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Milí bratia a sestry, saleziáni spolupracovníci,
Od novembra minulého roku doteraz prebehli vo všetkých našich strediskách výročné
konferencie. Bola to mimoriadna príležitosť Božími očami pozrieť na vlastné stredisko, aby sme
mohli ďakovať Bohu za milosti uplynulého roku, no zároveň si aj kriticky všimnúť, čo by Pán od nás
očakával, aby bolo inak.
Zdá sa, že vo všetkých strediskách v tento deň vládol rodinný duch, atmosféra prijatia, radosti,
komunikácie a ochotnej služby. Chvála Bohu, toto nás má ako saleziánov charakterizovať.
No tohoročné konferencie mali ešte jednu zvláštnosť, volili sa na nich nové miestne rady. Zdá sa
mi, že práve táto skutočnosť je veľkou Božou ponukou pre každé stredisko. Nanovo s bohatými
skúsenosťami tých, čo boli opäť zvolení, no i pestrými darmi novozvolených radcov, s novým
nadšením a novými rozhodnutiami... Naozaj je to veľká Božia ponuka, ktorú by sme nemali
premárniť. Ako naštartovať účinné fungovanie miestnych rád, o tom bude aj ich aprílové stretnutie
s provinciálnou radou v Poprade. Modlime sa zaň!
Ešte jedna myšlienka. Pred tromi rokmi si strediská vypracovávali svoje projekty života. Na
niektorých konferenciách ich hodnotili a bolo vidno, že je to pre stredisko účinný konštruktívny
nástroj rastu v povolaní i poslaní. No v niektorých strediskách sa počas konferencie projekt vôbec
nespomenul. Zrejme nefungoval... Keďže podľa odporúčania provinciálnej rady sa spomínané
projekty vypracovávali na tri roky, je tu opäť príležitosť pre už novú miestnu radu projekt života
strediska aktualizovať.
Môžu vám v tom pomôcť tri otázky:
 Ktoré oblasti života nášho strediska Pán zvlášť očakáva, že v najbližších troch rokoch
prehĺbime? (formácia, pastorácia mládeže, pastorácia rodín, ekonomika, spoločenský život,
Cirkev a saleziánska rodina, misie, médiá)
 Aká je asi Božia predstava, že by to v tej - ktorej oblasti v našom stredisku mohlo vyzerať?
 Aké prostriedky nám na dosiahnutie týchto cieľov Prozreteľnosť ponúka?
Nevyberajte si veľa oblastí, najmä ak ste menšie stredisko! Prostriedkov na dosiahnutie cieľa si
tiež nedávajte veľa, inak sa to míňa účinku!
Drahé sestry a bratia, prosme Pána, aj na príhovor Panny Márie Pomocnice a svätého Jána
Bosca, za radcov nových miestnych rád, aby prežívali túto službu zodpovedne a nadšene! Prosme
tiež, aby sme sa aj cez aktualizované projekty života v našich strediskách prehlbovali vo svojom
povolaní a boli sme účinnejší v poslaní!
K tomu vám žehná váš provinciálny delegát Pavol Michalka
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- Don Bosco medzi nami ! –
Na Slovensko prichádzajú relikvie zakladateľa saleziánov dona Bosca.
Saleziáni na celom svete oslavujú 31. januára sviatok svojho
zakladateľa, sv. Jána Bosca, kňaza a vychovávateľa mladých. Pri tejto
príležitosti Saleziáni don Bosca informujú o blížiacej sa významnej
udalosti: príchode relikvií svätého Jána Bosca na Slovensko.
Táto udalosť je súčasťou príprav na 200-sté výročie narodenia tohto
svätca (1815 - 2015). Relikvie (vosková figurína v životnej
veľkosti, v ktorej sú uložené ostatky svätého) zavítajú na
Slovensko 11. apríla 2013 z Ukrajiny. Urna s relikviami začala
svoju púť v Turíne, 25. apríla 2009 a navštívi viac ako 130 krajín po
celom svete. Heslom slovenskej saleziánskej rodiny pri tejto
významnej udalosti je: „Don Bosco medzi nami!“.
Časový harmonogram príchodu relikvií dona Bosca na Slovensku v roku 2013:
11.4. Príchod relikvie z Ukrajiny (Michalovce), 12.4. Humenné, 13.4. Prešov, 14.4. Košice, 15.4.
Bardejov, 16.4. Poprad, 17.4 Rožňava, 18.4. Banská Bystrica, 19.4 Sučany, 19.4. Ružomberok,
19.4. Námestovo, 20.4. Dolný Kubín, 20.4 Žilina, 22.4. Dubnica nad Váhom, 23.4. Nová Dubnica,
24.4. Partizánske, 25.4. Trnava, 27.4. Šaštín – Stráže, 28.4. Bratislava Trnávka, 28.4. Bratislava
Mamateyova, 29.4. Bratislava Miletičova, 30.4. Bratislava Miletičova – Dóm Sv. Martina , 30.4. –
odovzdanie relikvií do Slovinska.
Viac o saleziánoch dona Bosca na Slovensku:
Na Slovensku pôsobí rehoľa saleziánov od roku 1924. Zameriava sa na komplexnú výchovu
mladého človeka. Saleziáni ponúkajú sprevádzanie a výchovu prostredníctvom záujmových
krúžkov, výletov, táborov, hier, športu, spoločenských a kultúrnych podujatí. Nemenej dôležitým
poslaním je ponúknutie kresťanských hodnôt, dôvery, priestoru a času mladému človekovi.
V slovenskej provincii pôsobí v súčasnosti 217 spolubratov (z toho 179 kňazov) v 22 mestách a
saleziánskych strediskách. Saleziáni pracujú ako vychovávatelia a pedagógovia aj na viacerých
školách, v internátoch, v ústavoch pre mladistvých či ako správcovia vo farnostiach. Svoju
pozornosť už dlhodobo zameriavajú aj na výchovu a starostlivosť o rómske deti a mládež. Za týmto
účelom zriadili saleziáni v Bardejove – Poštárke, kde aktívne pôsobia od roku 1990, Výchovnovzdelávacie centrum, ako aj základnú a materskú školu. Svoju misijnú činnosť zamerali aj na
košické sídlisko Luník IX, kde pôsobia od roku 2008.
Saleziáni sú najväčšou (najpočetnejšou) mužskou rehoľou na Slovensku.
Viac informácií nájdete na stránke www.saleziani.sk.
Krátky životopis dona Bosca:
Don Bosco sa narodil v Becchi (Castelnuovo di Asti, Taliansko) 16. augusta 1815 v roľníckej rodine.
Za kňaza bol vysvätený v júni v roku 1841. Celý svoj život venoval tomu, aby konkrétnym
výchovným úsilím pomohol opusteným mladým stať sa čestnými občanmi a dobrými kresťanmi.
Don Bosco zriadil pre chlapcov dom (stredisko) na dobré využitie voľného času, ktorý im
poskytoval rodinné prostredie, dielne a triedy na výučbu remesla. Založil kongregáciu, ktorá si za
svoj cieľ stanovila usilovať sa o spásu mládeže. Don Bosco zomrel ako 72-ročný dňa 31. januára
1888. Donovi Boscovi dala Cirkev titul otec a učiteľ mládeže. Pius XI. ho v roku 1929 vyhlásil za
blahoslaveného a na Veľkú noc 1. apríla 1934 za svätého.
Peter Novák,
Saleziáni don Bosca
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– List otca provinciála SDB. –
Drahí členovia saleziánskej rodiny na Slovensku !
Na poslednej konzulte sme hovorili a potom som
napísal aj v úvodníku do februárových vnútorných správ: "Na
poslednom
zasadnutí
Konferencie
vyšších
rehoľných
predstavených sme sa dohodli, že iniciujeme výzvu na
modlitbu, pôst a konanie pokánia za Cirkev na Slovensku, za
riešenie krízy. Ako zasvätené osoby chceme aj takto prispieť k
riešeniu zložitej situácie, ktorá vznikla.
Tak navrhujem, aby každá komunita si určila jeden deň
v každom mesiaci, keď sa bude modliť a postiť za Cirkev na Slovensku. Môže do toho zapojiť aj
širšie spoločenstvo, či už farské, alebo mládežnícke, môže na tento úmysel slúžiť sväté omše,
konať adorácie...
Konkrétnu realizáciu nechávam na zváženie každej komunite. Chcem len, aby sme vo
februári začali." Chcem vás o tom informovať a taktiež pozvať do tejto iniciatívy. Začiatok pôstu sa
mi zdá na to najvhodnejší čas. Aj takto sa zjednoťme ako jedna rodina!
Karol Maník, provinciál SDB

Významný básnik, prekladateľ, pedagóg a kňaz Gorazd Zvonický
získal ocenenie in memoriam za celoživotné dielo.
Významnému básnikovi, prekladateľovi, pedagógovi, katolíckemu
kňazovi, saleziánovi a misionárovi Gorazdovi Zvonickému bola
14. februára 2013, v Primaciálnom paláci v Bratislave slávnostne
udelená cena Fra Angelico (in memoriam) za celoživotné dielo a
prínos kresťanských hodnôt do umenia. Cenu Fra Angelico
udeľuje Konferencia biskupov Slovenska prostredníctvom Rady
pre
vedu,
vzdelanie
a
kultúru.
Odovzdávania
sa
zúčastnili bratislavský arcibiskup metropolita Mons. Stanislav
Zvolenský, predseda Rady pre vedu, vzdelanie a kultúru pri KBS
Mons. František Rábek a ďalší hostia. Cenou Fra Angelico bolo ocenených viacero osobností.
Ocenenie pre Gorazda Zvonického prevzal provinciál Saleziánov don Bosca na Slovensku, Karol
Maník.
Gorazd Zvonický (29.6.1913 – 27.7.1995), vlastným menom Andrej Šándor, sa narodil v
Močaranoch, dnes súčasť Michaloviec. Je významnou osobnosťou slovenských dejín a katolíckej
moderny. V júni 2013 si verejnosť pripomenie sté výročie jeho narodenia. Pri tejto príležitosti
pripravuje provincia Saleziánov don Bosca na Slovensku v spolupráci s mestom Michalovce,
Zemplínskou knižnicou Gorazda Zvonického a Maticou Slovenskou v Michalovciach viacero aktivít a
podujatí.
Životné dielo a tvorba Gorazda Zvonického výrazne ovplyvnili vývoj literatúry na
Slovensku. Zaslúžil sa o bohatú básnickú tvorbu – vydal viacero básnických zbierok (napr. Sejba
perál, Mýtnik pred Madonou, Prebúdza sa zem, Len črepy, Smer Mariánska hora a mnohé iné),
cyklus sonetov s názvom Na igricovom kare. V roku 1973 vydal zborník s názvom Rozsievač perál.
Písal tiež eseje a novely, napr. Okolo kľúčovej dierky či Keď mlčať nie je zlato. Osobitným
spôsobom sa venoval mariánskej poézii. V roku 1993 vyšiel výber z jeho básnickej tvorby s
názvom Chcem sa ti ozvať (pri príležitosti 80-tych narodenín) a dielo Si krajšia moja vlasť. Gorazd
Zvonický bol významným prekladateľom, k jeho najväčším prekladateľským prínosom patrí
trojzväzkové dielo Hymny na posvätenie času, ktoré sa používajú v súčasnej liturgii. V roku 1974
vydal výber päťdesiatich ôsmich básní zo zbierky Rerum vulgarium fragmenta, ktoré aj prebásnil.)
V roku 1985 preložil z taliančiny životopis svätého Františka Saleského z pera Adolfa L´arca.
Zvonický pomáhal pri redakcii Rímskeho misálu latinsko- slovenského, ktorý vyšiel v roku 1966. Z
latinčiny prekladal aj pápežské encykliky. Bol veľmi aktívny pri pastoračnej službe Slovákom v
emigrácii. V roku 1959 stál pri zrode Zahraničnej Matice Slovenskej, v roku 1966 sa stal
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redaktorom básnickej edície Lýra, ktorá sa stala vlajkovou loďou slovenskej exilovej poézie. Gorazd
Zvonický vykonával aj pedagogickú prácu. Pôsobil ako profesor na slovenskom gymnáziu v Ríme.
V roku 1984 Ústredie slovenskej katolíckej inteligencie (ÚSKI) so sídlom vo Švajčiarsku udelilo
Gorazdovi Zvonickému Veľkú zlatú cyrilo-metodskú medailu. V roku 1993 mu prezident Talianskej
republiky Oscar Lugi Scalfara udelil vysoké štátne vyznamenanie Commendatore Al Merito della
Republica Italiana - Rytiersky rád Za zásluhy o Taliansku republiku.
Zaujímavosťou je, že Gorazd Zvonický sa v roku 1950 zúčastnil druhého prechodu - úteku cez
hranice do Turína. Tento prechod viedol salezián Titus Zeman. Zemanov diecézny proces
blahorečenia bol na Slovensku ukončený v decembri 2012.
Peter Novák, Saleziáni don Bosca

- Jožko Kramár, ASC Dolný Kubín Jozef Kramár - stredisko Dolný Kubín.
Prísľub saleziána spolupracovníka skladal 15.9.1984.
Zomrel 12. februára 2013. V tento deň si ho Pán povolal do večnosti.
Svoj život naplnil láskou a starostlivosťou o svoju rodinu. Spolu s manželkou
Tonkou prijali s láskou 11 detí, ktoré im požehnal Nebeský Otec. A keď Pán
života a smrti rozhodol, že Tonka dozrela pre nebo a po ťažkej chorobe
zanechala tento svet vo veku 41 rokov, neľahká úloha starostlivosti o Vaše deti
prešla len na Teba. Zvládol si ju na jednotku. Ľahostajné Ti však neboli ani deti
a mládež, ktoré vyrastali tu v našom meste.
Stal si sa
saleziánom
spolupracovníkom, aby si po vzore dona Bosca zachraňoval ich duše a privádzal ich k Pánu Ježišovi.
Snažil si sa, aby sa cez mnohé aktivity, ktorých si bol iniciátorom, stali z nich statoční občania a
dobrí kresťania . Boli to výlety, cyklotúry, divadlo, katechéza. Toto všetko si robil , tak ako don
Bosco, naplno. Všetok svoj voľný čas si dal do služby mladým. Z Tvojej iniciatívy sme započali
Mariánsky výstup na Choč. Tento rok to už bude jeho XXII. ročník. Aj keď Ti ťažká choroba ubrala z
telesných síl, Tvoj duch bol napriek tomu stále pri mladých a snažil si sa v mnohých modlitbách a
obetách prosiť za nich. Svoju lásku k nim si prejavil aj cez obyčajný cukrík, ktorý si mal vždy vo
vrecku a ten si našiel vždy svojho adresáta.
Jožko, ďakujeme Ti za Tvoj príklad obetavého života. Bol si nám dobrým bratom v Kristu.
Ďakujeme Ti za Tvoje slová povzbudenia. Aj pri poslednej duchovnej obnove si sa podelil s nami o
Tvoj pohľad na Pána Ježiša, čím bol pre Teba a že je potrebné, aby sme každý sám hľadali cestu k
nemu a zodpovedali si otázku: „Kto je pre mňa Ježiš?“ A hlavne ďakujeme za tvoje modlitby a
obety, ktoré si venoval za nás, za Združenie a saleziánsku rodinu, pretože každú stredu v týždni si
mal vyhradenú pre nás. Jožko, zanechal si nám hlbokú a krásnu stopu života otca a saleziána
spolupracovníka. Kráčal si verne za Pánom Ježišom, za čo Ťa, veríme, Pán odmenil. Žil si život,
ktorý je hodný nasledovania. Odpočívaj v pokoji!

- Možnosť poukázať 2% dane. Tak ako každý rok, aj tento rok máme možnosť pomôcť niektorej organizácii, ktorá napomáha
dobru človeka. Potrieb je veľa, čo často krát sťažuje naše rozhodovanie. Ale verím, že s Duchom
Svätým správne rozlíšime potreby. Budeme radi, ak sa rozhodnete poukázať 2% nášmu Združeniu.
Prostriedky využijeme na vzdelávanie nás, saleziánov spolupracovníkov, hlavne formou formačných
víkendov a stretnutí MR s PR.
Oproti minulým rokom je tu jedna novinka. Fyzická osoba (zamestnanec alebo živnostník) môže
poukázať 3%, ak preukáže, že v roku 2012 vykonával najmenej 40 hodín dobrovoľníckej činnosti.
Dobrovoľnícka činnosť mohla byť vykonaná aj pre inú organizáciu, ako pre tú, ktorej sa poukazujú
2%. Dobrovoľnícka činnosť sa preukazuje špeciálnym tlačivom. Ak ste dobrovoľnícku činnosť
vykonávali pre naše Združenie, potvrdenie vydá provinciálny koordinátor, ale miestny koordinátor
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je garantom vykonanej činnosti (miestny koordinátor pripraví potvrdenie o vykonanej
dobrovoľníckej činnosti). Ak ste dobrovoľnícku činnosť robili napr. pre farnosť (príprava snúbencov
na manželstvo, príprava birmovancov, pomoc na tábore, atď.), potvrdenie si treba pýtať od
farského úradu.
Ako poukázať 2%?
1. Zamestnanci, ktorým bude robiť zamestnávateľ ročné zúčtovanie preddavkov na daň,
požiadajú zamestnávateľa o vystavenie Potvrdenia o zaplatení dane. Na základe neho
vyplnia Vyhlásenie o poukázaní sumy do výšky 2 % zaplatenej dane. Ak chcú poukázať 3%,
tak si vypýtajú potvrdenie o výkone dobrovoľníckej činnosti. Najneskôr do 30. apríla 2013
doručia formuláre (Vyhlásenie, Potvrdenie o zaplatení dane, Potvrdenie o výkone
dobrovoľníckej činnosti) daňovému úradu v mieste svojho bydliska.
2. Fyzické osoby, ktoré budú podávať daňové priznanie, poukážu 2% cez daňové priznanie. Ak
chcú poukázať 3%, priložia k daňovému priznaniu potvrdenie o dobrovoľníckej činnosti.
3. Právnické osoby poukazujú 1,5% v daňovom priznaní. Ak chcú poukázať 2%, tak musia do
konca marca darovať financie minimálne vo výške 0,5% z dane na verejnoprospešný účel
niektorej neziskovej organizácii.
Chcem poďakovať všetkým, ktorí v minulosti poukázali 2% práve nášmu Združeniu. V roku 2012 to
bola suma 4799,21 € a v roku 2011 suma 5757,25 €. Tieto 2% prijaté v roku 2011 bolo potrebné
minúť do konca roka 2012, preto ponúkam ich použitie: vzdelávanie prostredníctvom brožúrok
k DC (tlač 650 €), formačného víkendu (ubytovanie, strava 600 €) a stretnutia PR s MR
(ubytovanie, strava 4507,25 €).
Ľubica MÁJEKOVÁ, radca pre ekonomiku PR ASC

- Správa o činnosti Domu Mamy Margity za rok 2012. -

Drahí bratia a sestry !
Rok 2012 bol šiestym rokom prevádzkovania DMM. Tento rok bol po mimoriadne náročnom roku
2011 obdobím, kedy sme utlmili stavebné a investičné aktivity a sústredili sa hlavne na hľadanie
finančných prostriedkov na dokončenie rozbehnutých projektov. Museli sme tiež riešiť niektoré
prevádzkové problémy (nedostatok vody, personálne zmeny v kuchyni ...)
Hľadali sme spôsoby, ako čo najlepšie využiť možnosti tohto diela a saleziánskej rodine okrem DC
ponúknuť aj rôznorodejší typ akcií a je treba povedať, že pastoračné ponuky v DMM určite neboli
menej intenzívne ako v minulom roku.
Je potrebné zdôrazniť veľkú spokojnosť návštevníkov s kvalitou poskytovaných služieb a
materiálnym zabezpečením. Veľké poďakovanie patrí Ľudke Michalskej ale aj jej nástupkyni Janke
Skladanej za službu v kuchyni, manželom Pipkovcom za rozvoj, údržbu a chod domu, bratom
saleziánom za silné chvíle v srdci celého domu - v kaplnke.
V podstate sa dá povedať, že mimoriadne dobrodenia z Božej strany sme mohli rukolapne cítiť aj
počas uplynulého roku pri početných akciách, ktoré boli zamerané na rôzne skupiny ľudí:
Ponuky so zameraním na saleziánov spolupracovníkov:
•
DC (14 termínov, 332 účastníkov);
•
Výročné konferencie našich troch stredísk;
•
Prvé úspešné pokusy s formačnými stretnutiami skupín ASC najmä v Šindliaku;
•
Rekreačné pobyty cez prázdniny a dovolenkové obdobie;
•
Využitia priestorov na rodinné slávnosti (životné jubileá);
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Ponuky so zameraním na saleziánsku rodinu:
 Ponuka priestorov a kompletného zabezpečenia (zatiaľ využívajú len SDB: 2 turnusy DC,
CDS niektorých komunít, stretnutia direktorov, možnosť oddychu pre jednotlivých
spolubratov aj misionárov; ADMA 1 turnus DC);
Ponuky v oblasti pastorácie rodín (vznik „Strediska pre pastoráciu rodín – SPPR, ktoré tvoria
saleziáni spolupracovníci a SDB“):
 DC pre rodiny, ktorým sa venujú ASC (5 termínov, 91 účastníkov – z Prešova pokles
záujmu!);
 DC samostatne pre mužov a ženy (3 termíny, 72 účastníkov)
 Víkendy pre rodiny s deťmi;
 Kurzy pre manželov („manželské večery“ trvajúce dva mesiace, 8 večerných stretnutí, raz
za týždeň, odskúšali sme 3, mohli by bývať asi 4 ročne pre takmer 50 manželských párov);
 Kurzy pre rodičov („rodičovské večery“, zatiaľ sa pripravuje program);
 Iniciatívy na posilnenie identity muža a ženy so zameraním na ich deti („Otcovia – synovia“,
„Víkend pre mamy“);
Ponuky v oblasti pastorácie mladých:
 CDS pre mladých;
 Ponuka priestorov pre prípravu snúbencov ( jednodňové kurzy p. dekan zo Sabinova +
manželský pár ASC);
Iné:


Ponuka priestorov s kompletným materiálnym zabezpečením pre skupiny nie z našich
prostredí (DC rehoľných sestier, pobyty birmovancov, programy pre rodiny s postihnutými
deťmi, duchovné obnovy dôchodcov, učiteľov atď).

V budúcom roku chceme dotiahnuť štrukturálne fungovanie celého diela DMM (Štatút DMM,
Pastoračný projekt DMM, skvalitňovať ponuky a služby.
•

Hospodárenie DMM.

Financovanie DMM za rok 2012
Príjmy celkom
46 976,00 €

Stav pôžičiek k 31.12.2011

Služby (strava, ubytovanie)

46 976,00 €

Vrátené pôžičky

6 500,00 €

Výdavky

45 421,00 €

Odpustené pôžičky

4 755,00 €

Mzdy

20 271,00 €

SPOLU:

Kuchyňa, prevádzkový
materiál
Plyn

18 700,00 €

Staré pôžičky

3 500,00 €

Nové pôžičky

El. energia

2 950,00 €

Stav pôžičiek k 31.12.2012

500,00 €
23 290,00 €

Zisk

1 555,00 €
Investície - záväzky

19 236,00 €

34 545,00 €

11 255,00 €
22 790,00 €

Iné príjmy

6 217,00 €

Kaplnka

Milodary

3 467,00 €

Zostatok - 2011

2 750,00 €

Drevostavba - projektová
dokumentácia
Stavebný materiál - Teamstav

Zostatok k 31.12.2012

7 772,00 €

SPOLU - pôžičky, investičné záväzky

Celkový stav k 31.12.2012:

1 120,00 €
200,00 €
17 916,00 €
42 526,00 €
-34 754,00 €

O prevádzku sa starali štyria zamestnanci s.r.o. zamestnaní na 3,5 pracovného úväzku.
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•

Stavebná činnosť
Bola zameraná na:





Terénne úpravy – zeminou sa upravila a vyrovnala časť plochy pred hlavnou budovou.
Z veľkej časti bol vytriedený kameň z parkoviska. Odpadový kameň bol použitý na okrajový
múr okolo futbalového ihriska pri drevostavbe.
Krbová miestnosť- bola kompletne ukončená – vrátane vnútorného vybavenia. V
budúcnosti sa uvažuje o prebudovaní krbu.
Drevostavba – v júli 2012 sme vypracovali a podali projekt so žiadosťou o poskytnutie
finančného príspevku vo výške 61 910,- EUR z prostriedkov Európskeho fondu
regionálneho rozvoja na vybudovanie vodovodu, kanalizácie, vnútorných rozvodov na
kúrenie, vodu a odpad ako aj vnútorného vybavenia nábytkom a sanitou. Projekt bol
schválený monitorovacím výborom a je v štádiu prípravy na podpísanie zmluvy
o poskytnutí finančného príspevku. V súčasnosti prebieha proces verejného obstarávania
na výber dodávateľa stavebných prác. Samotná realizácia stavebných prác bude podľa
harmonogramu projektu prebiehať v mesiacoch február až máj 2013. V mesiaci jún by tak
už mala drevostavba plne slúžiť svojmu účelu.

Ako iste vnímate, budúci rok bude opäť náročný, čo bude znamenať aj veľký priestor pre Vaše
ochotné ruky. Tí, ktorí sú trocha v kontakte s týmto dielom, musia registrovať mimoriadne Božie
požehnanie na ňom. Či to nie je pre nás výzva, ešte viac spolupracovať na Božích ponukách? Vari
môžeme zostať nečinní, keď Boh reaguje?
Na záver sa chceme srdečne poďakovať a vysloviť Pán Boh zaplať Vám všetkým dobrodincom,
známym aj neznámym, za podporu tohto diela.
Rada Drienice

Bardejov
Petrovič Damián
Ždila Peter
Šoltýsová Miloslava
Pangrácová Andrea
BA Miletičova
Ivana Pospíšilová
Marek Beliško
Stanislav Mihalovič
Barbora Okruhľanská

Nové MR ASC -

koordinátor

koordinátorka

Brezno
Ambros Rafael koordinátor
Šuleková Margita
Krnáč Michal
Ambros Pavel
Uhrínová Viera
Auxtová Elena
Detva
Krajčovič Peter koordinátor
Krajčovičová Mária ml.
Kortiš Ondrej
Krekáň Ján

BA Daliborovo
Mária Lendacká koordinátorka
Milan Potočár
Iveta Hlinická
Marika Potočárová
BA Mamateyova
Katarína Burdová
koordinátor
Vladimír Barok
Mária Jellušová
Eva Kútiková
Jozef Ondrejkov
Ján Rešutík
Čajkov
Uhnáková Helena
koordinátor
Uhnák Pavol
Polc Ladislav
Kollárová Mária

Dolný Kubín
Urbaník Milan koordinátor
Palugová Katarína
Zuberová Anna
Kršková Marcela
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Dubnica
Rajský Ján
koordinátor
Rajec Ivan
Badačová Alena
Bieliková Helena
Červený Miroslav
Šupák Miroslav
Vavrová Dagmar
Ivanka Bernolákovo
František Zibala
koordinátor
Hajzok Peter
Švardová Darina
Podivínska Mária

Michalovce
Soroka Peter
Smerek Rastislav
Cenknerová Milena

Poprad
Bekešová Marta
Ščurková Zuzana
Bednarčík Martin
Virčíková Jana

Prešov sever
Slavkovský Vladimír
Kováč Ján
Balčák Imrich
Albertyová Katarína
Imrich Juraj
Majirský Jozef ml.
Komiňáková Mária
Rožňava
Rudnayová Andrea
Milková Helena
Kurek Ondrej

Humenné
Belej Ladislav
Šencová Helena
Michalko Vladislav
Marinčák Bernard

Košice
Frič Martin
Škorvánkova Šarlota
Orkuty Štefan
Imrich Michal
Sýkorová Jana
Rychnavský Štefan
Námestovo
Mikolajčík Stanislav
Pisarčík Ján
Budzeľová Eva
Barnáš Jozef
Kureková Janka
Prešov Juh
Zajac Jozef
Hanobik Ján
Belušková Agnesa
Straka Róbert
Lešková Juliana
Joščák Stanislav
Púchov
Blašková Jarmila
Kalmová Mária
Kuchtová Marta
Juskuvová Mária

koordinátor

koordinátor

koordinátor

Ružomberok
Paterek Štefan
Mlynček Pavol
Lukáčová Iveta
Krakovský Roman
Senec
Podolský František
Laborecký Marián
Čaputová Jarka
Borsányiová Mária
Šuplatová Edita
Kupkovičová Ľudmila

koordinátor

Sabinov
Kropiľáková Mária
koordinátor
Dačo Rudolf
Triščová Alena
Ungvarský Ondrej
Seman Stanislav
Žilka Peter
Mišenčíková Emília
Šaštín
Púpala Miroslav koordinátor
Jozef Jánoš
Anna Nigrovičová
Andrea Pavlovská

koordinátor

koordinátor

koordinátor

koordinátor

koordinátor

koordinátor

koordinátor

Topoľčany
Kajan Jozef
koordinátor
Franková Marta
Mareková Alžbeta
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Trnava
Havlíková Zuzana
koordinátor
Riedlmajerová Terézia
Rajský Andrej
Kraľovič Miloslav
Mak Dominik
Zápražná Martina
Zvolen
Konrádová Iveta
koordinátor
Lukyová Lýdia
Matľak Jakub
Šmidriak Vladimír
Kvas
Peter

Zlaté Moravce
Čaladíková Mária
Herdová Mária koordinátor
Krajčová Daniela
Petrovič Pavol

Žilina
Šutka Miroslav koordinátor
Badžgoňová Anna
Jedinák Vincent
Kubicová Ľubica
Krupa Michal
Šusteková Katarína

- Čo nové v PR ASC. PR ASC od nultého vydania Spravodaja zasadala dvakrát.
Najskôr nás prichýlili sestričky pri Gymnáziu sv. Františka v Žiline a potom rodina Miloša Kraľoviča
na Bukovej. Obidve zasadnutia sa niesli v duchu neskutočnej až kráľovskej starostlivosti o nás,
a preto sa na tieto miesta stretnutia tak radi vraciame. Keď je telo spokojné, aj duch pracuje
ochotnejšie a aj nám sa pri takej skvelej opatere dobre rokovalo.
Na zasadnutí v Žiline sme sa zaoberali hodnotením konferencií, kazateľských duchovných cvičení,
prípravou stretnutia s ašpirantmi na Drienici a s miestnymi radami v Poprade.
PR ASC pripravuje stretnutie s novými miestnymi radami 6. – 7. apríla 2013 v Poprade. Chceme sa
stretnúť, animovať, odovzdávať si skúsenosti a povzbudiť sa.
PR ASC zobrala na vedomie prestup Tibora Béreša a Tibora Bernátha zo strediska Šaštín Stráže do
strediska Rožňava ku dňu 17. 11.2012. a prestup Miroslavy Kilianovej zo strediska Bratislava
Mamateyova do strediska Zlaté Moravce ku dňu 1. 11. 2012.
PR ASC ďalej oznamuje členom Združenia, že chce pokračovať vo vydávaní Spravodaja ASC,
a preto prosí, aby MR aj jednotliví členovia boli nápomocní pri tvorbe nášho časopisu a prispievali
svojimi článkami, postrehmi z konferencií, osláv dona Bosca ako aj čímkoľvek, čím žijú strediská
a ich členovia.
Na zasadnutí v Bukovej sme sa zaoberali podrobným programom stretnutia PR ASC a MR ASC
v Poprade. Pripravovali sme stretnutie s ašpirantmi, ktoré sa uskutoční 16. marca 2013 na Drienici
v našom Dome mamy Margity. Tiež sme sa zaoberali Správou o činnosti DMM, ktorá sa
v kompletnom znení nachádza v tomto Spravodaji.
Manuál CDS - PR ASC spracovala návrhy a pripomienky z formačného víkendu k manuálu CDS
a dáva tento manuál do stredísk ad experimentum.
Naši jubilanti
Brillová Daniela - BA- Mamateyova, 18. marec - 40 rokov
Dzúriková Zita - Sabinov, 28. marec - 40 rokov
Kočálkova Otília - Dolný Kubín, 27. marec - 50 rokov
Kováč Július - Sabinov, 21. marec - 50 rokov
Piváčková Jana - BA- Mamateyova, 23. marec - 30 rokov
Vavrínska Marta - BA- Miletičova, 1. marec - 60 rokov
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Modlitbový kalendár provincie ASC Slovensko
Dátum ÚMYSEL ZA
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.

Stredisko Bardejov + za sv.Otca a jeho úmysly
Stredisko BA Daliborovo + provinciálku FMA
Stredisko BA Mamateyová + za PR
Stredisko BA Miletičová + za provinciála SDB
Stredisko Brezno + za delegátov
Stredisko Čajkov + za generalného predstaveného SDB
Stredisko Detva + za nové povolania do saleziánskej rodiny
Stredisko Dolný Kubín + za miestnu Cirkev
Stredisko Dubnica + za misie
Stredisko Humenné + za mladých
Stredisko Ivanka-Bernolákovo + za všetkých kňazov
Stredisko Košice + vytrvalosť v povolaní
Stredisko Michalovce + predašpirantov ASC
Stredisko Námestovo + za matky v požehnanom stave
Stredisko Púchov + za chorých a trpiacich v salez. rodine
Stredisko Poprad + za krstné deti
Stredisko Prešov- Juh + za jednotu kresťanov
Stredisko Prešov- Sever + za tých, ktorí ochabli v povolaní
Stredisko Rožňava + za deti ASC
Stredisko Ružomberok + za našich biskupov
Stredisko Sabinov + za tých, ktorí stratili zamestnanie
Stredisko Senec + za dobrodincov salez. rodiny
Stredisko Šaštín + za zosnulých sal.rodiny
Stredisko Topolčany + za zosnulých dobrodincov sal. rodiny
Stredisko Trnava + za manželstvá v kríze
Stredisko Zlaté Moravce + za MR celej ASC
Stredisko Zvolen + za kňazské a rehoľné povolania
Stredisko Žilina + direktorov SDB
Za Provinciu SDB + ašpirantov ASC
Za Provinciu FMA + pokoj
Za celú saleziánsku rodinu
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