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Stránka Saletini Rozkvet je skutoč-
ne veľmi pekne spracovaná a má 
aj dosť záujemcov, ktorí ju sledujú. 
Tvorcovia na nej nielen informujú, 
ale trochu aj formujú.

„Prvotnou myšlienkou, s ktorou 
sme pred pár rokmi zakladali na 
Facebooku stránku Saletini Roz-
kvet, bolo prostredníctvom tejto 
už vtedy populárnej sociálnej siete 
predovšetkým informovať okruh 
našich farníkov o aktuálnom dia-
ní vo farnosti – o pripravovaných 
akciách, zaujímavých podujatiach, 
nami organizovaných púťach a po-
dobne. Na začiatku sme ani sami 
nevedeli, do čoho ideme, keďže 
sme s tým nemali žiadne skúse-
nosti,“ priznáva administrátor 
Ľubomír a dodáva: „Postupne 
nám rástol počet fanúšikov a teši-
li sme sa, keď sme dosiahli počet 
sto, potom tisíc, neskôr dvetisíc, 
až sa nám časom naše publikum 
značne rozrástlo a dnes našu 
stránku sleduje takmer sedemti-
síc používateľov, ktorým môžeme 

duchovne napĺňa: „No som si istý, 
že za rastom tejto stránky stojí 
predovšetkým Božie požehnanie, 
ktoré nám svojimi modlitbami vy-
prosujú viacerí priaznivci. A to, že 
si k tomu Boh vybral práve mňa, 
nie je mojou zásluhou – ja len vy-
užívam »talent«, ktorý On do mňa 
vložil.“

Aj Ľubomíra teší, keď ľudia po-
ďakujú za príspevky, prípadne 
vyslovia slová pochvaly. „Každý 
jeden »LIKE« pod príspevkom ale-
bo jeho zdieľanie je pre nás niečo 
ako »AMEN« od návštevníkov na-
šej stránky. Samozrejme nás vpred 
posúva aj prípadná kritika alebo 
pripomienky. V súčasnosti sa veľ-
kej obľube tešia najmä rôzne myš-
lienky svätcov a modlitby na rôzne 
úmysly.“

Tvorcu Ľubomíra teší aj to, že 
fanúšikovia stránky pochádzajú 
nielen z ich farnosti alebo z Po-
važskej Bystrice, ale sú roztrúsení 
v mnohých krajinách takmer na 
všetkých kontinentoch.

Dielo s rovnakým cieľom

Aj iné farnosti by si zo stránky Sa-
letini Rozkvet mohli brať príklad. 
Ľubomír už vníma to, že neustále 
rastie počet stránok farností na 
Slovensku, ako aj stránok priná-
šajúcich kresťanský obsah. „Ak sú 
tieto stránky aj kvalitne graficky 
spracované, je to len ďalšie plus. 
Perfektné sú aj mnohé webstrán-
ky kresťanských spoločenstiev, 
prípadne kňazov alebo bisku-
pov, ktorí sa aj týmto moderným 
spôsobom prihovárajú veriacim. 
Nechcel by som, aby sme v tejto 
oblasti pôsobili ako konkurenti, 
ale aby sme boli spolupracovníci, 
pracujúci na rovnakom diele s rov-
nakým cieľom (samozrejme aj pod 
rovnakým šéfom). Veľkým príno-
som na katolíckej scéne je určite 
aj tvorba Slovo+,“ teší sa Ľubomír 
a ďakuje zároveň.

Do budúcna by sa Ľubomír chcel 
snažiť aj naďalej na stránke priná-
šať hodnotné príspevky – všetko 
na oslavu Boha. „Radi by sme ča-
som na stránku zaradili pravidel-
né komentáre nedeľného evanjelia 
alebo online prenosy svätých omší 
z nového Kostola Panny Márie La-
saletskej, ktorý slávnostne kon-
sekrujeme v nedeľu 14. októbra 
2018. Už teraz sa teším z toho, čo 
má Boh pripravené. A možno sa 
nám raz podarí uverejniť aj prí-
spevok o tom, že máme desaťtisíc 
fanúšikov,“ pridáva Ľubomír svoje 
skromné prianie.

Na sociálnej sieti Facebook nám padla do oka zaujímavá stránka o farnosti 
Považská Bystrica, sídlisko Rozkvet. Sú na nej nielen informácie pre farníkov, 
ale aj povzbudivé citáty, graficky vkusne spracované myšlienky s obrázka-
mi a k tomu veľa, veľa „lajkov“. Preto sme oslovili administrátora stránky 
Saletini Rozkvet Ľubomíra Valienta (32), aby nám priblížil, ako a prečo to 
všetko tak funguje.

Keď Rozkvet kvitne alebo 
Stránka farnosti môže byť „IN“
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touto formou šíriť nielen radostnú 
zvesť Kristovho evanjelia, ale aj po-
solstvo o zmierení a pokání, ktoré 
je akousi »programovou« náplňou 
rehole Misionárov Matky Božej 
z La Salette, spravujúcich našu 
farnosť.“

Hovoriť do našej súčasnosti

Okrem ponúk akcií farnosti v Po-
važskej Bystrici – Rozkvet sú na 
stránke aj rôzne citáty z Božieho 
slova či od svätcov. „Pôvodne sme 
na stránku umiestňovali len ci-
táty pochádzajúce z aktuálnych 
nedeľných liturgických čítaní. Až 
postupne sme dospeli k tomu, že 
chceme ľuďom sprostredkovať 
a predstaviť aj zaujímavé citáty od 
mnohých svätcov, teológov alebo 
kňazov, ktoré nám svojím nad-
časovým a prorockým obsahom 
majú čo povedať aj v dnešných ča-
soch. A tak sme náš primárny cieľ 
informovať ľudí rozšírili aj o cieľ 
ľudí duchovne povzbudiť a sem-
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tam aj niečomu novému priučiť 
formou tzv. infografík (napr. čo 
je svätá omša, liturgické okienko, 
ako sa spovedať, zaujímavosti zo 
života svätcov a pod.). Aby všetok 
čas, ktorý strávia na Facebooku, 
nebol len prázdnym preklikáva-
ním po príspevkoch od priateľov 
a prezeraním ich fotiek, ale možno 
aj časom, v ktorom sa k nim môže 
prihovoriť Boh,“ vysvetľuje zámer 
stránky jej administrátor.

Pri tvorbe obsahu necháva Ľu-
bomír priestor Duchu Svätému. 
Často čerpá inšpiráciu a náme-
ty z iných kresťanských stránok 
a článkov, či už z domácich alebo 
zo zahraničných zdrojov: „Keď nás 
vo farnosti niečo zaujme a osloví, 
tak sa to snažíme jednoducho gra-
ficky spracovať a podeliť sa s tým 
s našimi fanúšikmi. Príspevky 
tematicky obmieňame, aby sme 
ponúkli rôznorodý obsah. Dnes už 
neinformujeme len o dianí v našej 
farnosti, ale pridávame aj informá-
cie o dianí v celej Cirkvi. Usilujeme 
sa prinášať ľuďom príspevky, ktoré 
ich môžu svojím obsahom priviesť 
o krok bližšie k Bohu. Ak sa nám to 
podarí aspoň s jedným človekom, 
tak má naša tvorba zmysel.“

Lajk ako amen

Za obsahovou náplňou stránky 
stojí v značnej miere Ľubomír 
sám, ale občas sa objavia aj prí-
spevky farníkov alebo poučné 
príbehy, ktoré tvorí Michaela Mi-
haliková Petrušová. Aj keď tvorba 
príspevkov stojí určitú námahu 
a pre Ľubomíra je to akoby mal 
dve zamestnania: prácu, ktorá je 
zdrojom príjmov, a druhú prácu 
(Saletini Rozkvet), ktorá ho väčšmi 


