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Drahí bratia a sestry,
aj vy sa zamýšľate, načo je pôst, keď si môžem dopriať? Prečo mám ísť proti svojim sklonom aj vtedy, 
keď ma nevedú k hriechu? Prečo je vhodné obmedzovať sa? Asi každý pochopí, že ak chce niečo 
dosiahnuť, tak sa potrebuje zrieknuť mnohých ponúk. Ak chce žiť v slobode, znamená to rozhodnúť 
sa pre jedno a iné odmietnuť a kráčať k cieľu, ktorý si zvolil. V pôstnom období pracujeme na slobode 
svojho srdca, aby spoznalo svoj cieľ, a aby rástlo v schopnosti milovať láskou, ktorú nám ponúka Boh 
cez Veľkonočný dar. Boh ponúka svoj život v Ježišovi, ktorý sa daruje človeku v Eucharistii. Boh zapája 
do svojej rodiny ľudí, ktorých pozýva žiť v Jeho láske – prijímať ju a dávať. A to je iné ako si užiť alebo 
odžiť svoj pozemský život. Sme pozvaní zrieknuť sa svojich bludných ciest a už teraz žiť tak, aby sme 
mohli vo večnosti prežívať plnosť. Večnosť začína teraz! Pôstom si teda očisťujeme vzťah s Bohom a 
s ľuďmi. Na to potrebujeme mať dostatočný čas, aby sme Boha počuli v jeho Slove, aby sme sa cvičili 
v konaní skutkov lásky (teda nielen zdravo žiť, alebo sa deliť o prebytky), a aby sme mali dobrý pocit. 
Treba milovať, a to sa dokazuje vtedy, keď je to náročné. V ťažkých chvíľach sa učíme spoliehať na Božiu 
posilu, nielen na vlastné svaly a svoje nervy. Teda intenzívnejšie čerpáme z Božieho slova, z modlitby 
a zo sviatostí. Nielen týchto 40 dní pôstu je šancou deliť sa o čas s tými, ktorí prichádzajú do našej 
farnosti. Tu myslím zvlášť na rodiny, ktoré prichádzajú na krst dieťaťa, na prvoprijímajúcich a ich rodiny, 
na birmovancov a na katechumenov, aby našli miesto, ktoré prijíma. Oni potrebujú stretnúť veriacich, 
ktorí sa neboja prekonávať svojej istoty a pohodlie. Sami spoznávajú Ježiša v Božom slove, učia sa žiť 
podľa Neho, objavujú život v Cirkvi, volia si meno pre nový život s Bohom, učia sa, čo je to vyznávať a 
žiť vieru a zavrhovať to, čo je proti nej. Spoznávajú cez nás, čo je to pravdivo opakovať „Otče náš“... Oni 
nehľadajú imaginárnu lásku, ale Božiu, ktorá sa nachádza v konkrétnych ľuďoch, ktorí majú účasť na 
Eucharistii – Veľkonočnom dare.
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don Dominik Vinš
farár saleziánskej 

farnosti v Žiline

Bežkársky pochod Javorníkmi pod záštitou „dona Bosca chu-
dobných“. Takto nazvali v Argentíne začiatkom 20. storočia 
blahoslaveného saleziána Artemide Zattiho. Jeho rozlet sale-
-ziánskej mladosti zahatala nebezpečná tuberkulóza. Po vylie-
čení v misionárskej nemocnici vo Viedme sa rozhodol zanechať 
teologické štúdiá a začal sa naplno venovať chorým. Stal sa 
riaditeľom nemocnice a lekárne. Sám ošetroval chorých, zháňal 
peniaze na lieky a chod nemocnice pre chudobných, ktorí čas-

Pobožnosť krížovej cesty 
- mladí budú animovať krížové cesty spravidla v utorky po 
mládežke. V piatky o 16:50 ich majú na starosti katechéti s 
deťmi zo škôl. V nedeľu bude bývať krížová cesta o 15:00 
pre celú farnosť, teda aj pre mladých a rodiny. Tento čas je 
výzvou prekonať zónu svojho komfortu.

„Tehlička pre misie“
- je vhodnou šancou učiť sa zriekať pôžitkov z lásky voči 
núdznym. O peniaze na vlastné zabezpečenie sa učíme deliť 
s tými, ktorí nemajú vhodné prostriedky pre život. Učíme sa 
milovať trpiacich od malička.

to nemali peniaze na liečbu. Na počesť tohto veľkého saleziá-
na sa v sobotu 18. februára 2017 uskutočnil bežkársky pochod 
Javorníkmi zo sedla Melocík na Kasárne a späť (22 km). Tak ako 
vlani, aj tentoraz sa blahoslavený signor Zatti postaral o sneho-
vú nádielku, z čoho sa tešili všetci priaznivci bežkovania. Cestou 
sme sa nielen vytešovali z nádhernej Božej prírody a prežívali 
eufóriu z pohybu, ale našli sme aj priestor na budovanie spolo-
čenstva, či priateľské rozhovory a zdieľanie.

PONUKA NA PÔST V NAŠEJ FARNOSTI

Biely plášť Artemide Zattiho



Pri príležitosti 50. výročia kňazskej vysviacky nášho dona 
Janka Tockého, vám prinášame krátky rozhovor o jeho 
ceste k povolaniu. S dôrazom na heslo hlavného predsta-
veného na tento rok „Sme jedna rodina“ nás zaujímalo 
napríklad aj ako vnímali jeho rozhodnutie rodičia.
Prečo ste sa rozhodli stať saleziánom?
Pritiahli ma príklady! Najmä dôstojný pán don Volek. Čas-
to sme sa rozprávali, pýtal sa ma čím chcem byť, ale vtedy 
som nad tým ešte nepremýšľal. Otec chcel aby som bol 
železničiar – hádam budem pokračovať v jeho povolaní. 
Don Volek si však už vtedy myslel, že by som mohol byť 
vodcom ľudí – kňazom, už ma tak na to pripravoval. Pre-
mýšľal som nad tým. Boli sme siedmi súrodenci – dvaja 
bratia a päť sestier a ja som bol najmladší. Modlievali sme 
sa pri stole, v nedeľu k nám dokonca prichádzali aj františ-
káni. Vďaka nim som sa naučil hrať žolíka (smiech).

Podporili Vás rodičia?
Mama nepovedala nič. Potom až časom, aby som sa držal. 
Otec si myslel, že zostanem doma, ale nebol proti tomu. 
Z toho dôvodu, že som sa rozhodol sám! Mama ma 
neskôr aj často navštevovala.

Aká bola Vaša predstava o saleziánskom živote?
Najviac asi ovplyvnená asistentmi, ktorých som ob-
divoval. Keď som videl ako sa o nás starajú – keď 
boli chlapci v škole, tak upratovali, opravovali čo 
bolo pokazené, obšívali futbalové bránky a ping-
pongové sieťky. Mali čo robiť! Potom sme sa stretli 
aj v Belgicku a bol to príklad asistenta, ktorý ma mo-
tivoval. Aj ja som sa chcel takto venovať chlapcom. Najmä 
pri futbale – aj si zahrať, aj byť s nimi.

V čom bol don Bosco Vaším vzorom?
Že vedel zachytiť mládež, či už ide o učenie, venoval sa 
mladým v oratóriu, vedel sa k nim priblížiť, aj im povedať 
tak hlboko. Už vtedy sme to o ňom čítali a vedelo ma to 
tak navnadiť. Robiť niečo pre spásu duší. Vtedy som nemal 
žiadne predstavy, čo a ako budem robiť. Lákalo ma starať 
sa o druhých a pomáhať im. Preto ma to bavilo. O to väč-
šiu úctu som mal voči starším a asistentom. Čo povedali, 
to som sa snažil zachovávať a učil som sa od nich ako a 
čo robiť.

Don Tocký má 50 rokov

Ján Tocký sa narodil 1930 v Ži-
line, v časti Rudiny. Už ako chlapec 
navštevoval miestne rodiace sa sa-
leziánske dielo. Stal sa animátorom 
a v 18. rokoch vstúpil do noviciátu. 
Písali sa roky 1948/49.

V Kostolnej absolvoval tábor PTP, z ktorého sa 
v 1950 vrátil. V roku maturít (1952) odchá-
dza na výzvu Ernesta Macáka do Bratislavy 
a potom do Šaštína, kde sa stretol v neďale-
kom lese so zvyšnou skupinou, ktorá sa chys-
tala prejsť ilegálne cez hranice. Bol v nej aj 
dr. Šubík, ktorý odhalil páchateľov Katínskeho 
masakru. Po niekoľkých strastiach sa im po-
darilo prejsť do Rakúska a odtiaľ do Talianska.

Filozofické štúdia absolvoval v Rebau-
dengu a asistentskú prax v Penangu. 
Počas nej sa zúčasnil aj slávnosti svä-
torečenia Dominika Sávia.

Na teologické štúdia bol poslaný do Anglicka. Musel ich však preru-
šiť a išiel pomôcť do saleziánskeho domu pre slovenských utečencov 
v Ramegnies-Chin, v Belgicku. Po 6-ročnej službe opäť pokračo-
val v štúdiách a 1967 bol vysvätený biskupom Mons. Luigim Be-
ttazzim v Bazilike PM Pomocnice kresťanov na Valdoccu v Turíne.

Po vysviacke sa vrá-
til do belgického Ra-
megnies-Chin, kde 
14 rokov pôsobil ako 
ekonóm. Staral sa o 
stravu a chod domu 
až do jeho zatvore-
nia z dôvodu nízkeho 
počtu chovancov.
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Primičnú sv. omšu na Slovensku slávil až v roku 1970. Sláv-
nosť sa uskutočnila v Kostole Sv. Trojice (dnešná katedrála).

Od roku 1981 pôsobil v Ústave sv. Cyrila a Metoda v Ríme ako ekonóm 
a asistent v malom seminári. Don Tocký si spomína na mnohé zážitky v 
práci s mladými - najmä však na to, ako oberali mandle a stavali bazén.

KŇAZSKEJ VYSVIACKYDon Tocký
25 rokov
v Žiline
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V rubrike SIAMO FAMIGLIA sa tentoraz po-

zrieme na tému „Čo je to manželstvo?“
Má s tým šťastie niečo spoločné? A aj po nie-

koľkých rokoch s tým istým človekom? Hovorí 

sa, že je to cesta do neba. Spoločná cesta 

dvoch. Pripravil ju Boh pre človeka, ktorý túži 

po plnosti šťastia bez konca. Srdce človeka je 

svedkom, že nestačí iba trochu, iba na chvíľu. 

Núti ísť tam, kde je všetko a navždy... Teda ide 

o cestu.

ru
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  SIAMO
FAMIGLIA

O tejto zvláštnej ceste čítame už v knihe Ge-

nezis. Boh stvoril človeka ako muža a ženu na 

svoj obraz... (Gn 1,27) a povolal ich k životu. 

Muž a žena majú budovať spoločenstvo lás-

ky – „naše MY“ zjednotené láskou. Obraz je 

tým vernejší skutočnosti, čím viac „žije“ to, čo 

je pred ním – teda vzťah osôb v láske. Láska 

nie je vynález človeka. Láska je vzťah v Bohu, 

ktorý Boh ponúka človeku od chvíle, ako ho 

tvorí. Dôkaz pravosti lásky je jednota man-

želov a ich jednota s Bohom..., ktorá je vždy 

otvorená pre prijatie celej osoby – nie iba „vý-

hodnej“ časti. 

Vďaka, milí manželia, že v pokore svedčíte, že 

je vernosť v láske možná. Vďaka za rodiny, kde 

Boh cíti prijatie. Ste oporou pre tých, čo krá-

čajú, alebo budú kráčať cestou zasvätenia či 

kňazstva. Prajeme vám krásny a požehnaný čas. 

Nech svet pochopí, aký krásny je Boh aj cez vás.

Pravá láska sa stará o dobro druhého (porov. 

1Kor 13). Prináša jednotu srdca, mysle, vôle, 

života, tela... „už nie sú dvaja, ale jedno...“ (Mk 

10,8). Je vždy otvorená pre život. Boh učí v 

láske človeka hľadať odpoveď v druhom – 

nie v sebe(ctve). Ten druhý je odpoveďou na 

jeho neúplnosť. Objaví seba, keď sa stáva od-

poveďou na toho druhého..., keď hľadá, ako 

urobiť druhému deň krajším. Ak chce niek-

to milovať, potrebuje vnímať Boha cez svoj-

ho blížneho a blížneho cez Boha. Bez Boha 

to nejde. Iba On vie preklenúť priepasť medzi 

svetom muža a ženy, pretože je Láskou. Takto 

sa vernosť manželov v časoch toľkých ponúk 

stáva novým dôkazom existencie Boha.

Predstavy a skutočný príbeh kňazstva obľúbeného spovedníka dona Toc-
kého dopĺňame o jeho osobné svedectvo povolania, ktoré vydobyla aj obeť 
dona Titusa Zemana, mučeníka za duchovné povolania.
V týchto dňoch vrcholil proces blahorečenia dona Titusa Zemana, kto-
rý je rozhodnutím pápeža Františka a Kongregácie pre kauzy svätých 
vo Vatikáne už teraz blahoslaveným. Boli si saleziáni v období prevá-
dzania vedomí toho, kto je prevádzač?
V tom čase sme vedeli, že niekto prevádza, ale meno sme nevedeli, ne-
bolo nám známe. Bolo jasné, že viacerí už prešli. Práve don Ernest sa ma 
vtedy pýtal, či nechcem ísť aj ja študovať do cudziny. Moja reakcia bola, že 
ak je to možné, tak pôjdem. Bolo to koncom apríla, mali sme ústne ma-
turitné skúšky a ja som sa musel rozhodnúť. Vtedy mi povedal: „však mô-
žeš byť kňazom aj bez maturity“, takže som to nedokončil. Cestoval som 
rýchlikom zo Žiliny do Bratislavy, kde sa mal prechádzať muž s novinami 
Pravda v ruke a ja som sa mu mal prihovoriť. Bol to Alfonz Šilhár. Odtiaľ 
sme išli na Trnavu a do Šaštína, odkiaľ sme cestovali k obci Bóri, kde sme 
sa v lesíku pri studničke stretli. Bolo to v roku 1952, čiže po tom, čo chytili 
dona Titusa a vo februári odsúdili.

Hovorilo sa medzi spolubratmi o tom, že chytili dona Titusa a jeho 
spoločníkov?
Hej, hovorilo sa to, dokonca už hovorili aj mená. My sme mali strach, že čo 
s nami bude. Mal som tam aj spolubrata zo študentátu. Keď sme odchá-
dzali od Šaštína bolo nás 23 a prechádzali sme tri noci. Bola tam rodina 
s malými synmi a jedného z nich som niesol na pleciach, lebo už v noci 
nevládal. Všetci sme sa báli. Don Ernest už počas nášho študentátu hovo-
ril, že ak ho chytia, bude sa tváriť, že je blázon, aby dokázal, že chce ostať 
verný, a tak sa aj stalo. V tom sa cvičí duchovná vyrovnanosť, že niečo také 
človek dokáže. Utajil dokonca pred rodinou, že je v skutočnosti normálny 
a v poriadku. (pozn. red. Viac o príbehu Ernesta Macáka sa dozviete v 
knihe  Diagnóza: blázon pre Krista)

Nad čím ste premýšľali, keď ste prechádzali hranice a unikali?
Tam už nie je nad čím premýšľať! V každom okamihu nás mohli nájsť a 
odhaliť. Keď sme videli pri vode, že je vysoká, obchádzali sme močariny, 
cez mostíky sa prelievala voda a podobné, mnohí nechceli ísť ďalej, chceli 
sa vrátiť  a spoločne sme sa rozhodovali, či ideme skutočne ďalej. Dokon-
ca sme aj volili, že koľkí chcú ísť ďalej a koľkí chcú ostať. Ale rozhodnutia 
prišli počas svätej omše. „Tu ma máš Pane, môj život je v tvojich rukách. 
Nech sa stane tvoja vôľa!“ Za to, že som vytrval a stal som sa saleziánom, 
môžem ďakovať Pánu Bohu.

Dekrét o blahorečení prvého slovenského blahoslaveného sa-
leziána podpísal pápež František len 27. februára 2017. O nasle-
dujúcich krokoch a procese vás budeme pravidelne informovať.

BLAHOREČENIE TITUSA ZEMANA
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Primičnú sv. omšu na Slovensku slávil až v roku 1970. Sláv-
nosť sa uskutočnila v Kostole Sv. Trojice (dnešná katedrála).

Od roku 1981 pôsobil v Ústave sv. Cyrila a Metoda v Ríme ako ekonóm 
a asistent v malom seminári. Don Tocký si spomína na mnohé zážitky v 
práci s mladými - najmä však na to, ako oberali mandle a stavali bazén. >>

V roku 1992 prišiel do Žiliny, kde začal svo-
je doterajšie pôsobenie. Ako ekonómom začal 
rekonštruovať dom po reštituovaní a spros-
tredkovával materiálnu pomoc z Nemecka. 
Neskôr sa stal vyhľadávaným spovedníkom, 
ktorý na bicykli zašiel či už do nemocnice 
alebo priamo k nevládnym do ich príbytkov.

www.tituszeman.sk

Dňa 25. marca 2017 sa o 11:00 v 
saleziánskom kostole sv. Jána Bosca 
v Žiline uskutoční pri príležitosti 
50. výročia kňazskej vysviacky dona 
Jána Tockého ďakovná sv. omša, na 
ktorú Vás srdečne pozývame.
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ca ďalší ročník Biblickej olympiády. Môžu 
sa do nej zapojiť žiaci zo základných škôl. 
Viac info na domkazilina.sk.

Biblická olympiáda BOSS

Saleziáni dona Bosca Žilina - www.zilina.sdb.sk

Don Bosco v Žiline 
Rajecká 17, 010 01 Žilina

redakčná rada:  
don Peter Lukačik, don Dominik Vinš, 

Peter Boško, Lukáš Závodník, Vladimír Bechný, 
Barbora Mullerová, Kristína Zelná,

Karolína Kováčová, Miroslav Podstavek
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9.-12.3. Duchovné cvičenia farníkov
12.3. Duchovná obnova rodín
  Oratko o 9:00

18.3. Duchovná obnova pre mladých
  Oratko o 18:00

19.3.  Stretnutie prvoprijímajúcich
   Kostol o 16:00

24.-26.3. Víkendová duchovná
   obnova rodín (VVV)
    Rodinkovo

25.3. Ďakovná sv. omša dona
  Jána Tockého
   Kostol o 15:00

30.3. Biblická olympiáda BOSS
  Oratko

31.3.-2.4. Duchovné cvičenia
    pre rodičov SOŠ
    sv. Jozefa Robotníka
1.4.  Krížová cesta ASC
  Bitarová
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Vaše príspevky očakávame na:
dbzilina@gmail.com

/max. 1000 znakov + foto/
Redakcia si vyhradzuje právo  

na apretáciu príspevkov
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Čo je CH.A.Z.-ka?

Na tému „Večnosť Vytvárajú Vzťahy“ (VVV) 
sa budú zamýšľať 24. – 26. marca rodiny v 
komplexe Rodinkovo. Duchovná obnova, 
modlitba, hry, voľný čas. Viac info mailom: 
rodiny.sdb@gmail.com

Víkendová obnova rodín

V sobotu 1. apríla sa v Bitarovej uskutoční 
krížová cesta saleziánov - spolupracovní-
kov. Krížová cesta začína o 10:00 a po nej 
bude nasledovať spoločná sv. omša.

Krížová cesta ASC

Komunita SOŠ chystá pre rodičov našich 
žiakov duchovné cvičenia v termíne 31. 3. – 
2. 4. 2017. V príjemnej rodinnej atmosfére 
chcú ponúknuť momenty zastavenia pre 
rast duchovného života.

DC pre rodičov:

Od októbra začal piatkové sväté omše v Bánovej hudobne sprevádzať nový detský 
spevácky zbor. S myšlienkou vytvoriť detský zbor sa začali pohrávať saleziáni s ani-
mátormi koncom minulého školského roka. Piatkové sväté omše boli zväčša tiché a 
na dvore o pár metrov ďalej bolo kriku a hlasu na rozdávanie. Keď sa v septembri 
otvorili dvere Domca a novej herne, prejavili šikovné dievčatá záujem vytvoriť malý 
detský zbor. A hneď sa našli aj dve ochotné mamičky, ktoré ich sprevádzajú: Janka 
Pepuchová – vedúca zboru a Mária Dubovská, ktorá hrá na klavíri. Stretávajú sa každý 
piatok o 16:30, usilovne cvičia a o 17:30 spievajú na svätej omši. Detský zbor rád privíta 
všetkých, ktorí majú chuť spievať či hrať na hudobnom nástroji. Stačí len prísť v piatok 
do Domca.

„Koľko ešte? A kde to vlastne ideme? Kedy sa už naobedujeme?“ 
a mnohé iné otázky sprevádzali členov deviatackeho stretka a ich 
animátorov začiatkom februára. Stretko „Oratkovský kancy“, sa totiž 
vybralo na svoju prvú chatu zameranú na animátorstvo s názvom 
CH.A.Z.-ka, čo znamená „Chata animátorov začiatočníkov“. V 
miestnom saleziánskom stredisku Poprade-Veľkej chlapcov privítali 
popradskí animátori, ktorí im pripravili obrovskú pokladovku o 
krásach animátorstva. Nechýbali dva pracovné bloky zamerané na 
saleziánsku mládežnícku spiritualitu animátora a preventívny systém. 
Vyvrcholením prvého dňa bola návšteva miestneho animátora, 
ktorý sa podelil so svojimi niekoľkoročnými skúsenosťami a zároveň 
rituál, vďaka ktorému sa chlapci rozhodli, že chcú na sebe pracovať 
a postupne sa stať animátormi. Toto rozhodnutie uzavreli zmluvami, 
ktoré v závere dňa predložili na omši ako obetný dar. Potom sa už 
partia do neskorého večera zabávala hrami, súťažami a priateľskými 
rozhovormi.

V Bánovej vznikol nový detský zbor


