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Svätý Jozef – vzor otcovstva
ale on mi povedal: ,Stačí ti moja milosť, lebo sila
sa dokonale prejavuje v slabosti'“ (2 Kor 12, 7 – 9).
Ak je toto perspektíva poriadku spásy, musíme sa naučiť prijímať našu slabosť s hlbokou
nežnosťou.
Zlý nás núti hľadieť na našu krehkosť negatívne, Duch ju však vynáša na svetlo s nežnou
láskou. Nežnosť je najlepší spôsob ako sa dotýkať toho, čo je v nás krehké. Zdvihnutý prst
a posudzovanie, ktoré používame na druhých, je
často znakom neschopnosti prijať v našom vnútri
vlastnú slabosť, našu vlastnú krehkosť. Iba milosrdenstvo nás zachráni pred obvinením žalobcu (porov. Zjv 12,
10). Preto je dôležité stretnúť sa
s Božím milosrdenstvom najmä vo sviatosti zmierenia
a zakúsiť pravdu a nežnú lásku. Paradoxne aj zlý duch nám
môže povedať pravdu, ale robí
to preto, aby nás usvedčil. My však vieme, že
Pravda, ktorá pochádza od Boha, nás neodsudzuje, ale nás prijíma, objíma, podopiera a odpúšťa nám. Pravda sa nám neustále predkladá
tak, ako to robí milosrdný otec v podobenstve
(porov. Lk 15, 11 – 32): ide nám v ústrety, vracia
nám dôstojnosť, dvíha nás na nohy, robí pre nás
hostinu s odôvodnením, že „tento môj syn bol
mŕtvy, a ožil, bol stratený, a našiel sa“ (v. 24)“.
Tieto úžasné slová Svätého Otca teda dávajú
šancu každému otcovi, aj napriek jeho chybám
a slabostiam veľkú výzvu, snažiť sa vytvoriť vo
svojej rodine na príhovor svätého Jozefa prostredie lásky a tak prežiť krásne prázdniny.

V Cirkvi prežívame rôzne osobitné udalosti
a jednou z nich je aj Mimoriadny Rok svätého
Jozefa, ktorý začal 8. 12. 2020 a bude končiť
8. 12. 2021. Pápež František vyhlásil tento mimoriadny Rok sv. Jozefa pri príležitosti
150. výročia vyhlásenia ženícha Panny Márie za
patróna celej Cirkvi.
Prežívanie tohto roka môžeme spojiť aj s prežívanou pandémiou, ktorá priam prinútila rodiny
byť viac spolu a osobitne otcov byť a žiť neraz aj
celý deň so svojou rodinou. Zároveň sme prakticky na začiatku prázdnin a dovoleniek, teda času
v ktorom opäť členovia rodiny
by mali tráviť viac času spolu.
Tieto okolnosti pre rodiny
a osobitne pre otcov by mohli
byť výzvou vyprosovať si cez
tohto svätca Božie požehnanie pre svoj život a prežívania
otcovstva vo svojej rodine.
Svätý Otec píše vo svojom liste pri príležitosti vyhlásenia tohto roka: „Ježiš videl v Jozefovi
Božiu nežnú lásku: „Ako sa otec zmilúva nad deťmi, tak sa Pán zmilúva nad tými, čo sa ho boja“
(Ž 103, 13)“. Tieto slová sú veľkou výzvou pre každého otca, byť tiež vo svojej rodine znamením
Božej lásky.
Svätý Otec tiež vo svojom liste píše: „Dejiny
spásy sa uskutočňujú „proti nádeji v nádeji“ (Rim
4, 18), teda prostredníctvom našich slabostí.
Veľmi často si myslíme, že Boh sa spolieha len na
našu dobrú a víťaznú stránku, pokým v skutočnosti sa väčšina jeho plánov realizuje prostredníctvom a napriek našej slabosti. Preto môže
sv. Pavol povedať: „A aby som sa nevyvyšoval,
bol mi daný do tela osteň, satanov posol, ktorý
ma bije po tvári, aby som sa nevyvyšoval. Preto
som tri razy prosil Pána, aby odstúpil odo mňa,

don František Kohút SDB
správca farnosti
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Prvé sväté prijímanie
možno jednoduchšie tie slová smerujúce k deťom, aj keď musím pochváliť aj láskavé vedenie
Radovana Pavlíka, ktorý pripravuje na sviatosti nás.
A ako bolo v ten deň D?
Zázračne. Začalo sa zmrákať
a oblaky nad našimi hlavami
dávali tušiť, že slávnosť sa nezaobíde bez dažďa. Pozrela
som sa na Miška a zahľadela
sa mu do očí. Oblečený do
obleku vyskladaného od štyroch rodín vyzeral inak, tak
nejak dospelejšie. Včera večer keď sme pripravovali kostol, som vedela, že
bude pekný, vyzdobený, ale dnes... dnes žiaril.
Vtancovali doň slnečné lúče, ale to nebolo to najsilnejšie svetlo. Toto svetlo aj hrialo. Rozozneli sa
tóny zboru, ktorý dotvoril atmosféru. Keď Miško
pristúpil k Don Vladovi, prebehla mnou neviditeľná elektrina. Čo sa odohrávalo v ňom, neodvážim sa ani len tušiť, ale okamih, kedy môj syn
vystrel ruky, bol pre mňa magický. Srdce zväčšilo
svoj objem až zabolelo a v očiach sa mi vytvorilo
malé jazierko. Trepem. Také jazerisko to bolo, že
by sa v ňom vykúpala celá Trnávka.
Každý deň je dňom vhodným na sväté prijímanie. Či svieti slnko, na nebi sa rozprestrie
dúha, rozosejú sa baránky oblakov alebo bude
padať dážď. Každý deň je dňom vhodným na prijatie toho, kto nás stvoril... keď už nám to srdce
dokáže roztancovať plnosťou bytia. A nám, malým, neostáva nič iné, len odovzdať sa a ďakovať,
že máme túto možnosť, tento dar a že Mu za to
stojíme.
Záverom si dovolím citovať úryvok z knihy Ticho môjho priateľa, kňaza Juraja Dovalu:
„Dobrý kráľ si robí starosti o svoj ľud, sedí na tróne, ale chodí aj do ulíc medzi ľudí. Kristus je rovnako v nebi ako medzi nami. Ako biela labuť spočíva pokojne na hladine rieky, tak Kristus spočíva
v našom srdci a našepkáva nám svoje modlitby.
Načúvať mu, je to najkrajšie, čo život prináša.“

Pre tých, ktorí vyrastali vo viere, je to možno
už automatický moment bytia. Idem na svätú
omšu, prijmem eucharistiu a
hotovo. Avšak pre mňa, ktorej sa Boh dotkol iba prednedávnom, no o to intenzívnejšie, bol dnešný deň veľkým
dňom. Miškove prvé sväté
prijímanie. Stretká prebiehali online kvôli pandémii raz
za mesiac, človek mal z toho
taký zvláštny pocit, koniec
koncov ako z mnohých vecí
za ostatný rok.
Keď mal Miško 4 mesiace, nechali sme ho
pokrstiť. Kvôli prababkám. Veď to neuškodí, povedali sme si. Ako dni plynuli, nám sa stal život.
Miško začal hrať za Domino, chodievať do oratka, na skautské družinovky a my rodičia sme sa
tak zľahučka ako keď padá sneh, začali stretávať
s Bohom. Láskou v podobách, ktoré sme predtým nepoznali, nevideli, nepočuli, necítili. Možno
až vo chvíli, kedy sa objavila recidíva mojej choroby, sme ju dokázali pomenovať. Tá láska bola
ako sneh. Všetko, čo pokryla, opeknelo. A s touto
Božou prítomnosťou sme sa zžili tak prirodzene,
ako prirodzene dýchame. Už Malý princ povedal,
že keď na Teba tajomstvo silno zapôsobí, neodvážiš sa neposlúchnuť.

Prečo to píšem? Pretože súčasne s Miškovou
prípravou na 1.sväté prijímanie začala aj tá naša.
O to to bolo plnšie, pretože sme v tom spolu
ako rodina. Veľa sme sa naučili aj my a pochopili

Katarína Olíková
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1. sväté prijímanie v druhej vlne pandémie
Najväčšia časť prípravy bola tak na pleciach rodičov, ktorým ďakujem za ich čas strávený s deťmi. Nebolo toho málo: čas strávený pri počítači
sledovaním katechéz a nedeľných kázní pre deti,
vypĺňaním on-line dotazníkov, zasielaním pracovných listov z náboženstva. Najmä ďakujem za
ich príklad osobného prežívania viery a modlitby s deťmi a za deti. Dieťa, ktoré sa otvára spolupráci s Božou milosťou vo sviatostiach je pre
každú rodinu veľkým Božím požehaním a každú
obetu Boh vynahradí stonásobne. Pozrite sa na
mamu dona Bosca – mamu Margitu. To ona sama
pripravovala Janka na 1. sv. spoveď a 1.sv. prijímanie. Jej môžeme ďakovať za dona Bosca aj za
dielo, ktoré začal a ktoré pokračuje dokonca aj
dnes na Trnávke.

Do prípravy detí na 1. sv. prijímanie sme išli
tento šk. rok aj keď s neistotou, predsa len trochu
preventívne. Pomohla nám v tom kamera so stálym vysielaním z kostola cez internet. A tak sme
poväčšine nemuseli meniť termíny mesačných
stretnutí. Nikto asi nepredpokladal, že to takmer
celý rok bude prebiehať len v on-line priestore.

Chcem poďakovať animátorom a spolupracujúcim v on – line priestore. Hoci ich nebolo veľmi vidieť, bez ich pomoci by to nešlo.
Ak to „turbolencie pandémie“ neprekazia,
už dnes pozývame všetky deti , ktoré boli v máji
2021 na 1. sv. prijímaní na Ďakovné stretnutie so
sv. omšou a záhradnou párty v sobotu 11.9.2021
o 16:00. Pre deti, ktoré majú záujem chodievať
v nasledujúcom šk. roku do oratka na chlapčenské a dievčenské stretká s animátormi, to bude
zároveň prvé zoznamovacie stretko.
Nevieme, čo nás čaká v budúcnosti, ale môžeme si byť istí, že Pán Ježiš, ktorého si vo sviatostiach berieme so sebou do lodičky nášho života, bude s nami stále a s ním zvládneme každú
búrku.

Na našom YouTube kanáli Saleziáske dielo na
Trnávke, sú aj teraz uložené záznamy z našich
mesačných katechéz, nedeľných kázní pre deti
aj zo zaujímavej on-line krížovej cesty prvoprijímajúcich. Osobne sme sa s deťmi mohli stretnúť
v obmedzených počtoch iba v decembri a v máji.

don Vlado a don Stano
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A je to tu opäť, online príprava na manželstvo...

luplná. Témy o ktorým im rozprávame sú naďalej veľmi potrebné i pre naše manželstvá a veru
nezaškodí si ich raz za čas pripomenúť. Tento
rok sa pripravovalo cez náš kurz “len päť párov“,
a to bolo vlastne aj fajn. Stretká neboli natoľko
neosobné, na každého sa ušiel čas. A tak sme
diskutovali o riešení konfliktov, dare sviatostného manželstva a rodičovstva, o tom, že sme povolaní k sebe navzájom. Snúbenci sa nakoniec
sami vyjadrili, že kurz ich uistil v tom, že Bohu sa
dôverovať oplatí. A že Božie požehnanie je to, čo
manželstvo potrebuje istotne najviac.
Preto aj nabudúci rok, snúbenci investujte do
dobrej prípravy na túto sviatosť. Nech vás neodradia pravidelné stretnutia, skôr naopak, nech sú
pre Vás len inšpiráciou k vzájomnému spoznávaniu sa. Nová príprava začne na začiatku budúceho kalendárneho roka. A ak aj nejakí “už“ manželia cítia potrebu podeliť sa o svoje skúsenosti,
potešíme sa, ak obohatia náš prípravný team,
treba sa len prihlásiť u don Kohúta.

Hoci začiatkom kalendárneho roka bola pandémia COVID-19 v plnom prúde, aj napriek lock
downu, túžba mladých ľudí byť spolu neutíchla
a v našej farnosti sa našli páry, ktoré sa prihlásili
na prípravu.

Minulý rok sme si to vyskúšali robiť oboma
spôsobmi a hoci sa nám osobné stretnutia zdali
vhodnejšie, predsa len nás to neodradilo pokračovať hoci aj on line štýlom. A to najmä v tomto
roku, kedy sme si s mojím manželom pripomenuli, že už 20 rokov to ťaháme spolu v dobrom
i v zlom. Spolu s manželmi Sitárovcami sme sa
zhodli na myšlienke, že príprava budúcich manželov je vlastne aj pre nás veľmi dôležitá a zmys-

Za team prípravy snúbencov
Mariana Máčajová
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Veľké upratovanie aj množstvo noviniek
dostali nový impulz. Naše stredisko zažilo asi
najväčšiu premenu od svojho vzniku.

„Musím povedať, že prvá vlna korony v marci
2020 nás ako komunitu zaskočila a prvé týždne
sme sa len hľadali. Mali sme však viac času jeden
pre druhého a zároveň nás pohľad na prázdne
ihriská a klubovne vyprovokoval. Tak sa začala,
myslím, najväčšia premena strediska za ostatné
roky,” hovorí o časoch pandémie Tibor Reimer,
direktor saleziánskej komunity na Trnávke.

Prázdne ihriská, kostolné lavice, škôlárske triedy, šatne či klubovne. Život sa zdanlivo zastavil. Možno práve preto, aby veci

Milodary cez instagram
sa strop a niektoré steny. Omietky boli obité na
tehlu, nanovo nahodené a vyrovnané. Zdvihol sa
strop. Čoskoro pribudnú nové svietidlá, obnoví
sa podlaha v kaplnke a animátorskej miestnosti,
vymenia sa všetky vonkajšie dvere. Práce je ešte
veľa a v nadchádzajúcich týždňoch prebehne
doizolovanie, osadenie sadrokartónov, doomietanie a vymaľovanie.
Celkové náklady na rozsiahle úpravy prevýšili
16 000 eur, no viac ako tretinu nákladov pokryli
darcovia. Špecialitou Stanislava Hurbaniča je sociálna sieť Instagram - aj vďaka nej sa podarilo
zmobilizovať veľa darcov aj dobrovoľníkov.

Prerábka Oratória, ktorú inicioval salezián
Stanislav Hurbanič začala nevinne. „Keďže sa nedala urobiť vianočná ďakovná večera pre animátorov, tak som si povedal, že si dám v decembri
2020 adventnú výzvu a prerobím animátorskú
miestnosť. Malo to byť práve poďakovanie animátorom,” približuje vedúci Oratka. „Pôvodne
sme chceli len vymeniť podlahy, vymaľovať
a upraviť zariadenie miestnosti. Stala sa z toho
napokon komplexná obnova priestorov, ktoré
využívajú rozličné skupiny, od speváckych zborov po stretnutia detí, mladých aj dospelých.”
Počas koronových mesiacov sa premena mládežníckeho strediska dotkla kaplnky a všetkých
troch vonkajších klubovní. Vymenila sa elektroinštalácia, zaviedlo sa nové kúrenie, zaizoloval
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Rodinné centrum: nové zvnútra aj zvonka
obvode do výšky 2 m, nanesenie nových sanačných omietok a následná maľovka. Výmena sa
dotkla parkiet po obvode telocvične a pribudli
nové čiary.”
Okoloidúci už od mája 2020 mohli sledovať
mnoho zmien v exteriéri areálu. Pribudli nové
smreky pozdĺž chodníka smerom k ihrisku, upravili sa nájazdy do areálu a vymenili informačné
tabule. V tomto roku pribudli preliezky na ihrisku
materského centra, tienenie na detskom ihrisku
materskej škôlky a od toho mesiaca aj vyvýšené
záhony. V dohľadnej dobe sa začnú práce na novej závlahe.

Najnovším prírastkom saleziánskeho diela na Trnávke je rozsiahle rodinné centrum
Mamy Margity, ktoré v budove na Pavlovičovej
ulici spája mnohé ponuky pre deti, rodiny
a starších. Salezián Cyril Slíž, ktorý zodpovedá
za rozvoj centra, pripomína, že obdobie karantény dokonale využili na rozsiahle úpravy, ktoré
by za normálnej prevádzky s množstvom detí
a rodín boli problematické.
„V interiéri budovy sme počas siedmich
mesiacov minulého roka realizovali rozsiahlu
opravu telocvične, ktorú pravidelne využívajú
mnohí z okolia, od detí po seniorov. Základom
bolo odstránenie navlhnutej omietky po celom

3 kilá kľúčov
predchádzajúce generácie bolo viac ako 3 kilá.
Premiestnili sme kvetinársku miestnosť, aby sme
mali bližšie k vode. Namontovali sme nové regále a upravili miestnosť pre upratovačky.”
Po Vianociach 2020 sa pozornosť vedenia farnosti sústredila na interiér kostola. Odmontovali
sa drevené podstavce lavíc, ošetrili železné konštrukcie, upravili kľakátka. Nové uloženie lavíc
navrhol architekt a po skončení
prác sa vytepovali sedáky.
„Spolu s úpravou lavíc sme
renovovali aj podlahu. Pri tom
sme mohli vidieť, že Trnávka bola
v čase výstavby kostola chudobným predmestím hlavného mesta. Stavitelia šetrili, kde dalo,”
hovorí František Kohút. Pod lavicami nebolo teraso, ale obyčajný
betón. Ten bol výrazne poškodený, a preto ho bolo treba zarovnať
a prelakovať. Tiež boli vybrúsené
schody na chór a terasový sokel
na stenách. Najviditeľnejšie interiérové úpravy sú nová maľovka
bočných lodí kostola a výmena radiátorov, keďže
pôvodné vyčnievali nad lavice a neboli úsporné.

Dominantou saleziánskeho diela je kostol
sv. Jána Bosca, ktorý začal písať svoju históriu ešte v medzivojnovom období 20. storočia.
„Spočiatku sme všetci žili v nádeji, že sa po pár
týždňoch opäť všetci stretneme pri slávení eucharistie. Tak sme sa v marci 2020 pustili do
veľkého upratovania kostola, aby sme farníkov
prekvapili. Práce však nečakane pokračovali

v masívnej úprave interiéru,” približuje pandemické obdobie farár František Kohút.
„Vďaka počiatočnému upratovaniu skladových priestorov sa podarilo vytriediť 30-ročné
“zásoby”. Len starých kľúčov, ktoré používali
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Dajme stenu preč?
“Okná” na plote areálu boli len jednou
z mnohých úprav, do ktorých sa vedenie klubu
počas pandémie pustilo. „Musíme si uvedomiť,
že po 20 rokoch si budovy aj areál zaslúžia výraznú obnovu. Každý deň sa tu vystriedajú stovky
detí a mladých, čo si pýta svoju daň.”
Vedenie klubu sa počas pandémie tiež pustilo do zásadnej premeny interiéru klubovej budovy. Po dvoch dekádach boli opravy nevyhnutné aj kvôli tomu, že pôvodne ju postavili pre tri
družstvá a dnes slúži sedemnástim. V celej dolnej časti pribudla nová maľovka a tiež led osvetlenie, nová sprcha pre trénerov, sprchy a WC pre
hostí. Prerobili sa vstupy aj kuchynka.
V exteriéri sa vymenila umelá tráva, ktorá má
svoju životnosť a rozširujú sa chodníky v areáli.
Všetky rozsiahle úpravy by neboli možné bez výraznej podpory mesta, mestskej časti, grantovej
schémy Slovnaft Dobrý sused, príspevkov rodičov a tiež stoviek dobrovoľníckych hodín členov
a fanúšikov klubu.

Výrezy do betónového plota na Krasinského
ulici otvorili nečakaný pohľad na priestor ihriska, kde celý rok trénujú stovky detí a mladých.
Susedia hovoria áno.

„Pani, ktorá roky býva oproti areálu klubu,
u nás nikdy nebola a konečne vidí čo sa tu deje.
Ľudia z okolia nám dodnes ďakujú, veľmi sa im
to páči. Uvedomil som si, že takýto malý detail nás oddeľuje od nášho najbližšieho okolia.
Oplatilo sa dať stenu preč,” s úsmevom komentuje Radovan Rumanovič, predseda futbalového
klubu SDM Domino.
„Don Bosco hovorieval, že každému saleziánovi vie sľúbiť dve veci: prácu a nebo. V nebo
dúfame, že ešte príde. Prácu si však človek musí
nájsť tu na zemi. Keďže sa nedalo pracovať priamo s ľuďmi, tak sme nestrácali čas a pracovali
rukami - tehlami, drevom a železom,” sumarizuje
Tibor Reimer, direktor komunity saleziánov na
Trnávke.
Zozbierali
Juraj Caránek a Petra Jakubcová
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NAŠE MESTO v RCMM
VÚB v rámci projektu "Dajme "zelenú"
rodinnému centru! Slovnafťákom ďakujeme, naozaj sme vďaka nim skrášlili okolie
nášho centra.
Ale nekončíme, v najbližších týždňoch nás čaká osadenie novej lanovej
preliezky, na ktorú sme získali peniaze
z komunitného grantu MČ BratislavaRužinov, prízemnej trampolíny a konečne aj lavičiek na sedenie. A okrem
vynoveného ihriska sme si pripravili aj
program. Každú stredu doobeda tvorivé, zábavné alebo športové aktivity
pre najmladšie detičky a rôzne tábory
v spolupráci s našimi externými lektormi.
Tešíme sa na leto 
Zuzana Maturkaničová

Materské centrum mamy Margity sa
aj tento rok zapojili do celoslovenského
dobrovoľníckeho podujatia Naše mesto,
a preto v piatok 11.6. prešlo bránami rodinného centra 15 dobrovoľníkov zamestnancov Slovnaftu ochotných splniť každú
úlohu, ktorú im dáme. A dali sme im ich
teda dosť .
Vyškarpírovali chodník pred vstupom
do RCMM a chodníky v areáli, natierali
plot, zrepasovali senzorický chodníček,
zložili piknikové stolíky pre škôlkarov,
vďaka čomu môžu mať výuku a mnoho
iných aktivít aj vonku na ihrisku a pripravili kvetináče na komunitnú záhradu, ktorá vzniká vďaka grantom Dobrý sused od
Nadácie Ekopolis s finančnou podporou
spoločnosti SLOVNAFT, a.s. a taktiež vďaka zamestnaneckému grantu od Nadácii
8

Výlet otcovia a deti

A tak sa siedmi oteckovia, z toho jeden indisponovaný, zastúpený mamičkou, vybrali
do Malej Fatry, kde vo Fačkovskom sedle zložili
svoje batohy a odtiaľ vyrážali na rôzne výlety.
V horúčavách zdolali vrcholy Kľak,
Strážov, obzreli si zaujímavú architektúru
v Čičmanoch, vodopády, ale najmä, poriadne oslávili deň
otcov a boli naplno
so svojimi deťmi.
Podobne si svoje duchovné otcovstvo užil
aj náš salezián Stano
Hurbanič, ktorý si
aspoň oddýchol od
prerábky oratka. Bolo
skrátka fajn a už teraz
sa opäť tešia na ďalší
ročník.

Aj tento rok sa konal už tradičný výlet, otcovia a deti. Síce sa trochu zmenila forma i zloženie, vôbec to však neubralo na zážitkoch i kvalite
akcie.

Podľa nadšeného rozprávania spísala
Mariana Máčajová
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Príprava birmovancov – alebo ako Duch Svätý pôsobí
aj online

testy, to všetko boli naše obľúbené pomôcky. Čo
sa týka teoretickej prípravy, deti dostali do vienka naozaj dosť. Z nárokov sme nepoľavovali, vedomostne sme sa ich snažili pripraviť najlepšie,
ako sme vedeli. Zážitok spoločenstva a nádych
slobody nám prinieslo uvoľnenejšie leto a vydarený tábor, kde sa deti mohli viac spoznať a zabaviť sa spolu. Okrem toho mnohí z nich využili
ponuku služby – ako animátori na prímestskom
tábore.
S príchodom jesene sme opäť prešli do
online komunikácie, no a na mnohých našich
mladých bolo vidieť, že už je toho naozaj „nad
hlavu“. Rozumeli sme im. Online škola, online
kamaráti, ešte aj birmovanecké stretká online –
čo vám budem hovoriť, nechcelo sa im. Bola cítiť
istá frustrácia. Pán Boh ale pôsobil. Možno sme
sa museli viac povzbudzovať a motivovať, museli
sme ako animátori byť aj prísnejší, alebo sme hľadali nové spôsoby, ako byť v kontakte. No ovocie
na seba nenechalo dlho čakať.
V máji sa to podarilo a naši mladí pristúpili
k sviatosti birmovania. Vysluhoval im ju biskup
Haľko, ktorý spomínal dve zásadné veci – otvorenosť a záujem. Dve slovíčka tak dôležité pre život
kresťana a pritom tak často opomínané. Myslím,
že naši noví (po)birmovanci majú otvorené srdce
a majú aj záujem. Možno im skúsila corona vziať
vietor z plachiet, ale verím, že neúspešne, a že ich
Duch Svätý zaveje tam, kam bude potrebovať.
A nám sa ostáva za nich už len modliť a veriť v to
dobro, ktoré v sebe majú. Lebo, a to sa môžem
zaručiť, máme novú naozaj úžasnú partiu dospelých kresťanov. 

Ročník birmovancov 2020/2021 bude určite
ročníkom mladých kresťanov, ktorí objavovali
hĺbku kresťanského života viac online, ako „face
to face“. Môžeme sa oprávnene pýtať, či sú potom naozaj dobre pripravení. Veď ako už dávno
na Trnávke vieme – príprava na birmovku nie
je len otázkou vedomostí, ale aj zážitku vzťahu
s Bohom, do ktorého sa treba rozhodnúť vstúpiť
a spoznať, čo to znamená byť kresťanom „naplno“. Online aktivity predsa len nedokážu ponúknuť paletu zážitkov tak, ako sústredenia, tábory
a stretká naživo. No napriek tomu mohol byť tento čas vyzrievaním v naozaj dospelého kresťana,
ktorý nestavia svoju vieru na pocitoch, zážitkoch
a na úspešných akciách. Ktorý chápe, že aj v nepohodlí Boh koná a má nám čo ponúknuť. A že je
super byť s Ním.

Na pozíciu animátora nových birmovancov
som naskočil pár týždňov oneskorene a teda až
v čase, keď už bolo jasné, že sa vídavať budeme
len online. Vtedy sme ale ešte nevedeli, že takýto
stav bude trvať rok a pol. Nás animátorov vzniknutá situácia motivovala hľadať nové spôsoby,
ako urobiť stretká atraktívnymi a obohacujúcimi.
Videá, prezentácie v Power Pointe, alebo online

Martin Fedorko (Fedy)
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SDM Domino

Skončila sa nám ďalšia neúplná sezóna poznačená pandémiou Corona vírusu. Napriek
tomu, že súťažných zápasov sme v nej odohrali
pomerne málo, môžme ju vyhodnotiť ako dobrú,
či už po športovej stránke ale aj ľudskej a vzťahovej.
stále máme priestor a kapacity na to aby sme
decká od nás nemuseli posielať do iných klubov,
ale stále sa snažíme vytvárať pre ne podmienky
potrebné na ich športový a osobnostný rozvoj.

Tešíme sa na ďalšiu sezónu a ďalšiu cestu
s našimi hráčmi, trénermi, rodičmi a všetkými
ktorí nášmu klubu fandia a pomáhajú nám byť
tam, kde sme a v budúcnosti sa snáď posunúť
ešte ďalej.

Pevne veríme, že sezóna ktorá je za dverami
bude ešte lepšia a hlavne úplná. V novom ročníku budeme mať v našom klube historicky najviac
trénerov aj najviac kategórii. 50 trénerov bude
pôsobiť v 20tich kategóriách od U-6 až po mužov. Kategórie UX a U13B sú pre nás už zaužívanou vecou v praxi. Vzhľadom na obrovský počet
detí v našich prípravkách vznikne kategória UY
a v žiakoch kategória U15B. Veľmi sa tešíme, že

Patrik Bacho
Športový riaditeľ mládeže
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Ako môže zbor prežiť koronu
viachlase. Žiaľ, ja som to nepočula, keďže mikrofóny ostatných účastníkov hovoru okrem môjho,
boli vypnuté. Pozitívnou odozvou na tento experiment však bola reakcia speváčky Majky, ktorá
konštatovala, že takto si lepšie precvičí niektoré
problematickejšie miesta v skladbe. Je pravdou,
že ak zboristi stoja pri sebe a niekto sa naučí svoj
part nepresne, môže chybnou interpretáciou
mýliť svojho suseda. Tento problém pri online
nácviku odpadá. A nehovoriac o tom, že pri spoločnom nácviku musia mať speváci rúško - pri
online nácviku je aj tento problém vyriešený.
A tak sme spolu prežili niekoľko online nácvikov
a mne sa pri našom prvom živom stretnutí intenzívne zdalo, že úplne nový repertoár neznie
najhoršie. 
Múdre príslovie hovorí, že všetko zlé je aj na
niečo dobré. S manželom sme počas obdobia
lockdownu prešli vďaka obrazovke viacero slovenských farností a všeličo zaujímavé sme si pritom uvedomili. Ale o tom niekedy nabudúce. 

Priatelia, ako môže zbor prežiť koronu? Túto
otázku som si kládla približne do januára tohoto roka, až kým som - ja, technický antitalent zistila, že existujú také vymoženosti ako Zoom,
Teams a podobné videokonferenčné programy.
Zvládnutie konzultácií s mojou doktorandskou
školiteľkou a následne úspešne vykonaná dizertačná skúška - hehe, v teplákoch - pri notebooku
a cez program Microsoft Teams ma povzbudili
k tomu odhodlať sa zdolať aj Zoom a pokúsiť sa
aspoň pozdraviť si zboristov.
Nebudem to naťahovať, online stretko prebehlo celkom príjemne a videli sme sa v slušnom
počte. No hej, ale ako to vymyslieť so spevom,
ako prekonať to spätné väzbenie? Sprvu som
bola skeptická. Bolo mi totiž jasné, že na nejakú
solídnejšiu prácu s viachlasom cez počítač môžeme zabudnúť. Ale napokon som sa dopracovala k riešeniu, ktoré môže poslúžiť v istej fáze
výuky zborového repertoáru: prespievala som
pieseň postupne po jednotlivých hlasoch a speváčky mali možnosť buď si prespievať svoj part
so mnou ako unisono, alebo mi kontrovať vo

Lucia Fojtíková

LETO S MC MARGARÉTKA
-

STREDA V MARGARÉTKE- Každá streda 9:30-11:30
program pre najmladšie detičky vo farskej záhrade alebo
na Pavlovičovej, sledujte náš FB a IG

-

LEGO TÁBOR- od 6-12rokov, 5turnusov počas leta,
www.tvorivestavebnice.sk

-

POHYBOVO-TANEČNÝ TÁBOR- 5-12rokov, 19.-23.7, 9.-13.8.
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