
Milí rodičia,  

už dlhšie uvažujem, ako vás povzbudiť a zapojiť do spolupráce pre našich birmovancov.  

Možno správnejšie by to znelo, ako ma (nás saleziánov a animátorov) vy pozvete do spolupráce na výchove 
svojich detí a odovzdávaní viery. Ak mi napíšte nejakú svoju skúsenosť, postoj, návrh,... budem veľmi rád.  

Máme pred sebou prípravu na birmovku vašich synov a dcér. Času je pomerne dosť, ale iba naoko. Pretože je to 
čas zápasu. Naši mladí sú v období, kde sa učia preberať zodpovednosť a hľadajú v dospelých priateľov – ktorí 

ich skutočne majú radi – napriek ich komplikovanosti 😊 Často hľadajú u nás aj to, čo sme v detstve sami 
nedostali a odrazu sme porovnávaní so svetom, ktorí im navonok ponúka „viac“... no v skutočnosti iba navonok. 
Boh nepočíta so svetom, ale s rodičmi, kňazmi a vychovávateľmi – s tými, ktorým zveruje úlohu odovzdávania 
života a starostlivosť oň. 

Príprava na birmovku je čas upevňovania a prehlbovania priateľstva s Bohom a spoločenstvom ľudí, s ktorými 
nás dáva dokopy. Je to príprava na prijatie darov Ducha Svätého, aby boli schopní spolupracovať s Bohom a žiť 
v Cirkvi – aby títo naši mladí prevzali zodpovednosť za svoju vieru, ktorá je základom pre život v láske 
a dosahovaní cieľa – plnosti života. 

V nedeľu (21.11.2021) je deň mladých. Svätý otec pp. František im napísal list – prečítajte si ho so svojimi 
synmi a dcérami (kliknite na tento text). Porozprávajte sa, o ňom a tiež vám ponúkam 10 bodov na rozhovor, 
uvažovanie – hľadanie odpovede – čo a ako ponúknuť našim mladým, aby žili krásne a naplno: 

10 MYŠLIENOK PÁPEŽA FRANTIŠKA MLADÝM... 
Ponúkame Vám výber myšlienok z príhovoru pápeža Františka, ktorý zaznel na stretnutí s mladými na Štadióne 
Lokomotíva v Košiciach: 
 

Láska neznamená mať všetko a hneď, nezodpovedá logike „použi a odhoď“. Láska je vernosť, dar, 
zodpovednosť. 

Nie sme tu na to, aby sme žili zo dňa na deň, ale aby náš život bol dobrodružnou výpravou. Prosím vás, 
nenechajme dni nášho života plynúť ako epizódy v telenovele. 

Keď snívate o láske, neverte v špeciálne efekty, ale v to, že každý z vás je výnimočný: každý z vás. Každý je 
darom a môže zo života, zo svojho vlastného života urobiť dar. 

Nežijeme na to, aby sme sedeli na lavičke ako náhradníci za niekoho iného. Nie, každý je v Božích očiach 
jedinečný. 

Boh nás chce mať pevne zasadených na zemi, spojených so životom; nikdy nie uzavretých, ale vždy 
otvorených pre všetkých! Zakorenení a otvorení. 

Nie sme stvorení, aby sme skláňali hlavu k zemi, ale aby sme ju pozdvihli k nebu, ku druhým, smerom k 
spoločnosti.  

Nechodíme na spoveď ako potrestaní, ktorí sa musia pokoriť, ale ako deti, ktoré bežia do Otcovho objatia. A 
Otec nás dvíha v každej situácii, odpúšťa nám každý hriech. 

Nebuď väzňom hanby, pretože Boh sa za teba nikdy nehanbí. On ťa miluje práve tam, kde sa za seba hanbíš. 
A miluje ťa vždy. 

Boh trpí, keď si myslíme, že nám nemôže odpustiť, pretože je to ako keby ste mu povedali: „Si slabý v láske!“ 
Naopak, Boh sa raduje, keď nám odpúšťa, zakaždým. Keď nás zdvihne, verí v nás ako prvýkrát, nenechá sa 
odradiť. Vždy, keď sa spovedáme - nikdy na to nezabudnime – je v nebi oslava. Nech je to tak aj na zemi!  

Nechajme sa teda objať Ježišom. Pretože keď objímeme Ježiša, znova dostávame nádej. Nemôžeme objať 
samotný kríž; bolesť nikoho nespasí. To, čo premieňa bolesť, je láska. Kríž teda objímame spolu s Ježišom, 
nikdy nie sami! Ak objímame Ježiša, znovu sa rodí radosť. A Ježišova radosť, v bolesti, sa premieňa na pokoj. 

___ 

Čo teda môžeme urobiť pre vás a ako vás pozýva do spolupráce s nami Pán? Ak niečo máte, alebo niečo 

objavíte, neváhajte sa ozvať – napísať. V týchto časoch sme totiž dosť obmedzení – teda nateraz sa na „rodičku“ 

nemôžeme stretnúť – iba individuálne, alebo cez mail. Prosím, zbytočne neváhajte. 

 

 

       Dominik Vinš, sdb (správca farnosti PP-Veľká) 

(PP-Veľká 18.11.2021) 

 

P.S.: Koncom októbra vaši synovia/dcéry už dostali prvú úlohu, ktorá má 3 časti. Je primeraná? Ak ste náhodou 

mail nedostali, ozvite sa – nedovoľte, aby im rástla hora nezvládnutých úloh 😊  
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