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– Tieto týždne v našej rubrike kráčame v tej 
najlepšej spoločnosti. Priam luxusnej.
– Ako to myslíš, Dobromilka?
– No, pozri sa, Svetlúšik, v októbri nás spre-
vádzali sväté Terézie. Rovno štyri Terezky.
– Začiatkom novembra zažiarili úplne všet-
ci svätí na sviatok Všetkých svätých a pred 
týždňom sme si k Svetovému dňu chudob-
ných pripomenuli patrónov chudobných, 
ktorí majú tiež sviatok v novembri.
– Áno, to sa ľahko zapamätá. Svätý Martin 
11. 11., blahoslavený Ján od Pokoja 12. 11. 
a svätá Alžbeta Uhorská 17. 11. 
– A aj toto sa dobre pamätá, Dobromilka: 
zmrzlina, snubný prsteň, chémia, vírus lásky.
– A to je čo, Svetlúšik? Akýsi čudný nákupný 
zoznam?
– Zoznam to síce je, ale... Dozviete sa o chvíľu, 
kamaráti. 
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SANDRA  – budúca 
patrónka mládeže 
a snúbencov 
Talianska dievčina San-
dra Sabatti niová, kto-
rá sa narodila v roku 
1961, nebola rehoľníč-
ka ani mučeníčka. Bo-
la obyčajná dievčina, 
ktorej išiel dobre šport, umenie i učenie. Odma-
lička hrávala s bratom futbal, rada sa prechádzala 
po brehu mora, dobre spievala a hrala na klavíri, 
aj keď jej chýbali dva prsty. Turisticky atraktív-

Ahoj, kamaráti! ne miesto vedľa jej farnosti však nebolo plné iba 
turistov, ale aj bezdomovcov, chudobných a ľudí 
závislých od drog – narkomanov. 

Keď mala Sandra 12 rokov, stretla sa s Orestom 
Benzim, ktorý bol známy ako kňaz bezdomov-
cov a drogovo závislých. Bol to okamih, ktorý 
Sandru zmenil, a odvtedy začala vnímať ľudí 
v utrpení ako bratov a sestry, v ktorých prebý-
va Ježiš. Videla Ježiša v kamarátoch na párty, 
na diskotéke na pláži, v bezdomovcoch alebo 
v priateľoch z dvora. Predovšetkým ho začala 
rozpoznávať v Eucharistii. Túžila pomáhať na 
misiách v Afrike a rozhodla sa študovať za le-
kárku v Bologni. 

Od sedemnástich rokov sa priatelila s Guidom, 
s ktorým sa neskôr zasnúbila a plánovala manžel-
stvo. Aj Guido patril do spoločenstva kresťanov, 
ktorí pomáhali chudobným. Keď sa všetko v jej 
živote zdalo správne nastavené, zrazu vo veku 
dvadsaťtri rokov zomiera pri autonehode. Po jej 
smrti sa našiel denník. Začala si ho písať po prvom 
svätom prijímaní a môžeme z neho vyčítať, ako 
pre ňu hľadať Ježiša znamená slúžiť bratom. 

Sandra bola pred mesiacom vyhlásená za bla-
hoslavenú, pretože bola verná modlitbe a slúžila 
ľuďom. Svoju svätosť žila v náročných i jedno-
duchých udalostiach bežného života študentky: 
„Dnešnú nedeľu som strávila v Grottarossa, kde 
boli ľudia s mozgovou obrnou. 
Nakoniec sa cítim šťast-
ná a pokojná, moja duša 
je naplnená mierom. Mám 
len strach z testu z mate-
matiky. Prosím, Pane, ak 
ho nedokážem vypočítať 
sama, daj mi vieru a ná-
dej, aby som to dokázala s te-
bou,“ zapísala si do denníčka.

Keď sa ako 14-ročná vrátila 
z tábora, kde sa starala o svojich 
postihnutých rovesníkov, pove-
dala mamine: „Bolí ma celé telo, 
ale týchto ľudí už neopustím.“
 Ak správne zoradíš písmenká 
v zmrzline, dozvieš sa, akú príchuť zmrzliny 
mala Sandra najradšej.

MATTEO  – chemik Božej lásky
Matteo Farina sa na-
rodil v roku 1990. Mož-
no by bol teraz v takom 
veku ako tvoj ocko. 

Pestoval rôzne špor-
ty, hral na niekoľkých 
hudobných nástrojoch 
a založil si kapelu s ná-
zvom No name. Bol nad-
šený chemik a plánoval sa chémii venovať spolu 
s informatikou. Často chodieval na svätú omšu, 
čítal Bibliu, denne sa modlil ruženec a každý týž-
deň sa spovedal. 

Dve udalosti zmenili jeho život. Keď mal de-
väť rokov, mal sen o svätom Pátrovi Piovi, ktorý 
ho povzbudil žiť život bez hriechu, tak byť šťast-
ným a učiť to aj ostatných. „Pozerám sa okolo 
seba a túžim vstúpiť do životov mojich kamará-
tov a ‚nakaziť‘ ich láskou k Bohu.“ To sa Matte-
ovi naozaj darilo – aj napriek chorobe, ktorá ho 
zasiahla, keď mal trinásť rokov. 

Absolvoval operácie, liečbu rakoviny mozgu, 
dúfal, že sa vylieči, no ani v nemocnici nezabudol 
na svoj sen prinášať všade lásku a úsmev. Súčas-
ťou jeho života bolo denné čítanie Svätého pís-
ma až do odchodu k nebeskému Otcovi v roku 
2009. Utrpenie obetoval za spásu duší a obráte-
nie hriešnikov.

 V chemickom laboratóriu mladého Mattea 
sa nachádza meno ďalšieho svätca, okrem 
Pátra Pia, ktorý bol pre Mattea dôležitým 
priateľom. Ak správne zoradíš písmenká, 
dozvieš sa jeho meno.

Podeľte sa s nami 
o kresbu svojho 
obľúbeného 
svätého. Dvoch 
z vás odmeníme 
pexesom svätých 
z vydavateľstva 
Spolok svätého 
Vojtecha. 

Kresby posielajte do 26. novembra 2021 na adre-
su redakcie alebo e-mailom na detom@katolicke-
noviny.sk. Mená výhercov nájdete v KN 48/2021.


