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Dubnica nad Váhom 2021

V saleziánskej komunite v tomto roku došlo opäť k zmene spolubratov. Prišiel k nám
nový spolubrat don Jozef Motýľ. Druhou zmenou je, že po deviatich rokoch po don
Mariánovi Bielikovi bol menovaný za správcu farnosti Bohuš Levko, direktor miestnej
komunity. V komunite je 7 bratov, z toho 6 kňazov a jeden koadjútor. Nové zloženie, ale aj
situácia poznačená pandémiou sú pre komunitu stále výzvami k zladzovaniu sa a k  hľadaniu
nových a aktuálnych pastoračných odpovedí.

V našom saleziánskom diele nepôsobí len komunita saleziánov, ale aj rehoľná komunita
sestier saleziánok, v ktorej prebehli personálne zmeny. Direktorkou komunity sa stala sr.
Daniela Šušová a s ňou prišla aj sr. Andrea Milkovičová. Spolu so Združením saleziánov
spolupracovníkov a modlitbovým Združením Márie Pomocnice (ADMA), so saleziánskymi
odchovancami a odchovankyňami tvoríme saleziánsku rodinu otvorenú pre všetkých, ktorí
prichádzajú do tohto diela v Dubnici nad Váhom. Saleziánska rodina je bohatstvom pre celé
mesto i farnosť a je pozvaná byť otvorenou pre všetkých, a tak ako ostatné spoločenstvá dáva
možnosť začleniť sa a nezostávať osamotený.

Najväčším prostredím diela v Dubnici je farnosť, ktorá je povolaná stávať sa
spoločenstvom spoločenstiev a jej animácia je zverená saleziánskej komunite. K bohatstvu
farnosti patria tieto spoločenstvá: Bratstvo Ježišovho srdca, Tešiteľky Božského Srdca,
Ružencové bratstvo, spoločenstvo Modlitby matiek, Združenie seniorov, skupina Faustínum,
piatkoví adorátori a všetky ostatné „stretká“ manželov a tiež mládeže a detí.

Aj tento rok v rámci sviatostnej pastorácie sme začali prípravu rodičov a detí na prvé
sväté prijímanie. Uvedomujeme si nenahraditeľnú úlohu rodičov vo výchove k viere, a preto
im venujeme väčšiu pozornosť. Pri príprave birmovancov mal pozitívnu odozvu
niekoľkodňový spoločný pobyt s duchovným programom, kde sa upevnili vzťahy a
birmovanci zakúsili skúsenosť spoločenstva. Chceme to preniesť aj do prípravy terajších
birmovancov, nakoľko nám to situácia umožní.

Naša činnosť bola aj v tomto roku značne obmedzená skutočnosťou pandémie
koronavírusu. Uvedomili sme si, že sme sa z predchádzajúcich období niečo naučili. Dali
sme do popredia individuálnu pastoráciu a v nej vysluhovanie sviatosti zmierenia a
rozdávanie Eucharistie počas obmedzení. Dôraz na sviatosť zmierenia sa prejavil aj v
katechéze /púšť uprostred mesta, prvoprijímajúci a birmovanci/. Pokračovali sme aj v online
pastorácii. Ďakujeme všetkým, ktorí sa počas roka zapájali do pastoračných aktivít
a pomáhali pri rôznych činnostiach, upratovaní i liturgických sláveniach.

Snažme sa i naďalej podporovať otvorenosť a rodinný charakter našej farnosti.
Všímajme si nových alebo nezačlenených ľudí a zvlášť mladých a mladé rodiny a postupne
ich pozývajme patriť do nejakého spoločenstva prípadne založiť nejakú novú skupinu.

Ďalším prostredím diela v Dubnici je Cirkevná škola sv. Dominika Sávia s materskou
školou zverená duchovnej správe saleziánskej komunite, v ktorej učia aj sestry saleziánky.



Tento rok sa do pôsobenia na škole zapojili aj dvaja saleziáni - don Vladimír Plašek vo
vyučovaní náboženstva a Ján Drgoň vo vyučovaní techniky. Výzvou pre školu stále ostáva
pokračovanie v zlepšovaní jej kvality.

Dôležitým prostredím diela je Kaťák a SCVČ Laura – oratórium. Aj napriek pandémii
sa podarilo zorganizovať niekoľko letných podujatí a táborov a pokračovať v istom období v
činnosti krúžkov a stretiek. Počas obmedzení sme hľadali iné možné spôsoby ako mladých
sprevádzať. Chceme aj naďalej pokračovať v starostlivosti o deti a mladých. Táto doba je aj
v tejto oblasti výzvou k tvorivosti a hľadaniu nových spôsobov ako mladého človeka
sprevádzať v jeho ľudskom i duchovnom dozrievaní.

Uvedomujeme si novosť situácie spojenej s pandémiou a všetkými obmedzeniami,
ktorá je tu už druhý rok a nikto z kňazov, biskupov a veriacich nemá s ňou predchádzajúcu
skúsenosť. Preto prináša nielen výzvy, ale aj hľadanie, nové možnosti a samozrejme aj
ťažkosti.

Stále viac sa utvrdzujeme, že pandémia je akoby zväčšovacím sklom, ktoré odkrýva
na jednej strane pozitíva v živote Cirkvi a v srdciach konkrétnych ľudí ako je: prebudenie
horlivosti; túžba po sviatostnom živote; po spoločnom prežívaní sv. omše a možnosti
stretávať sa. Na druhej strane táto lupa ukázala absenciu základných náboženských
vedomostí, ktoré sa prejavujú vo zvláštnych postojoch a názoroch, ktoré nemajú nič spoločné
s našou vierou; individualistický prístup napr. v prijímaní sviatostí; ukázala sa kríza autority
vzhľadom ku kňazom až po pápeža.

S tým sú spojené niektoré výzvy: rast v chápaní rodiny ako domácej Cirkvi
/preklenutie neschopnosti sa spolu doma modliť, rozprávať o duchovných témach/; hľadanie
nových foriem ako prežívať spoločenstvo v Cirkvi /malé skupiny/ a docenenie individuálnej
pastorácie /osobného sprevádzania jednotlivca sviatostne alebo nesviatostne/; pozvanie k
duchovnému vzdelávaniu dospelých individuálne alebo v skupinách; v duchu pápeža
Františka aj my vnímame ako jeden z hlavných liekov na chorobu tejto doby práve ponuku
synodálnosti, čo znamená objavovanie spoločného kráčania - podľa tradície Cirkvi.

Bilancia farnosti v štatistike

Krsty 132 (73 chlapcov, 59 dievčat) . Minulý rok 99 krstov.
Pohreby 182 (96 mužov, 86 žien; 76 zaopatrených, 104 nezaopatrených). Minulý rok 142
pohrebov.
Sobáše 44 párov. Minulý rok 24 párov.
Prvoprijímajúci 104 detí. Minulý rok 147.
Birmovanci 49. Minulý rok 71.

Vďační za celý uplynulý rok, ktorý bol poznačený pandémiou a obmedzeniami, prežívajme
presiaknutí nádejou z evanjelia aj tento nový rok. Vyprosujme si na príhovor Panny Márie,
sv. Jakuba a sv. Jána Bosca byť znakmi a nositeľmi Božej lásky i nádeje pre každého človeka
v Dubnici nad Váhom.

31.12. 2021 v Dubnici nad Váhom za saleziánsku komunitu
don Bohuš Levko, saleziánsky direktor a farár


