred-
náška o zmene zmýšľania od lekárky Da-
niely Hrtúsovej. 

Večerný program viedol so svojím tímom 
redemptorista o. Jozef Mihok, ktorý si 
ako hosťa priviedol univerzitného kap-
lána z UPC Košice o. Henricha Grejtáka. 

Na konferencii sa v tomto roku zúčastni-
lo približne 300 ľudí, ktorých neodradilo 
zradné počasie, hygienické obmedzenia 
ani stiesnené podmienky. Vďaka za nich 
a ich vernosť.

Petra Babulíková, člen organizačného tímu
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TíneDžerskÝ TáBor 
PrežiŤ 2020

n tábor začínal v pondelok ráno, 20. júla, kedy 
plní nadšenia a zvedavosti sme odchádzali do 
teenegerského tábora s témou „PreŽiŤ“. Po 
príchode do penziónu v Jasenskej doline nás 
akcia nenechala čakať. energickí a životom 
prekypujúci animátori vysvetlili úvodnú akti-
vitu a pomocou „vyzývačiek“  sa začal súboj 
medzi chlapcami a dievčatami o vrchné po-
schodie penziónu ( vyhrali dievčatá).

Po rannej modlitbe sme sa ako teleportom 
dostali do Egypta pri rieku Níl, na ktorej bol 
nájdený malý Mojžiš v prútenom košíku. Ná-
sledne sme sa naučili táborový tanec, zahrali 
zoznamovaciu hru a posunuli sme sa ďalej v 
príbehu. Mojžiš už ako dospelý muž chcel tro-
chu oddychu pre svoj ľud, ale u faraóna nepo-
chodil.

Dianie sa presunulo na saharskú púšť, kde bolo 
treba stavať pyramídy. Po dosiahnutí vrcholov 
každej jednej z pyramíd sme sa interaktívnym 
spôsobom dozvedeli niečo o Slovensku a Egyp-
te. Za pomoci sirupovej vody, potu, sĺz a múky 
sme vymiesili nie veľmi dokonalé cesto na na-
šich tvárach a schovali sme sa do lesa ,kde mu-
seli animátori poctivo hľadať.

Na druhý deň sme začali ráno už tradične ran-
nou modlitbou a rozcvičkou. Po krátkej scén-
ke, ako sa Mojžiš rozprával s Bohom, sme sa 

presunuli do raja srdca. Po daných etapách 
sme si prešli celým životom. Po každej etape 
sme sa vrátili do raja srdca a zamysleli sme sa 
nad tým, čo sme práve prežili. Celý život nám 
ešte spestrovali osud a smrť, ktorí mohli pri-
niesť pozitívne, ale niekedy priam až naopak 
veľmi negatívne správy.

Po PREŽIŤ-í života sme mali svätú omšu, tak 
ako každý deň. Následne sme sa stretli s fa-
raónom, ktorý bol veľmi nespokojný s počtom
tehál, ktoré vyrábame a odsúdil nás, že mu 
kradneme slamu. Museli sme ísť do  všelija-
kých dielní, kde sme si zarobili slamu a naučili 
sa novým zručnostiam. Neskôr sme slamu vy-
menili za doláre, s ktorými každý z nás hos-
podáril v kasíne. Niekomu sa zadarilo viac, 
niekomu menej.

Po ukončení všetkých hier sa cca polovica tá-
bora presunula spať pod holé nebo, kde bolo 
kráse vidieť hviezdy. V stredu nám v dopolud-
ňajšom programe  „bežal čas“, kedy sa rátala 
každá minúta. Tábor sa rozdelil na 4 skupiny, 
ktoré si merali silu a kondíciu na bežeckých 
okruhoch. Všetci sa snažili, ako najviac vedeli, 
lebo sa súťažilo o pekný obnos dolárov, kto-
ré sa budú hodiť. Po dokončení súťaže sme si 
naživo mohli pozrieť, ako sa faraón sťažuje, 
že musí piť „odpornú vodu z Nílu“. Poveril nás 
stavbou aquaduktov, ktoré mu privedú sviežu 
vodu z hôr. Za vyhraté peniaze sme nakupo-
vali nástroje a suroviny potrebné na výstavbu 
aquaduktov. Každá skupina sa snažila a posta-
vila majestátny aquadukt.

Následne sme si  všetci skúsili pracovať ako 
jedna firma a zarábať jej peniaze. Touto ak-
tivitou sme sa naučili pracovať ako celok a 
nemyslieť len na seba. Prežili sme s Mojžišom 

trápenia 10 egyptských rán a presunuli sme sa 
spať. V skorých ranných hodinách nás nečaka-
ne prebúdzajú animátori a smerujeme na horu 
Sinaj (Lysec 1381 m.n.m). Každá skupina niesla 
určité veci, ktoré boli treba na výstup. Po dosi-
ahnutí vrcholu sme absolvovali omšu s krásnym 
výhľadom.

Na vrchu Sinaj sme vykopali dve kamenné ta-
bule, ktoré sme naložili do vakov a presunuli 
sme sa naspäť do tábora. Po obede sme absol-
vovali typické táborové hry, ktoré nesmú chý-
bať. Brutus, HU tu tu alebo vylepšená verzia 
indiánskej paličky. Po večeri sa celý tábor na-
hodil do gala a strávil posledný táborový večer 
pri hudbe, tanci, ohnisku a veľmi príjemnej 
atmosfére.

Posledný deň, kedy každý smútil, že sa končí 
tábor, sme mali ešte poslednú, ale zato veľmi 
intenzívnu rozcvičku. Prešli sme si desato-
ro Božích prikázaní v živote a otvorili si nové 
pohľady. Po poslednom obede sme si spravili 
fotky a so slzami v očiach odchádzame. Pre-
žili sme krásny týždeň plný nezabudnuteľných 
zážitkov a naučili sme sa PREŽIŤ. Ďakujeme 
saleziánskej rodine a všetkým animátorom, 
ktorí obetovali svoj čas, a vytvorili nám krásne 
spomienky.

Matúš Kubo, foto: saldub.sk
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miniPrímesTskÝ TáBor 
náš jonáš

srDce oraTka zachránené!

zachránime Ninive?

Spolu s deťmi – druhákmi a bývalými či 
budú cimi prvákmi, ktorí 1.júla 2020 zaví-
tali do MInitábora do Laury v Dubnici nad 
Váhom, sme sa ocitli v Ninive. Mohlo by to 
byť veľké a pekné mesto, no ľudia sa tam k 
sebe nesprávali vôbec pekne. Dokonca tam 
zaznel aj Boží hlas, ktorý ich varoval, aby sa 
polepšili, inak spôsobia skazu celého mesta. 
Nikto však nepočul. Nikto, okrem nás, a tak 
sa dnešným dňom začala naša záchranná 
výprava. Čo myslíte, stihneme to za tri dni?

V bruchu veľkej ryby

Deti sa nenechali zahanbiť ani na druhý deň 
letného dobrodružstva. Pokračovalo pátra-
nie po Jonášovi, ktorý utekal pred Pánom 
Bohom, a ktorého námorníci hodili do mora.

Ninive zachránené! tešíš sa?

Posledný deň sme boli v oratku Laura sved-
kami toho, ako sa zlé mesto Ninive polep-
šilo. Aj my sme sa veru snažili. Viac po-
slúchať, pomáhať si, hrať fér,… Jonášovi 
však zo záchrany mesta nebolo veľmi ve-
selo. Na chvíľu ho (a, samozrejme aj nás) 

potešil cukríkový krík, ktorý z ničoho nič 
vyrástol, no potom zmizol. Nepodarilo sa 
nám zachrániť ho, napriek všetkým vodným 
úlohám, ktoré sme skúsili. K Jonášovi však 
opäť prehovoril Boh. Vysvetlil mu, že nás 
má rád všetkých, aj keď niekedy nepočúva-
me. Boh chce vždy naše dobro a aj to, aby 
sme sa aj my k sebe boli navzájom dobrí. 

A tak začala veľká oslava, s rôznymi aktivi-
tami, úlohami, odmenami. Pri každej súťa-
ži sme sa snažili tešiť aj z úspechov iných. 
„Tešíš sa? Nie si smutný?“ zaznievalo medzi 
nami veľmi často. No často bolo odpoveďou 
aj: „Som smutný, lebo tábor už končí.“ Ale 
to je, koniec koncov, dobrý znak. 

Radosť z tábora a vďačnosť zaň bola na via-
cerých stranách. Animátorky sa tešili, že 
mohli pomáhať, deti sa tešili, že mali, ako 
sa samy vyjadrili: „najlepšie animátorky“. 
Spokojní boli aj rodičia. Svoju vďačnosť 
prejavovali nielen všelijakými dobrotami 
počas tábora, ale aj záverečným darčekom 
a listom, ktorý nás všetkých milo prekvapil. 
Ďakujeme!

SCVČ Laura

n Vo štvrtok 25.6.2020 do sCVČ Lau-
ra v Dubnici nad Váhom zavítalo okolo 
100 ľudí. Veľa odvážnych detí prišlo za-
chrániť srdce oratka, a tak osláviť záver 
školského roka, ktorý sa niesol v duchu 
rozprávky Odvážna Vaiana.

Vaiana so svojou babičkou zistili, že srdce 
Tefity zasiahla temnota. Pokúsili sme sa 
ju spoločne s deťmi odohnať radosťou z 
tanca, či zbierania farebných kokosov, no 
ani to nestačilo. Znásobili sme teda svoje 
úsilie a vybrali sa na dobrodružné cesty 
po stanovištiach. 

Stavali sme loďky z papiera, trénovali 
plavbu na skateboarde, preliezali úze-
mím nebezpečných kokosov – kakamôr 
a trénovali vodnú streľbu. Pozorne a s 
dobrou pamäťou sme strážili aj krabí po-
klad Tamatou, balansovali na slagline nad 
ríšou príšer, vyfarbovali mušľu alebo si z 
nej vytvárali pekný prívesok. 

Odmenou nám bola možnosť obnoviť srd-
ce Tefity alebo ochutnať sladkú morskú 
penu (cukrová vata z dielne sestry Danky 
:). O ďalšie chutné občerstvenie sa po-
starali aj viaceré mamičky.

Kým prebiehala záchrana srdca oratka, 
bola možné zapísať sa aj na budúci škol-
ský rok na stretká a krúžky do SCVČ Lau-
ra. (táto možnosť stále je, nech sa páči :) 
Takto sa opäť farbami rozžiarilo oratkov-
ské srdce Tefity. Deti ho zachránili tak, 
že priložili k dielu vlastné srdcia.

Ďakujeme všetkým animátorom, rodi-
čom, deťom, ktorí prispeli k vytvoreniu 
peknej atmosféry a milej akcie. Tešíme 
sa na ďalšie stretnutia.

SCVČ Laura
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cyklovÝleT miniŠTranTov 
na skalku

6.júla sa oratko Laura zmenilo na turín-
ske námestie plné rôznych ľudí. Začal 
totiž prímestský tábor Don Bosco. Čo 
všetko deti s Don Boscom zažili? Dočíta-
te sa na saldub.sk 

n Počasie vôbec nevyzeralo priaznivo, 
všade okolo Dubnice pršalo, ale my sme 
sa nezľakli. V nedeľu o druhej sme sa 
stretli pred katolíckym domom, skontro-
lovali stav bicyklov, dofúkali mäkké kole-
sá, pomodlili sme sa a s požehnaním sme 
vyrazili. Celú cestu na skalku bola nad 

nami akoby Božia ruka a na nás nepadla 
ani jedna kvapka.
   
Relatívne rýchlo sme prišli na Skalku, 
výprava asi 20 ľudí, miništranti každého 
veku, ale aj oteckovia a, samozrejme, 
saleziáni J. Odložili sme bicykle pri krí-
ži a dali sme sa na výstup do kláštora. 
Na kláštornom nádvorí sme si povedali 
o sv. Andrejovi-Svoradovi a Beňadikovi. 
V kláštore sme si prečítali benediktín-
ske schody čností a v kaplnke Umučenia 
Pána sme sa pomodlili za duše v očistci. 
Po kláštore sme sa presunuli do diecéznej 
svätyne, kde sme sa pomodlili litánie k sv. 
Andrejovi-Svoradovi a Beňadikovi. Po spo-
ločnej fotke sme sa presunuli späť na lúku 
pod kláštorom, kde sme si dali osviežujúci 
melón a vyrazili sme naspäť. V Nemšovej 
sme ešte neodolali zmrzline a pomaly sme 

dorazili naspäť pred katolícky dom.
   
V záverečnej modlitbe sme poďakovali 
Bohu, že nás tak úžasne chránil. Pocítili 
sme, že slová 91. žalmu sú naozaj prav-
divé a so záverečným požehnaním sme sa 
vrátili domov.

Andrej Babulík

PrímesTskÝ TáBor 
Don Bosco

spoločenstvo 
exalliev

n tradične svoj formačný rok exallievy 
ukončujú stretnutím celých rodín, na kto-
rom nechýba grilovačka.  tak tomu bolo aj 
tento rok.

„Bude pršať – nebude pršať? Mária, zveru-
jeme sa pod Tvoj ochranný plášť.“ Pomod-
lili sme sa a s dôverou sme začali chystať. 
Trošku spŕchlo, no rodinky sa nedali odradiť 
a prišli. Spoločne sme zažili naozaj krásne 
chvíle plné rozhovorov, detských hier aj 
dobrého jedla. Zoznámili sme sa aj s novým 
direktorom Bohušom Levkom, ktorý nás pri-
šiel pozdraviť. Na záver akcie sme dostali 
od neho kňazské požehnanie. (ma)

K akcii sa vyjadrili aj manželia:
„Opekačka bolo milé stretnutie, kde sme sa 
porozprávali, spoznali sme nových ľudí. Je 
to vzácne spoločenstvo a my sme vďační, že 
môžeme byť jeho súčasťou.“ (zmb)

Sr. Edita FMA, foto: FMA
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Prázdninová 
Duchovná oBnova

Duchovné cvičenia 
mladých

n Na konci mesiaca prišli na saleziánsku chatu 

do slávnického Podhoria siedmi mladí, ktorí 

sa rozhodli na pár dní v tichu načerpať Božej 

milosti. 

Reč je o duchovných cvičeniach, ktoré začali 
vo štvrtok 29.6. večer a končili v nedeľu dob-
rým obedom. Kazateľom bol don Anton Červeň, 
ktorý si pripravil zaujímavé prednášky na rôzne 

témy. Ich obsahom bol okrem iných, napríklad 
život v jednoduchosti, masky, ktoré človek nosí 
a taktiež, ako sa naučiť dobre “kraľovať“. V 
programe nechýbal ruženec, večerná adorácia 
a taktiež aj ranné vstávanie na východ slnka…

Marek Hudec, foto: Lukáš Druso

n kúsok ticha po námahách  školského roka 
je bytostná potreba každého človeka. Po ti-
chu zatúžili aj mamičky z Matelka – mnohé 
exallievy. stretnúť sa sama so sebou, porozu-
mieť si a pomenovať, čo sa vo mne deje, je ná-
ročná práca. ich túžba sa splnila v pondelok 
20. júla. 

Toto stretnutie využili pre napĺňanie sa Bo-
žím pokojom, tichom, ale i posilnením vzá-
jomných vzťahov. Don Červeň obohatil toto 
stretnutie svojou prítomnosťou a prednáškou 

z oblasti krásy a hodnoty ženy a vzájomného 
spolužitia v manželstve.

Zo slov účastníčok:
„Obnova bola pre mňa povzbudením, načer-
paním pokoja, obohatením o skúsenosti iných 
mám a znovunaštartovaním. Ďakujem. Už sa 
teším na ďalšiu.“ (ar)

„Don Červeň nám opäť zdvihol naše ženské 
sebavedomie a venoval nám svoj vzácny čas. 
Povzbudil nás, aby sme si boli vedomé nášho 
poslania tu na zemi. Máme budovať civilizáciu 
lásky.“ (mch)

„V tichu otvoriť srdce Bohu, povedať mu, čím 
žijem, čo ma trápi i teší – s týmito myšlienkami 
som išla na obnovu. Prednáška i rozhovor dona 
Červeňa mi pomohol v uvažovaní a nasmerova-
ní ako ďalej. Ďakujem.“(ma)
„Obnova bola perfektná. Obnovili sme si moti-
váciu nášho povolania, načerpali duchovnú silu 

do každodenného života. Vďaka za požehnaný 
čas.“ (jo)

„Bola to príjemná zmena, kedy sme mali čas 
iba pre seba a nnačerpali sme novú duchovnú 
silu“. (zmb)

„Obnova po dlhej dobe bola prospešná a čas 
strávený “bez detí” bol veľmi príjemný, až ne-
zvyčajný“. (az)

“Vždy, keď sme v CVČ Laura, je to pre mňa 
plnohodnotne strávený čas. Ďakujem veľmi 
pekne, že môžeme byť jeho súčasťou“.(ag)

Maminy boli vďačné aj za varovanie detí svo-
jim rodinným príslušníkom. Bez ich pomoci by 
sa na obnove nemohli zúčastniť. Ďakujeme 
donovi Červeňovi, že si na nás našiel čas a ve-
noval nám ho.

Sr. Edita FMA, foto saldub.sk

SVIAToK 
Pomocnice
n V nedeľu, dňa 24.5. 2020, sa vo farskej 
záhrade v Dubnici nad Váhom mala už 
tradične konať oslava Panny Márie, Po-
mocnice kresťanov, no tento rok to situ-
ácia ohľadom Covidu19 zariadila inak.

Saleziánska rodina každoročne oslavuje 
sviatok Pomocnice vo veľkom štýle. Ni-
kdy nechýba pohostenie, bohatý detský 
program, príjemné popoludnie no najmä 
sila spoločenstva, ktoré pri každom väč-
šom stretnutí dokáže celá saleziánska 
rodina vytvoriť.

V dnešný deň sa na rozdiel od predchád-
zajúcich rokov síce poskromne, no zato 
vo veľkej dôvere v silu modlitby stretli 
viacerí, aby Bohu odovzdali svoje vďaky, 
prosby a úmysly spoločnou modlitbou 
ruženca.

saldub.sk

čas druhého noviciátu

n Prvý a druhý rok prípravy sestier na več-
né sľuby, nazývaný aj ii. noviciát, prebieha 
v talian sku zvyčajne v Castel Gandolfe a v 
Mornese. Vzhľadom na celkovú situáciu, ktorá 
ešte stále v európe pretrváva, snažili sme sa 
našim sestrám pripraviť náhradný program 

na slovensku. Darovali sme im čas, ako mož-
nosť stretnutia sa samých so sebou a Bohom. 
Čas, v ktorom mali možnosť pýtať sa samých  
seba,nakoľko vážne chcú žiť to, čo sľubujú 
Bohu.

Trojtýždňová príprava sa uskutočnila na chate 
v Slávnickom Podhorí 10.-31.7.2020. Bohatstvo 
programu ponúklo sestrám možnosť s odstu-
pom a skúsenosťami prežitých rokov nanovo sa 
dotknúť a ponoriť sa do tém charizmy, modlit-
by, sľubov, identity, ideálov a kríz, ženskosti, 
komunity, pastorácie, reflexie… 

Sprevádzajme sestry aj naďalej modlitbou a 
podporou v komunite, aby to, čo pochopili, 
mali silu praktizovať v ďalšom živote.

Sr. Edita FMA, foto: FMA
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Prečo sa moDliŤ 
ruženec?

n Modlitba posvätného ruženca má pre 
človeka zmysel natoľko, nakoľko cíti, že má 
moc meniť jeho život, že ho vedie bližšie ku 
kristovi a ku konaniu dobra. Členovia ru-
žencového bratstva sa pre ruženec a člen-
stvo rozhodli preto, že dôverujú tejto mod-
litbe a je pre nich prostriedkom na ceste ku 
svätosti. 

Cieľom modlitby posvätného ruženca je 
spájať sa s Ježišom Kristom a získavať jeho 
dary, silu pre svoj život, aby sa človek stá-
val milším Bohu. Modlitba ruženca je túžba 
človeka spájať sa v modlitbe s Bohom, byť 

v jeho prítomnosti a napĺňať sa jeho láskou. 
Často počúvame, že je tu kríza, veľa ľudí 
je bez práce a v týchto dopletených časoch 
zrejme o ňu prídu ďalší ľudia. 

Z minulosti je nám známe, že v ťažkých 
situáciách bola vždy najväčšou oporou ro-
dina, priatelia, skupiny ľudí, ktorých spája-
la nejaká myšlienka, dobročinnosť, viera. 
A takéto by malo byť aj naše ružencové 
bratstvo, z ktorého dýcha nádej. Modlitba 
ruženca má viesť ľudí v ružencových brat-
stvách k solidarite, vnímavosti a citlivosti, 
záujmu jedných o druhých. 

Naše dubnické ružencové bratstvo po-
zostáva zo siedmich ruží. stretávame 
sa každý prvý štvrtok v mesiaci o 17.00 
hodine v kostole sv. Jakuba. ak máte 
túž bu po užšom vzťahu s Bohom, príďte 
na naše stretnutie v uvedenom termíne. 
Bližšie informácie vám poskytne na spo-
ločnom stretnutí p. anna Džimová, hor-
liteľka rB.

Foto: archív saldub.sk

Panna Mária 
Dubnická, 

zverujeme ti seba, 
našich blízkych a celý svet. 

Ďakujeme za všetky 
prijaté milosti. 

Chceme odprosovať 
za svoje hriechy 

a za všetky urážky Ježiša 
v eucharistii a tvojho 

Nepoškvrneného srdca. 

Prosíme ťa o tvoje 
materinské požehnanie 
pre nás a pre celý svet, 

na ktorý dolieha ťarcha 
vírusovej pandémie. 

Vypros nám
milosť obrátenia 

a uzdravenie srdca. 
stoj pri chorých 
a zomierajúcich. 

Daj silu zdravotníkom 
a všetkým, 

ktorí slúžia blížnym. 

Pokorne prosíme, 
nech na tvoj mocný príhovor 

Milosrdný Boh odvráti 
od nás šírenie 

choroby a biedy. 

amen.

Vložte svoju ruku 
do Máriinej 

a dajte sa ňou 
viesť ku kristovi. 

sv. Matka tereza

keď uctievame Máriu, 
nesmieme ju 

oddeliť od krista. 
Uctievajme ju,  

ale nie bez krista, 
ktorého nosí 

vo svojom náručí. 
Prijmime krista, 

ale s ním aj Cirkev  
a milujme ju. 

Ján Pavol i.

Mária je cesta, 
ktorá vedie ku kristovi. 

Ján Pavol ii.

Nasledujme našu Matku 
Pannu Máriu. Choďme 

v jej spoločnosti s radosťou 
po rovných 

i nerovných cestách, 
ktorými nás vedie 

náš spasiteľ. 

sv. František saleský

Od detstva som zvlášť 
uctievala sv. Jozefa 

a táto úcta splývala s mojou 
láskou k Panne Márii. 

každý deň som sa modlila 
modlitbu svätý Jozef, 

otec a ochranca panien, 
a preto som sa nebála... 

sv. terézia z Lisieux



DuBnická 
mariánska PúŤ 

2020
PozÝvame vás 

do FARSKéHo KoSTolA 
SV. JAKUbA

pIAToK 4. SEpTEmbRA
15.00 Korunka Božieho milosrdenstva 
a tichá eucharistická adorácia 
17.20 Modlitba posvätného ruženca 
18.00 Sv. omša s prvopiatkovou 
pobožnosťou 

SoboTA 5. SEpTEmbRA
17.00 Fatimská pobožnosť (na nádvorí)
18.00 Sv. omša (na nádvorí)
Procesia k mariánskemu stĺpu na Námestie 
Matice slovenskej

nEdEĽA 6. SEpTEmbRA
7.00 Sv. omša (v kostole)
10.00 Sv. omša (na nádvorí)

Program môže byť upravený 
podľa aktuálnej situácie.


