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Zelený štvrtok
Saleziáni: Sv. omša na pami-
atku Pánovej večere o 17.30. Ti-
chá adorácia, bdenie pri Olivovej 
hore do 21.00.

Bánová: Sv. omša na pamiat-
ku Pánovej večere o 17.30. Tichá 
adorácia, bdenie pri Olivovej 
hore do 21.00.

Vážení priatelia dona Bosca!
Srdce vyjadruje akýsi stred celého organizmu, z ktorého vychádzajú všetky tepny, a do ktorého 
sa žilami vracia naspäť krv. Srdce je oživujúcim centrom, bez ktorého nie je možný žiadny život. 
Ak by sme toto prirovnanie aplikovali na liturgický rok, môžeme povedať, že  srdcom celého 
liturgického roka sú udalosti Veľkej noci – Kristovo umučenie a zmŕtvychvstanie. Práve toto 
veľkonočné tajomstvo dáva nám veriacim nový prístup k Otcovi, dáva nový spôsob existencie, 
stávame sa Božími deťmi a dostávame prísľub večného spoločenstva s trojjediným Bohom. Aby 
sme dobre prežili tieto dni, priblížme si v krátkosti udalosti, ktoré budeme spoločne prežívať.

Pri večernej svätej omši na Zelený štvrtok slávime ustanovenie sviatosti oltárnej a sviatosti kňazstva. 
Táto svätá omša je známa aj obradom umývania nôh. Po skončení svätej omše si pripomíname 
opustenosť Pána Ježiša v Getsemanskej záhrade, čo  symbolizujú aj obnažené oltáre.

Veľký piatok je dňom utrpenia, ukrižovania a smrti Ježiša Krista. V kostoloch sa v tento deň neslúži 
svätá omša a oltáre sú bez chrámového rúcha. Je to deň pôstu a spolu s Bielou sobotou sú to 
jediné dni roka, keď sa neslávi eucharistická obeta. Liturgia Veľkonočnej vigílie je už súčasťou 
nedele. Namiesto svätej omše sa na Veľký piatok koná liturgia umučenia Pána, ktorá pozostáva 
z bohoslužby slova, slávnostnej modlitby veriacich, z poklony krížu a svätého prijímania. Ježišovu 
smrť nám pripomína aj liturgická farba – farba krvi. V tento deň sa čítajú alebo spievajú pašie.

Na Bielu sobotu po západe slnka v rámci tzv. Veľkonočnej vigílie (bdenia) sa konajú obrady Veľkej 
noci. Počas Veľkonočnej vigílie Cirkev bdie a očakáva Kristovo zmŕtvychvstanie. Radosť z Kristovho 
vzkriesenia vyjadria aj znovu rozozvučané zvony, ktoré od štvrtka večera mlčali. Obrady začínajú 
bohoslužbou svetla – zapaľovaním veľkonočného ohňa a svätením veľkonočnej sviece – paškálu. 
Procesia s paškálom pripomína slová samotného Krista: „Ja som svetlo sveta. Kto mňa nasleduje, 
nebude chodiť v tmách, ale bude mať svetlo života.“ (Jn 8, 12). Potom nasleduje veľkonočný 
chválospev, v ktorom sa ospevuje dnešná slávnostná noc, vznešený spôsob nášho vykúpenia a 
nakoniec prosíme nebeského Otca, aby nám v našom živote svietil svetlom, ktorým je Kristus. 
Veľkonočná vigília obsahuje aj ďalšie prvky – bohoslužbu slova, ktorá má tri až sedem čítaní zo 
Starého zákona, slávnostné Aleluja, čítanie z Nového zákona a evanjelium. Potom nasleduje liturgia 
krstu, eucharistická liturgia a napokon obrad vzkriesenia.

don Peter Lukáčik 
direktor komunity 
saleziánov v Žiline

Veľký piatok
Saleziáni: ranné chvály a posvätné číta-
nie o 8:00, Korunka k B. milosrdenstvu o 
15.00. Krížová cesta o 15.25. Slávenie obra-
dov Utrpenia a smrti Pána o 16.00. Poklona 
krížu a pri Božom hrobe po obradoch do 
21.00.

Bánová: Korunka k Božiemu milosrden-
stvu o 15.00. Krížová cesta o 15.25. Slávenie 
obradov Utrpenia a smrti Pána o 16.00.
Poklona krížu a rozjímanie pri Božom hrobe 
po obradoch do 19.30. Po obradoch bude 
krížová cesta mladých ulicami Bánovej.

Biela sobota
Saleziáni: Ranné chvály o 8.00. Poklo-
na krížu a rozjímanie pri Božom hrobe 
do 19.30. Veľkonočná vigília o 20.00. 
Prineste si so sebou sviečky. Po sv. omši 
bude požehnanie veľkonočných jedál, 
ktoré si treba priniesť.

Bánová: Ranné chvály o 8.00. Poklona 
krížu a rozjímanie pri Božom hrobe do 
19.30. Veľkonočná vigília o 20.00. Pri-
neste si so sebou sviečky. Po sv. omši 
bude požehnanie veľkonočných jedál, 
ktoré si treba priniesť.

Veľké upratovanie kostola 
– v sobotu 8. 4.  po rannej 
sv. omši od 7:45 doobeda.

Veľkonočné sviatky vo farnosti Žilina – Saleziáni:
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Nechajte sa sprevádzať Titusom Zemanom tohtoročným pôstom
TOHTOROČNÝ PÔST PREŽÍVAME
S MUČENÍKMI TOTALITY

K meditáciám nad zastaveniami plnými bolesti mučeníkov pre 
Krista pozýva autor inšpirovaný svedectvom života dona Titusa 
v kontexte tých, pre ktorých sa obetoval, ale aj tých, ktorí sa obe-
tovali spolu s ním. „Práve doba totality je plná veľkých príbehov 
lásky ku Kristovi a obety života, preto som pripojil ďalších, kto-
rých si spolu s donom Titusom uctievame a sme za nich vďační 
aj spolu s ostatnými svedkami, bratmi a sestrami, ktorí položili 
život pre Krista.“ Takto priblížil zamyslenia jednotlivých zastavení 
krížovej cesty autor Ján Maturkanič SDB. Medzi mučeníkov za-
radil dokonca ich “kata“, predsedu súdneho senátu Pavla Kor-
bulyho, ktorého meno vzbudzovalo hrôzu i odpor. Jeho podpis 
alebo podpisy členov jeho senátu je možné nájsť pod všetkými 
dôležitými vynesenými rozsudkami politických monsterproce-
sov komunistického režimu. „Chlapci Púčik, Tunega, Tesár, na 
ktorých popravu osobne dohliadal. Biskupi Buzalka, Gojdič, Voj-

V sobotu 18. marca 1967 boli v bazilike Panny Márie Pomoc-
nice kresťanov v Turíne vysvätení za kňazov 33 saleziáni z 
celého sveta. Medzi nimi aj náš don Janko Tocký. Presne 

o 50 rokov neskôr sa zo sedemnástich žijúcich kňazov zišli v tej istej bazilike na púti 
vďačnosti desiati, aby so svojim svätiacim biskupom Mons. Luigim Bettazzim (93r.) 
poďakovali Bohu, Panne Márii Pomocnici a donovi Boscovi za dar kňazského povola-
nia. Dona Janka na púti sprevádzali jeho spolubratia aj rodinní príslušníci. Slávnosti sa 
zúčastnili aj slovenskí saleziáni študujúci teológiu v Turíne, taktiež don Andrej Kňaze, 
salezián pôsobiaci v Bratislave a dve dievčatá z Pakistanu Roma a Maria, s ktorými 
sme sa zoznámili počas Vianoc u nás v Žiline. Prítomní sa modlili pri hroboch dona 
Bosca, Dominika Savia a iných saleziánskych svätcov. Púť zakončili v rodisku dona 
Bosca na Colle don Bosco. V sobotu 25. marca zas oslavoval s rodinou, spolubratmi 
a veriacimi našej farnosti. Slávnosti sa zúčastnil biskup Mons. Tomáš Galis i provinciál 
saleziánov don Jozef Ižold, ktorí sa z tohto veľkého jubilea tešili spolu s oslávencom.

Púť vďačnosti

Katechézy, modlitbu deviatnika i modlitbu za svätorečenie Titusa Zemana dopĺňa 
v období pôstu Krížová cesta s mučeníkmi totality. Približuje nielen obetu mučení-
ka Titusa, ale aj trinástich ďalších trpiteľov z obdobia totalitného režimu. Okrem 
saleziánov Ernesta Macáka a Štefana Sandtnera či blahoslaveného biskupa Pavla 
Gojdiča tu môžeme objaviť príbehy doteraz neznámych slovenských osobností.

taššák, Barnáš… Kňazi Trčka, Zeman, Dermek, Sandtner, Pau-
len… Rehoľné sestry Zdenka Schelingová, Barbora Ševčíková, 
Kazimíra Lešťanská… Toto sú len niektoré mená z nekončia-
ceho menného zoznamu, nad ktorými vynášal rozsudky smrti, 
doživotia, desaťročí v žalári,“ rezonuje v jede nástom zastavení. 
V mnohých prípadoch autora oslovili príbehy a svedectvá. Voči 
niektorým prechovával osobitnú úctu. „Videl som v nich po-
dobnosť, alegóriu s tradičnými zastaveniami Krížovej cesty. Kto 

mňa veľmi oslovil a oslovuje popri Titusovi, je osoba dona Er-
nesta Macáka. Z detských čias mám vo veľkej úcte biskupa Pav-
la Gojdiča a jeho príbeh, a čo ma veľmi zasiahlo počas tvorby 
tejto Krížovej cesty, bol veľký životný príbeh Márie Tencerovej,“ 
uzavrel autor. Sprievodný text inšpiruje k použitiu materiálov 
krížovej cesty hneď niekoľkými spôsobmi. Či už ako tradičnú 
krížovú cestu, alebo rozdelením jednotlivých zastavení do vi-
acerých dní a stretnutí na štýl deviatnika. Ďalšou možnosťou 
je využitie jednotlivých príbehov do samostatných „stretiek“ s 
diskusiou a otázkami smerujúcimi k životu zúčastnených. Pre 
náročnejších sa dá pripraviť „kalvária“ na štýl interaktívnej ex-
pozície s príbehmi doplnenými o artefakty danej doby i multi-

Viac o osobe Titusa Zemana a plné znenie Krížovej cesty 

s mučeníkmi totality nájdete na stránke tituszeman.sk.

Dokumenty procesu obsahujú tisíce strán, sú vyhotovené v 

slovenčine a taliančine. Pre ich overenie bolo potrebných cel-

kovo 30 000 pečiatok a viac ako 20 000 podpisov notárky. O 

ich sprievod sa postaral don Jozef Slivoň, vicepostulátor kau-

zy procesu blahorečenia, ktorý zložil prísahu do rúk bratislav-

ského arcibiskupa metropolitu Mons. Stanislava Zvolenského.

Titus Zeman na júnovej procesii.

Scéna vypočúvania z divadla o Titusovi Zemanovi.
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Rodina je spoločenstvo vytvorené „z tvárí“. Ti-
eto tváre patria osobám, ktoré sa navzájom 
milujú, rozprávajú, delia sa, obetujú sa, ochra-
ňujú život svojich drahých ako to najvzácnej-
šie, čo majú... V Božom pláne vzniká rodina 
prirodzene z manželstva. Teda na začiatku je 
Boh, ktorý pozýva dve „tváre“ (muža a ženu) 
vytvoriť spoločenstvo. Podmienkou jeho fun-
govania je sľub vernosti až po smrť. Pod touto 
podmienkou Boh tvorí zväzok (manželstvo), v 
ktorom spája muža a ženu. Tento zväzok je 
nerozlučiteľný, lebo jeho zárukou je verná prí-
tomnosť Boha. On je zdrojom života a lásky. 
Cez tento zväzok sa udržuje a rozvíja vernosť 
manželov, ich dôvera a túžba rásť v láske.
Je obrovským nedorozumením, ak si manže-
lia myslia, že všetko stojí iba na ich snahe ale-
bo na ich pocite, túžbe, či dôvere. Toto všetko 
človek potrebuje, ale nemá v neobmedzenej 
miere. Ak nevie, odkiaľ to má zobrať, tak ne-
dôveruje ani sebe, ani druhému. Spoliehanie 
sa na seba premieňa ľudí na „cudzopasníkov“, 
ktorí po vyčerpaní zásob zo vzťahu odídu... 
Možno preto mnohí netúžia po manželstve. 
Totiž netušia, čo to je... odkiaľ čerpať.
Záchranou je všimnúť si, že manželia majú 
manželstvo, o ktoré sa majú starať. Prvý má 
záujem Boh, od ktorého pochádza život, lás-
ka i puto (manželstvo). Manželia na tento dar 
odpovedajú: Áno, chcem, sľubujem... Ponuka 
zo strany Boha je veľkodušná a veľkonočná a 
volá po veľkodušnosti človeka, ale aj po otvo-
rení a prijatí Veľkonočného daru.
V čase Veľkej Noci Ježiš povedal: „...Toto je 
moje Telo, ktoré sa obetuje za vás... Toto je 
moja krv, ktorá sa vylieva za vás i... na od-
pustenie hriechov...“ (porov. Lk 22, 10-20). Čo 
povedal, to potvrdil svojou vernosťou v láske 
až po smrť, ale aj silou svojho života, ktorý 
premohol smrť zmŕtvychvstaním. Ježiš v Eu-
charistii oživuje to, čo je mŕtve kvôli hriechu a 
posilňuje to, čo je ľudsky krehké a slabé. Tu sa 
premieňa to, čo je ľudské na Božie. V Eucha-
ristii objavujeme dar – „Telo darované z lásky“, 
aby sme mohli žiť. Sviatosť manželstva žije z 
tohto daru, z tejto lásky.
Čo teda môžeme urobiť ako manželia pre 
svoje manželstvo? Alebo ako členovia rodiny 
pre svoju rodinu? Nie iba jeden pre druhého, 
ale pre manželstvo, pre spoločenstvo, naše 
„my“? (pozri aj Ef 5, 1-33)
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Veľkonočný základ manželstva a rodiny

26. február 2010  Zasadanie diecéznej fázy
2. september 2010 Exhumácia telesných pozostatkov
7. december 2012 Záverečné zasadnutie Arcibiskupského Tribunálu
28. jún 2013  Potvrdenie právnej platnosti dokumentov a žiadosť 
   o vymenovanie relátora (autor Pozícia)
5. január 2014  Udelenie titulu Božieho služobníka s povesťou mučeníka
8. jún 2015  Odovzdanie Pozícia o mučeníctve
7. apríl 2016  Pozitívne stanovisko konzultačnej komisie teológov
21. február 2017  Kongregácia pre kauzy svätých vo Vatikáne rokovala  
    o kauze mučeníctva
24. február 2017  pápež František rozhodol a vydal dekrét o mučeníctve  
    saleziána Titusa Zemana.

Víkend vzťahov - duchovná obnova rodín

mediálnou podporou.Dôležitou súčasťou prípravy na blahorečenie Titusa Zemana 
sú tzv. katechézy, ktoré sú podkladmi pre stretká žiakov i študentov ZŠ, SŠ alebo 
VŠ. Mesačne ich pripravujú viacerí skúsení autori, medzi ktorými je aj vedúci žilin-
ského mládežníckeho strediska Peter Naňo. Približujú v nich dobu a jej okolnosti, 
ale aj život mučeníka pre duchovné povolania dona Titusa, ktorého rozhodnutia, 
situácie i myšlienky aplikujú na dnešnú dobu, s ktorou sa denne konfrontujeme. 
„Vieme, že srdce dnešného mladého človeka je stále citlivé na veľké hodnoty. Svä-
tosť je dar Ducha, ktorý keď sa stretne so slobodou človeka, tak sa na tejto zemi 
prejaví krása, ktorá priťahuje, fascinuje, inšpiru-
je. Don Titus zastupuje množstvo mužov, žien, 
mladých, ktorí počas komunizmu reálne trpeli, 
boli obmedzovaní v osobnej slobode a mnohí 
z nich pri mučeníci prišli o vlastný život. Želám 
animátorom, katechétom, rodičom, priateľom 
mladých, aby spolu s mladými dobre využili 
tieto mesiace prípravy na jeho blahorečenie,“ 
priblížil katechézy delegát pre pastoráciu mlá-
deže Pavol Boka.
O jednotlivých dôležitých či zaujímavých uda-
lostiach Titusovho života sa môžete dozvedieť 
viac aj vďaka pôstnej aktivite #spoznajdonati-
tusa. Jej jednotlivé časti denne pribúdajú na so-
ciálnej sieti alebo v galérii Titus Zeman na flickri.

Proces blahorečenia v dátumoch

Titus s rodičmi.

Posledný marcový víkend patril rodinám, ktoré sa zišli v hojnom počte 150 čle-
nov (z toho 25 rodín, animátori a deti, ktorých bolo neúrekom) v Rodinkove, 
aby sa spoločne pripravili na slávenie Veľkonočných sviatkov prostredníctvom 
duchovnej obnovy na tému: „VVV Večnosť Vytvárajú Vzťahy: HĽADÁM SVOJICH 
BRATOV“. Tento čas zblíženia a prehĺbenia vzťahov s druhými, so sebou a s 
nebeským Otcom čerpal z biblického príbehu Jozefa Egyptského. Biblický Jozef 
je vnímaný ako predobraz Ježiša Krista, ktorý nás prinavracia do lásky Boha 
Otca. Inšpirovaní lectio divina „Hľadám svojich bratov“ známeho jezuitu Marka 
Rupnika, dospelí aj deti spoločne uvažovali, oddychovali a modlili sa. Víkendo-
vým stretnutím ich sprevádzali duchovní otcovia don Štefan Turanský (prekladal 
lectio divina do slovenčiny), don Peter Lukáčik a otec Roman Seko. Spolu s nimi 
a rodinkovskou komunitou Jána Pavla II. kráčali po ceste utrpenia, očisťovania 
a vzkriesenia vzťahov medzi bratmi, sprevádzaní Jozefom Egyptským. Počas 
nedeľnej svätej omše pokrstil otec biskup Mons. Tomáš Galis rodičom Peťovi 
a Mirke novonarodeného Matúška Valáška. Šťastným rodičom srdečne blaho-
želáme.  



RADNOSTSALEZIANIZILINA

+k
rá

tk
ei
nf
or
m
ác
ie

- sa uskutoční 29. apríla 2017. Na 
programe je návšteva Sanktuária Bo-
žieho Milosrdenstva a Sanktuária sv. 
Jána Pavla II. Prihlásiť sa môžete v 
sakristii u saleziánov.

Púť do Lagiewnikov

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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9.4.  Kvetná nedeľa
16.4. Veľkonočná nedeľa
21.-23.3. Hokejbalový turnaj U16
   Nová Dubnica

23.4.  Koncert Detského orchestra
   Kostol o 16:00

29.4. Púť do Lagiewnikov
30.4. Cesta svetla
   Kostol o 18:00

1.5.  Stretnutie exallievov
  SOŠ sv. Jozefa Robotníka

7.5.  Beh Dominika Sávia
  Bánova o 15:00

7.5.  Výročná poklona
  Saleziáni o 12:00 - 19:30
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Vaše príspevky očakávame na:
dbzilina@gmail.com

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

na apretáciu príspevkov

Vo štvrtok 23. marca nám ponúkol salezián David 
Tulimelli, pôsobiaci v Južnom Sudáne, pohľad na 
situáciu v utečeneckom tábore v centre Gumba. 
Viac info a spôsob podpory na tehlicka.sk

Misionár zo Sudánu

Druhý aprílový víkend sa v Prešove uskutočnilo 
celoslovenské kolo kalčetového turnaja. Z náš-
ho strediska sa zúčastnili dve dvojice v kategórii 
mladších aj starších. V konečnom poradí skončili 
starší na druhom a mladší na štvrtom mieste.

Žilinčania zahviezdili na 
kalčetovom turnaji v Prešove

Pozývame vás na Cestu svetla, oslavu 
vzkrieseného Krista s mladými z náš-
ho strediska. Uskutoční sa v nedeľu 
30. apríla v priestoroch Farského kos-
tola sv. Jána Bosca o 18:00. Ste srdeč-
ne vítaní.

Zhudobnená cesta svetla

Medzi prvými chlapcami, ktorých don Bosco začal vychovávať, boli aj remeselníci. Po 
rokoch mu prišli na jeho meniny zablahoželať a zároveň poďakovať za jeho výchovu. 
Toto bol počiatok hnutia exallievov alebo po našom odchovancov dona Bosca, ktorý 
sa s nimi potom pravidelne stretával. Rovnaké hnutie odchovancov vzniklo aj na na-
šej odbornej škole sv. Jozefa Robotníka, ktoré malo 17. až 19. marca svoje pravidelné 
stretnutie na chate v Oščadnici. Na stretnutie sú odchovanci pozývaní aj so svojimi 
rodinkami. Tento rok chata praskala opäť vo švíkoch, keďže sa tu stretli štyri desiatky 
účastníkov. Piatkový večer sa niesol v znamení zábavného večera, kde sa mohli exa-
llievi vrátiť do čias, keď boli ešte mladší a schuti si medzi sebou zasúťažili. V sobotu 
aj napriek nepriaznivému počasiu niektorí ešte využili zasnežený svah a poslednú 
možnosť zalyžovať si. Ostatní sa vybrali na pešiu turistiku popri vleku. Dolu sa niektorí 
odvážlivci pustili na klzákoch a mamičky si zasúťažili v rýchlosti šoférovania svojho 
kočíka na snehu. Večer manželské páry medzi sebou súťažili, ktoré z nich sa lepšie 
poznajú. V nedeľu absolvovali duchovnú obnovu a po krásnom víkende plného pek-
ných zážitkov sa už tešia na ďalší spoločný víkend. 

Pätnásťčlenná skupina  tzv. „obyčajných veriacich“ sa na pár 
dní stala katechumenmi, ktorí sa pripravujú na Veľkonočné 
udalosti. Počas troch dní sa ponorili do ticha, modlitby a me-
ditácie nad evanjeliom sv. Marka, ktorý svoje evanjelium písal 
pre katechumenov, ľudí pripravujúcich sa na prijatie viery a 
krstu počas Veľkej noci. Kurz duchovných cvičení, ktorý viedol 
don Peter Lukáčik, prehlbovalo aj spoločné lectio divina, večer-
ná krížová cesta na Kalváriu, celonočná adorácia či duchovné 
zdieľanie. Všetci mali možnosť prejsť s Ježišom cestu učeníka, 
ktorý sa učí chápať Božie kráľovstvo, prežije dramatické uda-
losti Golgoty a so zmŕtvychvstalým sa vracia do Galiley – na 
miesto, kde v každodennosti žije svoje povolanie.

Duchovné cvičenia obyčajných veriacich

Exallievi na Kysuciach

Draci a ich jazdci ovládli oratórium
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 Len máloktoré deti ešte nepočuli o rozprávke „Ako vycvičiť draka“. Okrem toho, že má 
zaujímavý dej, ponúka aj veľké množstvo hodnotných myšlienok. Práve preto pripravili 
saleziáni a animátori cez jarné prázdniny trojdňový prímestský tábor na túto tému. 
Hneď pri vstupe do oratka deti vítali namakané rekvizity v podobe obrovských drakov 
a myšlienok z filmu. Deti zažili mnohé zaujímavé aktivity, prešli si náročnými výcvikmi, 
aby dokázali skrotiť drakov, ktoré ohrozovali ich ostrov, pomáhali hľadať strateného 
draka a nakoniec bojovali proti najväčšiemu z nich. Samozrejme nechýbala hymna s 
choreografiou a zaujímavé scénky. Tábora sa zúčastnili viac ako štyri desiatky detí roz-
delených do troch skupín, ktoré celý tábor súťažili proti sebe. O chod tábora sa staralo 
20 animátorov, väčšinou deviatakov a stredoškolákov, ktorí boli pri skupinkách alebo 
ako materiálno-technické zabezpečenie.+m
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