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Milí bratia a sestry, milá spolupracovnícka rodinka,
chcem vás všetkých srdečne a osobne pozdraviť a podeliť sa s vami o niekoľko myšlienok
a postrehov na nastávajúce letné dni. Po prekrásnych zážitkoch a oduševneniach zo stretnutí sa
s relikviami nášho otca a zakladateľa dona Bosca sa končí školský rok. Aj dlho očakávané leto už
konečne prišlo, čo nie vždy s radosťou pociťujeme na tropických horúčavách. Pre našu saleziánsku
rodinu nastáva čas duchovnej žatvy. Rozbiehajú sa letné tábory s mladými a iné akcie, ktoré nás
môžu posunúť bližšie k mladým a tým aj bližšie k Bohu. Nastáva čas rodinných dovoleniek, kde
máme možnosť budovať aj svoju pokrvnú rodinu a venovať dostatok času svojim najbližším. Rodina
a rodinnosť patria medzi podstatné črty saleziánskej charizmy. Robme v svojom živote všetko tak,
aby sme sa tým, čo robíme, posväcovali a dozrievali na ceste lásky k Bohu i ľuďom.
PR ASC na svojom poslednom zasadaní bilancovala končiaci sa školský rok a plánovala
aktivity na ten nadchádzajúci. Zaoberala sa aj analýzou vízií pre jednotlivé úseky života združenia,
ktoré poslúžia aktualizácii Projektu apoštolského života našej provincie. Po tejto letnej praxi
v Božom oratóriu nás na jeseň v septembri (26. až 28.) čakajú dni saleziánskej spirituality
v Poprade. Ich ústrednou myšlienkou v rámci trojročnej prípravy na jubileum narodenia nášho
svätého zakladateľa bude Pedagogika dona Bosca. Tieto dni budú pre celú saleziánsku rodinu
príležitosťou a privilegovaným časom v raste autenticity našej duchovnosti. Nenechajme ich len tak
prejsť bez záujmu okolo seba, ale aktívne a osobne sa do nich zapojme.
Bratia a sestry, ďakujme všetci spoločne Bohu za dary, ktoré nám dáva, zvlášť za dar
saleziánskeho povolania, ktorým nás priamo a konkrétne volá, aby sme mu slúžili. Skúsme čo
najlepšie využiť čas a príležitosti, ktoré nám Pán ponúka. Ide o nás, o naše dobro a dobro tých, ku
ktorým sme poslaní.
Prepáčte mi, bratia a sestry, ak som napísal viac slov a výziev ako som si pôvodne predsavzal, ale
myslím ich všetky úprimne a s láskou.
Váš brat v službe Anton,
koordinátor PR ASC
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- Don Bosco medzi nami. –
Veľká udalosť na Slovensku nastáva,
keď k nám don Bosco osobne prichádza.
Don Bosco, vitaj medzi nami,
my všetci Ťa máme veľmi radi.
V deviatich rokoch sa mu Panna Mária zjavuje,
jeho budúcnosť mu medzi chlapcami ukazuje.
Láskou, nie bitkou získaš srdcia mladých,
ktorí sú po Bohu nesmierne hladní.
Don Bosco, povzbudený týmto snom
sa vydáva na túto cestu s donom Calossom.
Neskôr je vysvätený za kňaza,
don Cafaso ho pri tom sprevádza.
V Turíne chlapcov stretáva,
do oratória ich k sebe zvoláva.
Spev, radosť, modlitba i práca,
sa odtiaľ k nebu každý deň vznáša.
Jedného dňa don Bosco ťažko ochorie,
domov k mame sa zotaviť poberie.
Chlapci k modlitbe na kolená kľakajú
a navrátenie zdravia pýtajú.
Opäť nastáva ten čas,
keď na Valdocco sa vracia don Bosco zas.
Aby chlapci neboli už viac sami,
prináša darček v podobe svojej mamy.
Internáty, školy, kostoly, misie i dielne,
don Bosco slúži Pánovi verne.
Veľkú vieru v Boha má,
pod ochranou Pomocnice saleziánske dielo zakladá.
SDB, FMA, ASC, VDB, mladí i starí,
my vítame Ťa dnes medzi nami.
Svoje srdcia Ti dnes darujeme,
vernosť na celý život Ti sľubujeme.
Venované donovi Boscovi a saleziánskej rodine pri príležitosti príchodu jeho relikvií na Slovensko.
Andrea Pavlovská, ASC

– Slovensko víta dona Bosca. –

Pane, buď požehnaný,
svätý don Bosco je už medzi nami.
Od východu Slovenska až po západ
svätý Janko vraví,
že je medzi nami rád.
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Srdce mal ako kalich, plné nehy, lásky,
každého vedel pochopiť.
My všetci môžeme ju teraz pohladiť.
Pane, ďakujeme ti, že môžeme
pri donovi Boscovi aspoň chvíľu byť.
Duch pravdy, sily, čo zostupuje z neba,
nech, svätý don Bosco, po Slovensku vedie teba.
Nás nech dary jeho milostí celý život chránia,
na príhovor svätého Jána Bosca nech nám dá Pán hojnosť požehnania.
Nech nás Pán Boh požehnáva,
posilňuje v zdraví, dobrote,
nech príklad svätosti svätého dona Bosca
cítime v našom živote.

Kto sa jeho drží, k tomu sa Pán kloní,
citom nevídaným srdce mu obnoví.
Preto sa ho chopme, vierou k tej časnosti,
aby nám vyprosil slávu vo večnosti.
AMEN
Marta Mária Augustínová, ASC Topolčany

– My v Becchi, don Bosco v Banskej Bystrici... –
Keď sme v roku 2005 spolu s manželom v rámci saleziánskej púte za Alexandrinou da
Costovou, navštívili jej dom v Portugalsku aj rodisko Janka Bosca v Becchi, ani vo sne nám
nenapadlo, že blahoslavená Alexandrina príde do Čierneho Balogu a svätý don Bosco do Banskej
Bystrice. Stalo sa tak v rôznom čase prostredníctvom relikvií, ktoré sme s láskou, úctou a pohnutím
privítali na Slovensku.
V rámci prípravy na 200.výročie narodenia dona Bosca putovali relikvie po saleziánskych
domoch, kde sa stretla pri ich uctení saleziánska rodina i široká verejnosť. SDB v Banskej Bystrici
koordinovali prípravy na prijatie urny s relikviami, program pri ich uctení a odovzdanie relikvií. ASC
mali v programe vyhradených oficiálnych 30 minút. Na podnet koordinátorky strediska Zvolen,
Ivetky Konrádovej, sme dali hlavy dokopy, aby sme spoločne pripravili krátky program pri donovi
Boscovi. Mnohí zo saleziánskej rodiny si neváhali zobrať deň dovolenky, aby mohli 18.4.2013 o
12.00 u saleziánov v Banskej Bystrici privítať urnu s relikviami. Stretla sa tam saleziánska rodina
zo všetkých kútov: z Horehronia, Banskej Bystrice, Zvolena, Novej Bane, Detvy...
Mohli sme sa zúčastniť súkromnej modlitby pri relikvii, slávnostných vešpier, čítania
z Pamätí oratória, ruženca s meditáciami, sv. omše s ThLic. Vladimírom Slovákom, sv. omše s
Mons. Mariánom Chovancom, biskupom banskobystrickej diecézy, adorácie za povolania,
obnovenia prísľubu ASC i spoločného agapé. Z homílie pána biskupa mi utkvel v pamäti príklad
mamy Margity, riešiacej spor syna Antona, ktorý nebol jej vlastným synom a vlastného syna Janka
preventívnym systémom. Keďže Anton neustále vyvolával hádky a nepokoj, poslala Janka do
služby až do chvíle, keď sa situácia doma upokojila. Mons. Chovanec vyzdvihol 2 piliere
výchovného systému dona Bosca: čestnú múdrosť a činorodú vieru. V ovzduší pietnej úcty a
pokojnej uzobranej atmosféry prichádzali k urne dona Bosca zástupy ľudí všetkých vekových
kategórií. Každý chcel donovi Boscovi poďakovať, ostať s ním v tichom uzobraní, prosiť, dotknúť sa
urny. V rámci našej “polhodinky” sa ASC združili okolo urny, koordinátor Strediska Brezno Rafael
Ambros v rámci prezentácie predstavil saleziánov spolupracovníkov a ich charizmu, následne
predniesli ASC zo Strediska Zvolen prosby a modlitby. Spoločným obnovením prísľubu saleziána
spolupracovníka sme donovi Boscovi znovu sľúbili, že budeme pracovať pre dobro mladých a
ľudových vrstiev.
S donom Boscom sme sa cítili dobre, ale čas sa už blížil k polnoci a my sme sa museli
rozlúčiť... Ešte vyznanie, poďakovanie a prosba zapísaná do kroniky a musíme ísť. Do videnia don
Bosco... v Becchi, Turíne, na Slovensku, v nebi...
Margita Šuleková, ASC Brezno
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- Dar práce od don Bosca Sv. don Bosco sľúbil saleziánom spolupracovníkom chlieb, prácu a nebo. Saleziánkou
spolupracovníčkou som iba od 8.12.2012. Aj keď je to pomerne krátky čas, presvedčila som sa, že
don Bosco je vo svojich prisľúbeniach verný.
V čase svojich prísľubov som bola nezamestnaná, tak som prosila sv. dona Bosca, aby mi
pomohol nájsť si prácu. Pred prísľubmi som chodila od dverí k dverám, písala som žiadosti, no
dostávala som iba negatívne odpovede. Nikde nemali voľné miesto. Po prísľuboch neprešli ani dva
týždne a 21.12.2012 som dostala pracovnú ponuku. Vnímala som to ako zásah môjho orodovníka.
Do práce som nastúpila od 1.1.2013. Moja pracovná ponuka bola na dobu určitú, na pol roka, t.j.
do júna 2013. Tak som sa od januára modlila ďalej, aby mi zmluvu predĺžili. S prácou som bola
veľmi spokojná. V apríli prišla do nášho mesta relikvia dona Bosca. Pri nej som prosila, aby mi don
Bosco opäť pomohol s prácou. V deň, keď relikvia dona Bosca odchádzala z Bardejova, dostala som
oveľa lepšiu pracovnú ponuku. Nakoniec som sa dozvedela, že predchádzajúcu pracovnú zmluvu mi
chceli predĺžiť, dokonca ma prehovárali, aby som u nich ostala pracovať. Tú druhú pracovnú
ponuku som prijala, pretože som cítila, že je darom od sv. Jána Bosca. O niekoľko týždňov sa mi
ozvali s treťou dobrou pracovnou ponukou. Tú som odmietla. Ostala som z toho všetkého veľmi
dojatá.
Vďaka ti, sv. don Bosco, že myslíš na svojich saleziánov spolupracovníkov.
Sylvia Ždiľová, ASC Bardejov

- Moja modlitba za Svätého Otca. Dobrotivý Bože,
prosím ťa,
požehnaj nášmu Svätému Otcovi,
námestníkovi Kristovmu,
dobré zdravie,
milosť dobrého života
a dary Ducha Svätého,
aby vždy múdro riadil a spravoval
našu svätú Cirkev.
Nikdy nedopusti
osočovanie a znevažovanie jeho osoby.
Najsvätejšie Srdce Ježišovo,
buď nášmu svätému Otcovi
ochrancom, priateľom a učiteľom.
Amen.
Rudko Lenharčík, ASC BA-Daliborovo nám.

- Rodinkovo - Srdce otvorené pre rodinu. -

Ako ste prežili voľné chvíle jarných prázdnin? Na lyžiach, výletoch, či sladkým ničnerobením
pri telke či počítači?
Manžel, ja a naši dvaja synovia- Filip /14rokov/ a Samko /11rokov/, sme časť jarných
prázdnin, od štvrtku do nedele prežili inak, ako býva zvykom. Boli sme v Rodinkove. Pre tých, ktorí
Rodinkovo nepoznajú: Je to miesto pre všetkých členov rodiny. Je to zariadenie, kde môžete tráviť
voľné chvíle na výlete, na tábore, na duchovných obnovách či cvičeniach. Voľný víkend tam môžu
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prežiť snúbenci, rodiny s malými i väčšími deťmi, ale aj spoločenstvá seniorov. Je to jednoducho
dom prijatia pre rodinu. Leží uprostred tichej prírody a je dobre vybavené na trávenie voľného
času. /pohľadaj na webe/
Rodinkovo je aj miesto, kde sa učíme navzájom si slúžiť napr. výpomocou v kuchyni. Na
takúto dobrovoľnícku službu sme sa prihlásili aj my. S tou prácou v kuchyni to bolo “veselé”, keďže
sme sa iba učili byť užitoční. No našli sme tam mimoriadne vzácnych ľudí, od ktorých sme sa veru
mali čo učiť. A nešlo len o šikovnosť v kuchyni. Učili sme sa veľkodušnosti, láskavosti, trpezlivosti
so sebou aj inými, tomu, čo znamená prijať niekoho s láskou. Máme teda nových priateľov, Mirka a
Aničku “Rodinkovcov” Chmúrových i Janku, našu spolubojovníčku- dobrovoľníčku. Chlapci pomáhali
čistiť zemiaky, odnášať na stoly a zo stolov, obsluhovať umývačku riadu, no určite najviac sa im
páčilo prestierať v bielych rukaviciach. Poviete si: “Čo je to za výlet?” Popri práci sme stihli veľa
oddychových aktivít. Navštívili sme Jaskyňu sv. Jozefa. Boli sme tam v období, kedy sa prebúdza
príroda. Našli sme práve sa prebúdzajúce sa salamandre škvrnité, ktoré nám vďačne pózovali pred
objektívom alebo len nevládali ujsť. Pri soche sv. Jozefa sme sa modlili za bábätká a mamičky v
našej rodine. Tento rok čakáme dve nové vnúčatá. V sobotné popoludnie brázdili chlapci blízky
lesík. Páčila sa im divočina, skákali cez potok, lámali palice. Samovi sa podaril záber Filipa nad
potokom. Natrhali sme si bahniatka, vyjašili sme sa v zbytkoch snehu a nasmiala sa dosýta. Naši
chlapci si našli kamarátov z rodín z Bratislavy, ktoré tam boli na duchovnej obnove. Spoločne s
nimi sme sa zúčastňovali na sv. omšiach, na krížovej ceste, eucharistickej poklone. Bolo nám
skrátka fajn.
Výlet v Rodinkove bola pekná bodka za prázdninami a skvelé otvorenie novej sezóny. Naša
rodina sa už teraz teší na ďalšiu akciu “Rodinkovo.”
Marta Franková, ASC Topoľčany

-

O tom, čo ma teší. -

Keď som sa nedávno spýtala svojho priateľa, ako sa má, odpovedal mi: „Stále lepšie
a lepšie.“ Najprv ma to zarazilo, lebo dnes málokto takto odpovie a v duchu som mu ticho závidela,
ale potom som si uvedomila, že aj ja sa môžem mať stále lepšie a lepšie. Len si musím uvedomiť,
že napriek všetkým starostiam, ťažkostiam a problémom, napriek zlu, ktoré napáda tento svet,
napriek denným správam o vraždách, prírodných katastrofách a nespravodlivosti, Pán mi každý
deň dáva dôvod na radosť.
Tak som prišla na to, že sa veľmi teším z kvetov a z krásy ako takej.
Teším sa z môjho Jožka doma, že sa mu darí zastúpiť ma, keď ja som v práci ďaleko od domova.
Teším sa z detí, že si navzájom pomáhajú a berú život celkom zodpovedne.
Teším sa z mojej mamy, že viac sedí s ružencom v ruke ako pri televízore a živo sa zaujíma o
starosti a radosti svojich vnúčat.
Teším sa, že konečne mám v práci spokojnú pacientku a milú rodinu.
Teším sa, že aj ďaleko od domova je Ježiš mojím prvým priateľom a že ho môžem navštíviť pred
Bohostánkom v malej kaplnke.
Teším sa z nového Sv. Otca Františka a z jeho prístupu k svojej úlohe viesť Cirkev.
Teším sa, keď na facebooku vidím, že sa darí mojim bývalým súkmeňovcom bratom a sestrám,
spolupracovníkom zo Sabinova a Prešova.
Ale zároveň mám veľkú radosť z nášho bardejovského strediska.
Teší ma, že aj napriek mojim počiatočným obavám, nabralo naše rozdelené stredisko na kvalite a
na vzájomnom lepšom obohacovaní sa.
Teší ma, že sa bratia a sestry snažia venovať aj mladým, aj rodinám, spolupracujú s bratmi
saleziánmi podľa svojich možností a schopností , že sa všetci navzájom potrebujeme a vieme si
pomôcť hmotne i modlitbami.
Teším sa z nášho nového koordinátora Damiána, ktorý sa po neúnavnom Vilovi ujal svojej úlohy
veľmi zodpovedne a v Duchu Svätom.
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Teším sa, že na duchovné obnovy chodí čoraz viac ľudí, ktorí sú v manželských skupinách,
sympatizantov a všetci tí, ktorí si nenechajú ujsť skvelé trefné prednášky nášho otca Antona.
Vďaka, Tonko.
Teším sa, že stredisko Vimbarg sa vďaka všetkým bratom saleziánom, čo tu pôsobili a tým, čo tu
momentálne pôsobia a starajú sa aj o Poštárku, zmenilo k lepšiemu a že oni sú podľa vzoru dona
Bosca všade tam, kde je to najviac potrebné.
No asi najviac sa teším, že som Božie dieťa, že mám Máriu, že poznám dona Bosca a že mám Vás,
bratia a sestry.
A samozrejme, ešte ma teší , že už sa len trikrát vyspím a prídem domov
k mojim najmilším.

Mária Strončeková, ASC Bardejov

- Společné setkání české a slovenské provinciální rady - červen
2013 Jsou chvíle, kdy jsem docela rád, že jsem členem PR. Jednou z nich bylo i společné setkání
se slovenskou provinciální radou ve Smolenici u Trnavy. Celým setkání se neslo jedno velké,
radostné a při tom zavazující poslání. Seznamovali jsme se s ním postupně.
V pátek večer při slavnosti Nejsvětějšího Srdce Ježíšova, při slavnosti Boží lásky nám bylo
sděleno první. Nechte na sebe působit Boží lásku, vědomí toho, že nás Bůh miluje. Druhý krok,
opětujme tuto Boží lásku k Bohu, k bližnímu, k nepřátelům. Během soboty pak při slavnosti
Neposkvrněného srdce Panny Marie v jednom z nejstarších kostelíků zasvěcenému sv. Heleně
v Trnavě pak druhé. Při evangeliu jsme slyšeli: „…Panna Maria uchovávala Ježíšova slova ve svém
srdci…“ Co uchováváme ve svém srdci my? Co do něho necháváme vstupovat? A v neděli pak ve
Smolenickém kostelíku zaznělo poselství poslední. Ve Starém i Novém zákoně slyšíme vyprávět o
vzkříšení syna. Ježíš přistupuje k plačící matce, je mu jí líto, nechá se prostoupit jejím utrpením,
soucítí s ní. Pak se obrací k Bohu s prosbou a přináší slova i skutky útěchy.
Když se plánovalo toto setkání, tak si myslím, že nikoho ani nenapadlo, že nám to takhle
pěkně vyjde slavit takové velké svátky pospolu a ono to vyšlo. Už samotné přijetí bylo úžasné.
Přijeli jsme na zámek. Tam nás již očekávali manželé Horváthovi se sklenkou trnavské medoviny –
výborné pití. Postupně přijížděli ostatní. Až se nás sešlo 36. Následovala večeře v zámecké jídelně
a po ní netradiční aktivity v loveckém salonu. Některým se chtělo spát, někteří chtěli ještě zůstat. A
tak jsme se postupně rozcházeli. Sobotní ráno jsme začali společnou modlitbou ranních chval a pak
hurá na snídani. Samé radosti. Marně jsem se pokoušel zrušit dopolední jednání české provinciální
rady. Zástupcem pověřeným zástupce (tedy Veronika) to měla pevně, ale při tom laskavě v rukou.
Takže zatímco si ostatní vyšli na výlet do podzemní krápníkové jeskyně, my jsme zůstali, abychom
mohli jednat o otázkách sdružení.
Odpoledne jsme se věnovali prohlídce města se slavnou minulostí a přitažlivou přítomností.
Jako správní katolíci jsme zahájili prohlídku města mší svatou již ve zmíněném kostelíku sv.
Heleny, který je nejstarším ze zachovalých v Trnavě. Přestože byl v baroku přestavován, dodnes
má svůj původní středověký vzhled a půvab. Jednoduchý, ale očarující jednolodní kostel v sobě
ukrývá hodnotné gotické prvky. Po mši sv. následoval sobáš, toho jsme se ale již neúčastnili, ale
vyrazili na prohlídku města s poutavým výkladem Růženky, co má ráda sudoku. Nejvíce mě zaujala
monumentální stavba kostela sv. Mikuláše. Kromě jiných zajímavostí, které se mi hluboko vryly do
paměti, jsme se také dozvěděli, jak město přišlo ke svému názvu. Když sem totiž přišli benediktini,
začali budovat klášter na periferii, kde rostlo jen samé bodláčí a trní.
Ve městě právě probíhal festival křesťanských písní „LUMEN“ atak kromě hudebníků na
podiu, jsme cestou potkávali řadu kněží, řeholníků a řeholnic, ale i laiků, kteří navazovali kontakty
s kolemjdoucími a rozdávali nejrůznější brožury. Taky jsem jednu dostal: Společenská etika platí aj
v kostele. Zaujalo mě pravidlo 3x30. Tedy že 30 cm od vrchu hlavy, 30 cm od dolní části (od
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nohou) a posledních 30 cm na rukách má být decentně upraveno. Bylo by dobré, když by se s tím
pohani seznámili. Pak jsme se dali rozchod a každý si mohl dělat co chtěl. Zamířili jsme tedy se
slovenskými přáteli do restaurace na sklenku piva. Tento nápad jsme nedostali jenom my a tak
jsme postupně zaplnili hned několik stolů. Personál byl spokojený a my v tom horku taky.
Večer nás čekala „castel party“ na zámeckém nádvoří. Prostřené stoly plné dobrého jídla a
pití… Nedělní dopoledne bylo vyhrazené pro vzájemné obohacování, neboť bohatství člověka
spočívá v jeho vztazích. Pavel Kvapil nám pro tuto chvíli napsal ručně psaný dopis, z něhož
vyjímám: „...Milost víry je neuvěřitelné bohatství a nemáme ji pro svou soukromou potřebu.
Prosím Ducha Svatého, aby stále obnovoval náš zápal a nadšení pro Boha. A aby se náš život
stával pramenem naděje pro všechny lidi, se kterými se potkáváme…“
Na závěr nás pak Slováci seznámili s odkazem Dona Chaveze při jeho návštěvě na Slovensku
v Drenici:
1/ Ochrana života od početí po přirozenou smrt.
2/ Ochran rodin.
3/ Výchova.
4/ Evangelizace.
5/ Pastorace.
A víte co je to cedesko? To samé jako u nás CŠS. Akorát místo šťastné Slováci říkají dobré.

Místo bylo výborně vybráno nejen svým prostředím, ale i vzdáleností. My, kteří jsme to měli z ČR
nejdál, totiž z Prahy (cca 350 km), jsme to měli blíž, než naši přátelé z Prešova. Ještě jednou dík,
všem organizátorům a všem zúčastněným a i těm, kteří na nás vzpomínali, protože z nejrůznějších
důvodů nemohli přijet. Zvláště pak Tobě Pavle!
Za jednoho z účastněných - Vojtěch Tošovský, PR ASC CZECH
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- Finančné hospodárenie Združenia saleziánov
spolupracovníkov za rok 2012 – hospodárenie provinciálnej
rady Milí saleziáni spolupracovníci, predkladám vám hospodárenie provinciálnej rady za rok 2012
s prostriedkami, ktoré sme dostali do provinciálnej pokladne a na provinciálny účet:
Stav k 1.1.2012

Suma

Pokladňa a bežný účet

8 741,41 €

Pokladňa a bežný účet Fondu lásky

3 373,62 €

Spolu

12 115,03 €

Príjmy
Príspevok ekonom.solidarity od stredísk

11 058,52 €

Prijaté 2%

4 799,21 €

Účastnícke poplatky (PR s MR Poprad, Formač. víkend)

2 603,00 €

Príspevky za texty k DC

652,50 €

Príspevky za Adresáre, Anjel milosrd., Príhovory DB

1 426,59 €

Dary (na strechu noviciátu SDB, kaplnka Drienica )

1 700,00 €

Ostatné (refakt. výdavkov na Drienicu, úroky,...)
Príspevky do Fondu lásky

333,14 €
1 930,34 €

Spolu

24 503,30 €

Výdavky
Poplatok za kazateľov DC

3 698,80 €

Cestovné na PR, konferencie, stretnutia

2 052,37 €

Strava, ubytov. na zasadn. PR

1 852,59 €

Stretnutia PR s MR, Formačný vikend, Svetový kongres

4 930,20 €

Tlač textov k DC

815,40 €

Dary (na strechu noviciátu SDB, kaplnka Drienica )
Dar SDB za komentár k strenne 2012

1 700,00 €
800,00 €

Chod sekretariátu (toner, poštovné)

97,60 €

Mzdy a odvody (zamestnanec sekretariátu)

1 794,60 €

Ostatné (bankové popl., doména, cestovné DSS, trafostanica,
Adresáre, Príhovory, Anjel, dary,...)

3 242,41 €

Príspevky z Fondu lásky

990,00 €

Spolu

21 973,97 €

Stav k 31.12.2012
Pokladňa a bežný účet

10 429,52 €

Pokladňa a bežný účet Fondu lásky

4 214,84 €

Spolu

14 644,36 €
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Zároveň vám predkladám rozpočet provinciálnej rady na rok 2013 podľa požiadaviek Svetovej
rady:
Stav k 1.1.2013
Pokladňa a bežný účet

Suma
10 429,52 €

Príjmy
Solidarita pre Združenie
Hlavnému predstavenému
Formačné aktivity

14 700,00 € 10200 € ekonom. solidarita, 4500 € 2%
0,00 €
3 600,00 € 2600 € PR s MR, 1000 € formačný víkend

Apoštolské aktivity

0,00 €

Animovanie Združenia

0,00 €

Charita a misie

0,00 €

Tlač a pomôcky
Sekretariát

600,00 € brožúrky k DC
0,00 €

Rôzne

200,00 €

Spolu

19 100,00 €

Výdavky
Solidarita pre Združenie
Hlavnému predstavenému
Formačné aktivity

Apoštolské aktivity
Animovanie Združenia
Charita a misie
Tlač a pomôcky
Sekretariát

3 486,00 € príspevok do Svetovej rady 2000 € za r. 2011,
2012, 1486 € za r.2013
0,00 €
13 397,00 € 3827 € kazatelia DC, 5250 € PR s MR, 1800 €
formačné víkendy, 1800 € stretnutia úsekov, 720
€ DSS
0,00 €
7 200,00 € 2300 € cestovné PR, 3900 stretnutia PR, PR ČR,
1000 € cestovné región .radcov
0,00 €
970,00 € 470 € texty k DC, 500 € dar SDB za komentár k
strenne
2 378,00 € 150 € chod sekretariátu, 2228 € mzda zamestn.
sekretariátu

Rôzne

550,00 €

Spolu

27 981,00 €

- Čo nové v PR ASC. STRETNUTIE PR ASC S AŠPIRANTMI
PR ASC sa v sobotu 22.marca 2013 stretla v Košiciach na Troch Hôrkach s ašpirantmi na
saleziánov spolupracovníkov. Na stretnutí panovala radostná rodinná atmosféra. Program bol
rozdelený na formačnú časť, podelenie sa, odovzdávanie skúseností a zážitkov a budovanie
spoločenstva pri slávení Eucharistie. Stretnutia sa zúčastnilo 28 ašpirantov z celkového počtu 36.
FORMAČNÝ VÍKEND
PR ASC sa 17.-18.mája 2013 stretla v Rodinkove na formačnom víkende s formátormi,
koordinátormi a delegátmi. Tvorili sme návrh manuálu duchovných cvičení, rozprávali sme sa o
návšteve dona Bosca na Slovensku a budovali rodinnosť.
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ÚSEK SPRÁVCU MAJETKU
Správca majetku, Ľubica Májeková, informovala PR ASC o vyúčtovaní za rok 2012 podľa
požiadaviek Svetovej rady a o navrho vanom rozpočte Svetovej rady na rok 2013, z čoho našej
provincii vyplýva povinnosť odviesť príspevok ekonomickej solidarity pre Svetovú radu. Zároveň
máme záväzok voči Svetovej rade splatiť príspevok ekonomickej solidarity za roky 2011-2012.
Informovala aj o aktualizácii nášho rozpočtu na rok 2013 podľa požiadaviek Svetovej rady.
PREZENTÁCIA ASC NA RIO 2013
PR ASC poverila Richarda Ondrišíka registráciou nášho Združenia na RIO 2013, ktoré sa uskutoční
v Ružomberku v dňoch 26.-28. júla 2013.Zároveň sa tam uskutoční EXPO povolaní, na ktorom
chceme predstaviť aj naše Združenie. Richard Ondrišík osloví tých členov ASC, ktorí by tam mohli
slúžiť svojou prítomnosťou a svedectvom.
PRÍSPEVOK Z FONDU LÁSKY
PR ASC schválila jednej členke ASC z Fondu lásky príspevok na duchovné cvičenia vo výške 62 eur.
GENERÁLNA KAPITULA SDB
Ružena Maková a Anton Horváth sa zúčastnili na generálnej kapitule SDB a informovali členov PR
ASC o jej záveroch.
ŽIADOSTI AŠPIRANTOV O VSTUP DO ASC
PR žiada koordinátorov MR ASC, aby v stanovenom termíne poslali všetky dokumenty týkajúce sa
žiadosti o vstup ašpirantov do ASC:
životopis – maximálne na jednu A4; hlavnou témou je povolanie do ASC, nie profesijný životopis,
ostatné údaje ašpiranta nepísať obšírne (treba vybrať iba to naozaj dôležité a poradiť ašpirantom
s obsahom aj rozsahom).
žiadosť - prosíme MR o dôkladné a objektívne zhodnotenie a zodpovedanie naozaj všetkých otázok
v žiadosti (žiadosť ašpiranti dostanú na DC pre ašpirantov a nachádza sa aj na www stránke ASC,
v záložke formácia). Neposielajte
neúplné materiály, nepodpísané žiadosti a pod. V prípade
neodporúčania MR, žiadame o napísanie jasného dôvodu neodporúčania. Každú žiadosť pred
odoslaním skontroluje koordinátor MR, ktorý zodpovedá za jej správnosť a úplnosť (po formálnej
stránke).
ak nie je manželský partner ASC - písomný súhlas manželského partnera so vstupom do Združenia
fotka 1ks - stačí ako na občiansky
Termín: 30. september 2013 na adresu: Sekretariát Združenia saleziánov spolupracovníkov na
Slovensku, Miletičova 7, 821 08 Bratislava
NÁVRHY KAZATEĽOV LAIKOV ZO STREDÍSK
PR ASC žiada koordinátorov stredísk, aby poslali návrhy mien kazateľov laikov vhodných na
kázanie DC na budúci rok. Nech sú to sestry a bratia, ktorých má MR overených a odporúča ich.
Z návrhov mien si PR vyberie potrebný počet kazateľov a pozve ich na kazateľské DC. Kazateľ laik
by mal spĺňať predpoklad, že odkáže minimálne 2 turnusy DC.
Vaše návrhy a pripomienky posielajte na mailovú adresu jankabrisova@gmail.com sekretárke PR
ASC do 30. októbra 2013.
ŠARŠ DRIENICA
PR ASC ponúka strediskám účasť na kurze Školy animácie rodinných spoločenstiev, ktorá sa
uskutoční v dňoch 4.-6. októbra 2013 na Drienici. Prosíme členov MR ASC, aby túto ponuku
rozšírili vo svojich strediskách a animovali členov k účasti na kurze. Prihláška s programom príde
v dostatočnom časovom predstihu.
DSS – HOTEL SATEL POPRAD
V dňoch 26.-28. septembra 2013 sa uskutočnia v Poprade v hoteli Satel Dni saleziánskej
spirituality, kde sa stretne celá saleziánska rodina. Hlavnou myšlienkou dní bude pedagogika dona
Bosca. Z kapacitných dôvodov sme museli určiť počet miest na stredisko. Každé stredisko dostane
k dispozícii presný počet miest, ktoré môže obsadiť(rozpis v prílohe). Ak sa neprihlásite do daného
termínu vaše miesto bude dané voľne k dispozícii. Poplatok na osobu a pobyt je 60 eur, kde je
zahrnuté ubytovanie, strava a účastnícky poplatok. Prihlasovanie na DSS sa začne po rozposlaní
pozvánky a termín prihlasovania je 31. júla 2013. Nahlasuje sa Janke Brišovej na mail
jankabrisova@gmail.com. Podrobnejšie informácie pošleme s pozvánkou.
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Konferencie 2013/2014
Dopoludnia

9.11.2013 sobota
10.11.2013 nedeľa
16.11.2013 sobota
17.11.2013 nedeľa
7.12.2013 sobota
8.12.2013 nedeľa
14.12.2013 sobota
15.12.2013 nedeľa
18.1.2013 sobota
19.1.2013 nedeľa

Popoludní

ZA
RK
Ivetka Slavkovská
NO
DK
Ivetka Slavkovská
HE
MI
Jožko Kolarčík
BJ
PP
Jožko Kolarčík, Ferko Goboňa
ZM
CJ
Ferko Goboňa, Janka Brišová
TT
ŠS
Ferko Goboňa, Janka Brišová
POS
Ruženka Maková
POJ
Ruženka Maková
SB
Ferko Barnáš
TO

Dopoludnia

BA DAL
BA MI
Tonko Horváth
BA MA
Tonko Horváth
RV
BR
Julko Tomaštík
KE
Evka Pullmannová
DT
ZV
Riško Ondrišík, Ľubka Májeková
IB
SC
Riško Ondrišík, Ľubka Májeková
PU
DB
Julko Tomaštík, Riško Ondrišík

Ferko Barnáš

Zapísala Janka Brišová, sekretár PR ASC
Uzávierka budúceho čísla bude 30. septembra 2013
Príspevky posielajte na mailovú adresu: marta.pospisilova@sdb.sk
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Popoludní
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