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Čo to len s nami bude?
s nami osobitným spôsobom prítomný. To, čo
On od nás očakáva je však viera, dôvera, že s
jeho pomocou aj táto situácia je pre moje dobro, pre môj rast vo viere.
Ako som už spomenul, dôvera neznamená vypnutie nášho rozumu, pasivitu či
rezignáciu, ale práve v týchto situáciách sa
máme učiť spájať rozum a vieru. Každá takáto udalosť je škola, výzva k osobnému
a osobnostnému rastu. Boh nás totiž neustále pozýva napredovať v našom živote, aj
v živote viery.

Práve som počúval tlačovú konferenciu po
zasadnutí Ústredného krízového štábu, v ktorej oznámili, že kostoly budú znova zatvorené.
Automaticky to vytvára otázku z názvu: Čo to len
s nami bude? Situácia nie je jednoduchá, ale je
dôležité, aby sme túto situáciu prijali ako výzvu.
Samozrejme, ako výzvu viery. Ale nie naivnej
viery, ktorou verím, že mne sa nič nemôže stať,
preto nemusím zachovávať nariadenia štátu, ale
viery, ktorá chápe, že vo všetkých situáciách je so
mnou prítomný Boh.
Preto aj takáto situácia sa stáva pre nás
v prvom rade veľkou výzvou rásť vo viere. Ísť do
všetkej tej neistoty s múdrosťou a obozretnosťou, ale na druhej strane s istotou, že Boh je nad
tým všetkým prítomný a má každú situáciu môjho života vo svojich rukách.
Nech sa teda deje čokoľvek – a nie raz sú to
situácie, ktoré neviem ovplyvniť –, napríklad, že
sa stretnem s človekom, ktorý je nakazený koronavírusom a možno ani on sám o tom nevie
a ja sa od neho nakazím, aj v tejto situácii je so
mnou prítomný Boh. On o tejto situácii vie, a keď
ju dopustí, robí to nie preto, aby nás trestal, ale
aby nás aj cez túto situáciu učil prežívať svoju
vieru. Aj keď Boh takéto niečo dopustí, určite nikoho neopustí. Naopak, môžeme si byť istí, že je

Toto pozvanie rásť však Boh nerobí nejako
umelo, cez vymyslené situácie, ale robí to cez
život, cez všetky obyčajné, ale aj mimoriadne
situácie. Aj dnes nám podáva svoju ruku, ktorou
nás chce viesť na ceste dopredu. Svojou vierou
sa chyťme tejto ponúkanej Božej ruky, aby sme
aj cez všetky udalosti nasledujúcich dní mohli
prejsť s pokojom a vnútornou vyrovnanosťou.
don František Kohút SDB
správca farnosti
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Predmanželská príprava v čase COVID-19
a problémov, ktoré prišli.
A boli nám dané, aby sme
rástli vo vzájomnom poznaní a láske.
V dnešnom svete nie
je problém spojiť sa cez
ZOOM alebo inú video-konferenčnú aplikáciu, takže
sme to využívali aj počas zvyšných „stretiek“
predmanželskej
prípravy. Všetko prebiehalo bez
komplikácií. V našich vedúcich sa prejavil
duch tvorivosti a pripravili zaujímavé videá
a multimediálny obsah, aby sme témy dobre pochopili a prišli až na hlbinu. Zároveň nám spomalenie spôsobené krízou darovalo veľa spoločne
strávených večerov, ktoré sme
využili na rozhovory o najrôznejších oblastiach partnerského
a manželského života. V tomto
smere bol tento čas darom.
Kurzy predmanželskej prípravy na prahu konca prvej vlny
skončili, no naša skutočná predmanželská príprava pokračuje až
doteraz. Borenie sa s prekážkami na ceste k vytúženému dňu vstupu do manželstva pokračovali,
vďaka korone ešte o to viac. Musím však povedať,
že som vďaka tomuto času pochopil, prečo manželstvo nie je len o dvoch, ale o troch. Bez Boha
by sme stratili vytúžený kompas
omnoho ľahšie. Teším sa, že vďaka Nemu sa máme navzájom a že
nám pomáha napredovať napriek
ťažkým časom ďalej. Na záver by
som už len dodal, že predmanželská príprava na Trnávke je veľmi kvalitná, jej lektori sú šikovní
a naozaj vidieť ovocie ich snahy.
Tá najdôležitejšia príprava sa však deje v našich
srdciach a tú vie spôsobiť iba Boh. Preto je dôležité, aby sme mu vždy otvárali naše srdcia.

Myslím, že ako človek
„odchovaný“ oratkom a cirkevnou školou, mám na
predmanželskú
prípravu
inú perspektívu, ako mnohí
ľudia na Slovensku. Nepýtal
som sa na čo to je dobré,
ani som si z toho nerobil
srandu. Hoci sme dostávali echo od mnohých, že
nemám čakať „prechádzku ružovou záhradou“ a
že to niektorými vzťahmi dokázalo zatriasť, my
s Luckou sme sa na prípravu celkom tešili. Chápali
sme, že dostávame vďaka tomu do vienka deväť
večerov, pri ktorých sa môžeme porozprávať
o najrozličnejších témach a rásť tak v láske. Tešili
sme sa na ne aj preto, lebo máme
radi naše spoločenstvo a v jeho
kruhu sa cítime dobre. Ako totiž
iste viete, kurz vedú manželia
Máčajovci a Sitárovci spolu s donom Kohútom, takže všetko sú to
naši známi a celkom blízki ľudia.
Z tohto pohľadu sme brali predmanželskú prípravu ako taký bonus, ako niečo, čo nás môže obohatiť, podobne
ako iné stretko. A musím priznať, že to tak aj bolo.
Témy sú naozaj dobre vypracované a dotknú
sa mnohých citlivých oblastí. Hneď po prvom
stretnutí sa vo mne prebudili semienka neistoty,
ale takej tej dobrej, ktorú treba
spracovať a prekonať, aby človek
naozaj smelo vykročil smerom
do manželstva. Povzbudením
pre nás bolo aj to, že v tomto
ročníku sme sa stretli s viacerými spoluanimátormi z oratka.
Všetko prebiehalo ideálne a bez
akýchkoľvek komplikácií... Ale
Pán Boh často mení situácie, aby nimi zmenil aj
naše srdce. Myslím, že to sa stalo aj v tomto prípade. Príchod korony odskúšal asi každého z nás.
Naša predmanželská príprava sa v rámci kurzu
preniesla do online sveta, no jej praktická časť sa
prejavila v každodennosti cez prekonávanie kríz

Martin Fedorko
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Zatvorené oratko
Pred prázdninami sme zažili šok, ktorý sa
dotkol nás všetkých. Dôsledkom bolo zatvorenie
oratka a prerušenie všetkej činnosti od 9. marca až do júna. Čo najskôr sme preto nabehli na
stretká online formou a tiež príprava samotného
leta prebiehala takto na diaľku.
Vznikol aj celkom podarený celoslovenský
saleziánsky projekt oratko.online, do ktorého sa
zapojilo i mnoho mladých z nášho oratka.

(LRT). A v srdci prírody zase naši skauti organizovali Skautský tábor.
(K)ROK S TRNÁVKOU
Aktuálna situácia s koronou už pre nás nie
je novinkou, a preto i aktivity oratka v tomto
novom oratkovskom roku sú flexibilné a kreatívne. Prvé piatky budeme, podľa toho, čo situácia
dovolí, organizovať pre stretká ZŠ akoby taký
hodinový táborový program pred mládežkou.
Mládežka bude mať kázeň pripravenú i realizovanú mladými. Máme totiž v našom stredisku absolventov celoslovenského saleziánskeho kurzu
Teológia pre mladých, tak nech ukážu, čo sa naučili, a verím, že prinesú do oratka mladý vietor.

LETO S TRNÁVKOU
V neistote, ktorá visela nad letnými aktivitami, sme najprv zrušili všetky pobytové tábory.
Napokon však bolo leto plnšie ako zvyčajne.
Odštartovali sme ho v úvode pobytovým táborom pre mladých, animátorov a birmovancov na
Tesároch. Niesol sa v duchu akéhosi REŠTARTu
- obdoby Lipnice. Bolo nás tam niečo cez sto
a bolo vidno, že sa tešíme už len z toho, že môžeme byť spolu. Nadšenie z týchto dní nevyprchalo
ani v ďalších týždňoch leta, lebo sme mali pred
sebou bez prerušenia 4 týždne prímestských
táborov pod názvom JÚL S TRNÁVKOU. Každý
týždeň sme mali okolo 80 detí a 40 animátorov.
Bol to riadny záber, ale stálo to za to. Animátori
dokázali pripraviť program tak, že deti prichádzali každý deň s očakávaním prekvapenia. Totiž,
každý deň sa otvárala akoby čarovná krabička,
v ktorej bol príbeh daného dňa. Tak bol každý
deň iný a pútavý. Dobrý nápad hodný dobrých
animátorov!  Ani na nich sme preto nezabudli
a každý utorok a piatok sme im pripravili po táborovom programe aktivity so značkou TRNÁVKA+.
Tu sa striedali volejbal, zábavné kvízy, hry, paintball, diskusie so vzácnymi hosťami, medzi
inými i s profesorom Krčmérym. Aby sme sa ani
v auguste nenudili, usporiadali sme ešte Letný
prímestský tábor - originál (LPT), v ktorom deti
a animátori bojovali o zachovanie detských snov
a rozprávkových postavičiek. Celkovo máme za
sebou v našom oratku 31 celých táborových dní.
Veríme, že sme takto pomohli rodinám v starostlivosti o ich deti počas leta, čím sme im chceli vynahradiť čas, keď muselo byť oratko zatvorené.
Hŕstka odvážnych animátorov bola i v Lomničke
pri Starej Ľubovni, na Letnom rómskom tábore

Celý rok sa bude tvoriť i darček pre mladých vo
forme denníčka na osobné spracovanie si témy
z mládežky. Taktiež sa rozbieha aj tvorenie obsahu stretiek, inšpirovaných témou mesiaca. A po
mládežke program pre stredoškolákov, birmovancov, animátorov, vysokoškolákov známy ako
TRNÁVKA+. Jednoducho, mladí tvoria pre mladých. Celé pod názvom (K)ROK S TRNÁVKOU,
lebo, ako dobre tušíte, je to ponuka na celý rok
a mladých povzbudzujeme urobiť s nami krok
dopredu, a to celé v duchu minimalizmu.
A viete čo? Hneď v prvý októbrový piatok
sme museli všetko meniť. Napokon sme program
presunuli do online priestoru a dokonca sme
túto našu aktivitu ponúkli i v oratko.online, a tak
sa o nej dozvedelo celé saleziánske Slovensko.
Stano Hurbanič, SDB
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Katka Olíková – V krajine so žltým nebom
Pod menom Katka Olíková si ja osobne
predstavím tvorivú osôbku, ktoré rada maľuje,
kadečo zaujímavé vyrába, alebo ako niekoho,
koho postoje – blogy rada čítam na FB, lebo
sú pre mňa vždy inšpiratívne, ale čo by si nám
o sebe povedala ty? Si súčasťou našej farnosti,
odkedy tu bývaš, aký máš vzťah k Trnávke?
Na Trnávku chodím odmalička, pretože dom,
v ktorom bývame, kúpil môj dedo. Je to rozprávkový rožný domček oproti farskej záhrade.
Chodila som sem ako dieťa, v podstate odmalička, každý víkend, každé prázdniny, hoci sme
bývali v Dúbravke. Nie vždy sa dalo, lebo som
bola v detstve folkloristka. Tancovala som – no
nie v Kremienku, ale u konkurencie – vo Vienku.
A keď som mala 16, babke sa zdravotne pohoršilo a vtedy sme sa sem už natrvalo presťahovali.
Odvtedy som tu zakorenená.

roku 2015, kedy ochorenie prišlo a všetko sa zmenilo a posunulo ma míľovými krokmi, odvtedy
som zakorenená aj tu, v saleziánskom diele.

A vtedy prišlo aj tvoje umelecké pôsobenie?
Áno, to prišlo tiež v roku 2015. Dovtedy som
nemaľovala, nemám na to ani školy, a ak som
mala niečo dočinenia s farbami, boli to skôr čmáranice alebo niečo, čo vlastne ani nedávalo veľký
zmysel. Ale v tom 2015 to prišlo náhle, akoby ma
osvietilo, akoby niečo zhora, niektorí priatelia
tvrdia, že to mám dar od Pána Boha... a aby som
to posúvala ďalej. Keď som prišla domov z nemocnice, manželovi som povedala: Potrebujem,
aby si išiel kúpiť plátno, štetce, farby... Neviem to
vysvetliť, ale mala som silné nutkanie niečo namaľovať... ani som nevedela, či to viem alebo neviem a vlastne ma to ani nezaujímalo. Manžel mi
v Baumaxe kúpil, ani nevedel či dobre, a ja som
ešte v ten večer namaľovala svoj prvý obraz –
anjela. Vlastne sedem anjelov. Maľovala som celú
noc a aj teraz to tak cítim, že keď maľujem, akoby
sa prepnem, prehodím na inú výhybku. Keď mi
bolo najhoršie, okrem rodiny to bolo to, čo ma
držalo. Keď som ležala v posteli, tešila som sa, že
keď mi bude lepšie, dám zo seba niečo na plátno,
a potom som maľovala, maľovala, maľovala. Ani
v tých najnáročnejších fázach som sa nesťažovala, že ma niečo bolí alebo mi je zle. Plátno znesie.
Takže, ja som sa v podstate vymaľovávala z vecí,
ktoré som mala kdesi skryté a ktoré som možno
ani nevedela vysloviť. No a potom som zistila, že

A čo sa týka nášho saleziánskeho diela, odkedy sa cítiš byť jeho súčasťou?
Ja svoj život delím na dve časti, a to moja časť
mňa pred chorobou a moja časť po chorobe. Od
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moje obrazy oslovujú ľudí a mnohí si v nich našli svoj príbeh. Mám spätnú väzbu od mnohých,
ktorí mi vravia, že som im dala odpovede na ich
otázky, aj keď ich nepoznám. Môj obraz im dodá
energiu, niečo, čo „postrádajú“. Alebo možno
ani nie, len ich niečo osloví a sú jednoducho
šťastnejší.
Vieš zrátať koľko obrazov si namaľovala?
Minulý rok som si to začala rátať a ku včerajšiemu dňu (20. septembra) to je 1282 obrazov na
plátne.
Čiže všetci máme šancu stať sa maliarmi?
Veľa ľudí si myslí, že to nezvládnu, že nevedia. Ale myslia si to iba preto, lebo myslia. Keby
nemysleli a skúsili by, zistia, že to ide. Podľa mňa
stačí len vedieť ako na to, nie je na tom nič ťažké.
Aj teraz robím on-line maľovačky, stačí si pozrieť
jednu a vyskúšať to. S maľovaním je to ako so
žitím. Veci vyzerajú byť veľakrát zložitejšie ako v
skutočnosti sú. Ale ak sa k tomu postavíš s rozhodnutím, že chceš a nebudeš plná zbytočných
očakávaní, možno prekvapíš seba samú. Každý

deň máme k dispozícii čisté plátno a je len na
nás, aké farby naň použijeme.
Viem že v Materskom centre bola na tvoje
kurzy tlačenica a bolo priam ťažké sa tam dostať, no počas korony som zaregistrovala práve on-line kurzy, tak prípadne poraď čitateľom
ako na to, ak by sa tam chceli dostať.
Bude mi veľkým potešením, lebo najradšej
by som rozmaľovala celú Trnávku. Všetci sú srdečne vítaní: deti, dospelí, babky, dedkovia, vo
veku od 3 do 99. Je to naozaj pre všetkých, aj pre
tých, ktorí v živote nedržali štetec v ruke. On-line
kurzy sú trochu iné. V Margarétke to bolo systematické, podľa úrovní, a tieto kurzy ma „donútili“
robiť moji žiaci, ktorí chceli maľovať. Počas korony bol na to čas, v apríli bol prvý kurz. Stačí
sa teda prihlásiť na katarinaolikova@gmail.com
alebo ma osloviť po omši či na ulici. Treba mať
chuť, odvahu, zahodiť strachy, nasadiť si krídla
a vzlietnuť. Pozrite sa na Picassa, jeho človek má
4 hlavy a 15 očí a nikoho sa nepýtal... Okrem chuti maľovať je potrebné mať štetce, plátno, akrylové farby a prístup na internet. Každého s láskou
nasmerujem a poviem, čo treba. Kurzy robievam
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každé tri týždne alebo raz za mesiac a aj podľa
mojej liečby. Človek si ma zapne a maľuje spolu
so mnou v rovnakom čase a po troch hodinách
má namaľovaný vlastný obraz. Tí, ktorí nemôžu
alebo nechcú maľovať on-line, môžu maľovať
kedykoľvek neskôr v pohodlí svojho domova,
keďže všetky maľovačky nahrávame a máme
pripravené nahrávky, ktoré posielam mailom. Ja
to volám maľovačky, nemám rada termín workshopy.

som neopomenula moju vlastnú knihu - Krajinu
so žltým nebom, tá patrí tiež medzi moje obľúbené. A veľmi rada robím aj .... NIČ. Teraz som sa
to konečne naučila. Len som. Sedím na terase,
pozerám sa na kostol alebo na Domino, jedno ihrisko, druhé. Samozrejme, veľmi rada trávim čas
s mojím manželom Peťom a synom Miškom, ale
aj s tatom, ktorý s nami býva, s krstným Vilom,
kamarátmi, susedovcami, priateľmi.
Času mám dosť, nakoľko som sa naučila vypúšťať veľa vecí, a tak robím to, čo chcem, chvála
Pánu Bohu, že sa to dá. Zámerne som sa spomalila a stíšila, idem tak na 30 percent.
Tak to je asi naozaj dôležité, vedieť
v dnešnom svete spomaliť...
Je to dôležité, pretože keď sa človek stíši a
spomalí, struny v jeho duši sa zladia. A je fajn, keď
počuješ sám seba dýchať. Korona tomu do istej
miery napomohla. Nechcem, aby to vyznelo zle,
nechcem aby ľudia trpeli, zomierali, prichádzali
o prácu, ale videla som na mnohých ľuďoch, že
konečne objavili, že existuje les, príroda, rodina.
Že konečne objavili seba. Že sa naučili byť viac
spolu, vytiahli spoločenské hry, knihy, začali sa
spolu rozprávať, fungovať inak ako doposiaľ.
A na záver ešte tvoj odkaz pre čitateľov
Farských listov?
Netlačte na pílu, nič nerobte nasilu, robte to,
čo vás napĺňa a majte sa radi všetci navzájom. Vo
svete, kde môžete byť čímkoľvek, buďte v prvom
rade milí. A dôverujte. A najmä, vždy si urobte
čas na to, aby ste poďakovali za všetko, čo máte.
Vždy môžete mať viac, ale môžete mať aj menej.

Ako ešte rada relaxuješ okrem maľovania?
Maľovanie je pre mňa relax, a teraz už i práca.
Okrem toho milujem knihy – skôr ťažšiu literatúru. Romantické knihy veľmi nie, to mám radšej filmy, no a z kníh mám asi najradšej Malého princa.
Ďalšie v poradí sú knihy Paula Coelha, od neho
mám všetky, ktoré vyšli. No a teraz aktuálne, to
sa asi Cyro poteší, od neho som totiž dostala tip
na knihu od Štepána Smolena: Buď kde si. Cyro
mi požičal viacero dobrých kníh, ktoré som si
následne zadovážila, a toto bola jedna z nich.
Priznám sa, píšem si do nej a podčiarkujem vety,
ku ktorým sa vraciam. V nej si každý nájde to
svoje a trošku mi pripomína moje obrazy. A aby

Kati, veľmi pekne ďakujeme za zaujímavý
rozhovor.
A koho zaujíma ešte čosi, kľudne sa Katky
popýtajte, ona je veľmi milá a určite vám rada
odpovie.
Zhovárala sa Mariana Máčajová
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Duchovné cvičenia mladých rodín v Lúčkach
Keď mi Ondrej na opekačke pre
mladé rodinky u saleziánov spomenul, že plánujú duchovné cvičenia,
potešili sme sa. Vedeli sme, že to by
mohlo byť miesto a čas na integráciu. Pre COVID-19 sa duchovných
cvičení zúčastnilo iba 6 mladých rodín. My sme tam skoro nikoho nepoznali a preto sme mali rešpekt aké to
bude. Po COVIDovej jari 2020 sme sa
cítili duchovne vyschnutí a možnosť
osobnej adorácie v kostole alebo
rozhovoru s Cyrilom boli lákavé. Celé
to bolo znásobené tým, že dievčatá
animátorky sa starali o naše deti.
Sme vďační, že sme mohli byť
na duchovných cvičeniach, za všetky Cyrilove prednášky, starostlivosť animátorov
o našich potomkov. Bolo potrebné si dobiť duchovné baterky. Tešíme sa z nových priateľstiev
a iných dobrých vecí. 
Možno, že ovocím
týchto duchovných cvičení budú aj nejaké manželské stretká - let's see! 

Sme mladá rodina, ktorá je v Bratislave už
niečo viac ako rok. Predtým sme žili v zahraničí,
kde sme sa často stretávali v spoločenstve man-

Každopádne, chceli by sme povzbudiť mladé
rodiny, ktoré sú nové na Trnávke, aby sa nebáli
integrácie.
rodina Leginus
želstiev expatov (anglický termín skrátený od
expatriate a znamená "byť mimo domov"; expatriot). Po relokácii túžime po niečom podobnom.
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Náš novokňaz Marek Vaško
dzali do kostola ma úplne uchvátili. Vznikla tým
ešte výnimočnejšia atmosféra, čo ma nútilo zamyslieť sa, aký vzácny to je deň.
V dnešnej dobe nie je kňazstvo práve atraktívnym povolaním pre mladých. Kňazov máme
málo a veľa z nich svoje povolanie časom opúšťa.
Môžem si však dovoliť tvrdiť, že my sme na tom
na Slovensku ešte veľmi dobre. U našich českých
susedov je situácia kritickejšia. Českých kňazov
niet, a tak do Česka prichádzajú poľskí bratia na
misie a starajú sa o duchovno českého národa.
Vďaka týmto myšlienkam som bola veľmi vďačná Bohu, že som mohla byť svedkom tak vzácnej
sviatosti.
Marek nám tu, na Trnávke, zanechal kúsok
seba, či už v oratku medzi mladými alebo medzi rodinkami. Na množstve ľudí, ktorí trpezlivo
čakali, aby mohli Marekovi poďakovať, či pogratulovať bolo vidieť, koľkým tu niečo zo seba nechal. Bolo milé vidieť, koľkí sme sa vyzbierali na
štólu pre Mareka, ktorá mu bude ešte dlho slúžiť
v jeho kňazskej službe. Týmto by som aj chcela
poďakovať Mišovi Žákovi, ktorý štólu navrhol
a nechal ju vyrobiť.

Dňa 12.09. sa v našom kostole diali veľké veci.
Celá sobota sa niesla v duchu osláv. Poobede sviatosť manželstva, dnes už manželov Predáčových,
a doobeda Marekova sviatosť kňazstva.

Stanislav Zvolenský vo svojej kázni nádherne
zhrnul, že existujú dve služby pre spoločenstvo
- kňazstvo a manželstvo. Prajem teda sebe aj
vám, ako by povedal Marek, aby sme túto službu
spoločne naplnili, či už v oratku, škole, či v práci
alebo v našich rodinách.
Jesika Boskovičová
Táto vysviacka bola asi najväčšia slávnosť, na
akej som kedy bola. Zástupy kňazov, ktorí prichá8

Ako ste nás zachránili…
Neponúkate niekto na dlhodobejší „prenájom" nejaký domček/ubytko so záhradkou/dvorom? Doma v dvojizbáku s deťmi šalieme, potrebujeme záhradu (výbeh) na tieto
ťažké časy pre chalanov, kým to prehrmí...
😬🤭😅

sme, že veci, ktoré v živote dávame a získavame,
majú v peniazoch a majetku len jednu z foriem
vyjadrení. Že spoločenstvo a veľkodušnosť môžu
byť bežnou súčasťou našich finančných plánov.
Už sme doma. Chlapcom začala škôlka, zápchy nás presvedčili. Ako nás prekvapili prvé
vety, tak aj jedna z tých posledných: Všetky peniaze, ktoré by ste nám dali na náklady, venujte
tým, ktorí to podľa vás potrebujú.
Radosť rozdávaním rastie. Našli sme rodinu,
darovali peniaze a dostávame správu, že oni
sa ešte s ďalšími tromi rodinami rozdelia. Toľko
dobra v tejto kríze! Vďaka Ti, Pane, za to!
Toto vravím každému finančnému poradcovi, ktorý sa mi snaží predať životnú poistku
s otázkou: Čo ak sa ti niečo stane? Moja odpoveď:
Ja mám svoju poistku na Trnávke.

Zn.: Zachráňte ma ☺
Toto napísala moja manželka na konci marca na sociálnu sieť. Korona bola v plnom prúde
a my sme prežívali situáciu ako všetci ostatní.
Malý byt, veľa energie, deti doma a otec v snahe
homeofficeovať. Pán Boh sa postaral! Ešte v ten
večer sme mali ponuku dvoch domov. Chcem
zdieľať radosť a úžas nad silou spoločenstva
a veľkodušnosťou rodín z Trnávky. Dostali sme
ako do daru možnosť tráviť čas v dome so záhradou od rodiny z našej farnosti, ktorá žije momentálne v zahraničí. Potykali sme si cez mobil, o dva
dni sme bývali. A to všetko so slovami: čo nájdete v chladničke zjedzte, peniaze teraz neriešte
a snáď to pre vás bude dosť dobré. Ty brďo! V živote som v takom veľkom dome asi nebol. Až sme
sa zľakli, či s tým tí naši traja malí „prieskumníci"
niečo nespravia. Nespravili. Prežili sme krásne
a požehnané tri mesiace. Zistili sme, aká je to
milosť mať priestor pre deti a akí sme vďační aj
za to málo(?) čo máme. Vlastne za to veľa. Zistili

Nech Pán Boh odplatí každému dobrodincovi, ktorý má otvorené srdce pre druhých. Na
Trnávke či kdekoľvek inde. A nech sa aj naše rodiny dokážu stávať takýmto darom pre druhých.
Náš prostredný syn svoju modlitbu z domu „ďakujeme Ti, že tu môžme bývať" nezmenil ani
doma. A tak spolu s ním stále ďakujeme, že tu
môžme bývať. S vami všetkými.
Ondro Szekely
9

Spolupatričnosť aj spoluzodpovednosť
Byť protagonistom, no zároveň byť spoluzodpovedným. Tento princíp zapojenia detí,
mladých alebo dospelých je kostrou výchovy
a pastorácie saleziánov po celom svete. „Don
Bosco od začiatku úzko spolupracoval s laikmi,
a toto prepojenie je živé aj u nás na Trnávke.
Okrem početných príležitostí pre dobrovoľnícku
prácu sú laici súčasťou aj dlhodobého plánovania jednotlivých zložiek diela prostredníctvom
tzv. rád,“ približuje don Tibor Reimer za komunitu saleziánov.
V saleziánskom diele na Trnávke aktívne pracuje niekoľko rád. V rámci futbalového klubu
pracuje Rada rodičov SDM Domino, ktorá podporuje vedenie klubu. Ďalšou je Rada rodín, ktorá sa zaoberá potrebami rodín a je iniciátorom
viacerých podujatí, ktoré prepájajú generácie na
Trnávke. Špecifické postavenie má Rada rodinného centra, ktorej členovia sa zaoberajú rozvojom
prevádzky centra. Spoločným prvkom, ktorý
prepája všetky zložky je Rada diela, ktorej členmi
sú ľudia z jednotlivých zložiek.

„Šírka aktivít nášho diela na Trnávke vyžaduje profesionálne vedenie viacerých činností, ako
je napríklad správa majetku, ekonomické alebo
právne otázky. Rady v našom systéme predstavujú viac poradný než výkonný orgán, ktorý saleziánom, trénerom, učiteľom alebo animátorom
má ponúkať podnety pre ďalšie smerovanie.
Rady majú tiež za cieľ podporovať spolupatričnosť nás všetkých, ktorí tvoríme naše dielo.
Ďakujem všetkým radám a ich členom za ich nasadenie,“ vysvetľuje don Tibor Reimer.
Otázky alebo podnety ku smerovaniu
diela môžete smerovať priamo na direktora komunity saleziánov na Trnávke na adresu
tiborreimer@gmail.com.
Spracoval Juraj Caránek
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Prvé sväté prijímanie, tak trochu inak

A na záver krátke interview s prvoprijímajúcou:
Ako sa ti páčilo tvoje prvé sväté prijímanie?
Bolo super, aj keď bolo asi trochu nezvyčajné, no najpodstatnejšia vec sa udiala, prijala som
Pána Ježiša.
Nechýbal ti preplnený kostol, množstvo
ľudí...?
Nechýbalo, aspoň sa dalo voľne dýchať – i
keď cez rúško...

...asi ako veľa vecí tento rok. Niektoré, ako napríklad prijímačky na stredné školy alebo Monitor
9 sa ani nekonali, ale nemohli sme predsa deťom
povedať, že prvé sväté prijímanie sa nekoná...
Veď Ježiš chce prísť aj do ich sŕdc. Bolo to komplikované, náboženstvo sa na niektorých školách
neučilo, ani pravidelné mesačné stretnutia s animátormi sa od marca nekonali. Našťastie, vďaka
nedeľným príhovorom dona Sopkaniča mohli
deti zostať v obraze, nakoľko im cez internet
vysvetľoval nedeľné evanjelium. Stále sme rozmýšľali ako to spraviť, podľa kritérií uvoľňovania.
A tak sme nakoniec mali namiesto dvoch slávností až päť – z toho poslednú až 19.9. 2020. Deti museli byť rozdelené do skupín po max. 20, k tomu
len pár ľudí, čo sa vmestia do lavice. Našťastie
sme posledné stretnutia nahradili spoločnou
svätou omšou a katechézou. Mnohí animátori sa
spojili s deťmi on-line a vyskúšali si priebeh sv.
spovede. Deti a rodičia sa však tento rok museli
vzdať slávnostného sprievodu, množstva obetných darov, hostí zo zahraničia, kameramana či
spoločného pohostenia v sále. Všetko bolo robené jednoducho, v súlade s hygienickými nariadeniami, no možno o to srdečnejšie. Ježiš prišiel
do ich sŕdc aj v tichosti, nenápadnosti. Je len na
nás rodičoch, aby sa nám darilo ich vzájomný
vzťah utužovať a posilňovať. Margarétka, moja
dcérka, ktorá v júni prijala prvýkrát do svojho
srdca Spasiteľa, práve odbehla na stretko. Teším
sa, že mladé animátorky nám, rodičom v tomto
pomôžu. Vďaka za to Pane, že napriek nepriaznivej dobe Ty o nás záujem nestrácaš a vďaka aj za
saleziánov, ktorí sa snažia improvizovať a hľadajú
bezpečné chodníčky, aby Tvoje dietky privádzali do košiara. A vďaka aj všetkým, ktorí im v tom
pomáhajú.

Nevadilo ti, že si sedela vedľa rodičov?
Nie, bolo to lepšie, mala som najbližších vedľa seba a aspoň ma nevyrušovali kamarátky.

Ako bolo na stretku?
Bolo to úžasné! Stále sme sa hrali vonku
a povedali sme si niečo o sebe. Animátorky
Zuzka, Miška a Kamilka sú super a už sa teším na
budúce.
Mariana a Margarétka Máčajové
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Farské oznamy:
Všetky tieto oznamované a pripravované
podujatia sa uskutočnia podľa situácie
a usmernení súvisiacich s koronavírusom.

môže získať úplné odpustky, ktoré sa môžu privlastniť iba dušiam v očistci.
2. Veriaci, ktorý nábožne navštívi cintorín a pomodlí sa za zosnulých, môže získať odpustky,
ktoré sa môžu privlastniť iba dušiam v očistci, raz
denne od 1.11. do 8.11.
Okrem toho sa žiada splniť podmienky: sv. spoveď (stačí jedna sv. spoveď na všetky odpustky),
sv. prijímanie (najlepšie v ten istý deň), modlitba na úmysel Svätého Otca (Otče náš, Zdravas´
a Sláva) a treba vylúčiť akúkoľvek pripútanosť ku
hriechu, aj všednému

Modlitba sv. ruženca počas októbra
Počas mesiaca október vás všetkých
pozývame na spoločnú modlitbu sv.
ruženca, ktorý sa
budeme
modliť
denne, okrem pondelka, v kostole, po
večernej sv. omši.
Jednotlivé
dni
modlitby
ruženca môžu animovať rôzne skupiny, ale aj rodiny.
Prosíme záujemcov o animovanie ruženca, aby
sa zapísali na papier pri časopisoch. Pri spoločnej
modlitbe ruženca môžeme získať úplné odpustky. Adorácia vo štvrtok po svätej omši nebude.

Duchovná obnova nielen pre rodiny
Duchovná obnova rodín, ale aj všetkých dospelých farníkov bude 14. 11. 2020, so začiatkom
o 9.00 hod. v kostole. Pozývame všetkých farníkov.
Duchovná obnova nielen pre mladých
Duchovná obnova pre mladých, ale aj pre všetkých dospelých farníkov bude 19. 12. 2020, so
začiatkom o 9.00 hod. v kostole. Pozývame všetkých farníkov.

Duchovná obnova nielen pre rodiny
Duchovná obnova rodín, ale aj všetkých dospelých farníkov bude 10. 10. 2020, so začiatkom
o 9.00 hod. v kostole. Pozývame všetkých farníkov.

Zdobenie stromčekov
Zdobenie stromčekov bude v sobotu 21. 12.
2019 od 15:00 hod. Prosíme ochotných mužov
o pomoc.

Udeľovanie sviatosti birmovania
V sobotu 31. 10. 2020 o 10.00 hod. príjmu naši
birmovanci sviatosť birmovania.

Predvianočné spovedanie
Predvianočné spovedanie bude od pondelka
21. 12. 2020 do stredy 23. 12. 2020, v čase od
16.00 do 20.00 hod.

Slávnosť všetkých svätých
Pobožnosť za duše v očistci bude 1.11. 2020
o 16.00 hod. pri hlavnom kríži na Martinskom
cintoríne.
Podmienky na získanie odpustkov pre duše
v očistci od 1. do 8. novembra:
1. Veriaci, ktorý v deň Spomienky na všetkých
verne zosnulých nábožne navštívi kostol alebo
kaplnku a pomodlí sa: Otče náš a Verím v Boha,
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