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Aj tento rok bol na SOŠ sv. Jozefa Robotníka bohatý na úspechy 
našich žiakov. V posledných týždňoch žiaci zbierali umiestnenia na 
rôznych súťažiach. V Autoopravár Junior Castrol sme opäť postúpili 
do celoslovenského finále úž 17. ročníka. Táto súťaž je určená 
pre mladých autoopravárov, ktorí tu prezentovali svoje kvality v 
teoretickej, poznávacej a praktickej časti. Okrem súťaženia si účastníci 
mohli zajazdiť na motokárach či navštíviť autosalón. V odbore 
lakovník sme dosiahli 2. miesto a v odbore mechanik – elektrikár, 
sme obsadili tretiu, piatu a siedmu priečku. Na súťaži SKILLS Slovakia 
v Nitre nás úspešne reprezentovali aj naši stolári. Každá dvojica, zo 
siedmich zúčastnených škôl, vyrábala jednu časť šesťdielnej lavičky. 
Pracovali na nej dva dni, ručne a vonku za nepriaznivého i studeného 
počasia. Súťažiaci boli hodnotení z písomného testu, konštrukčných 
spojov, práce s elektrickým náradím a dodržiavania BOZP. Naši žiaci 
sa po sčítaní všetkých bodov umiestnili na peknom štvrtom mieste. 
Tretí úspech sme dosiahli dokonca na medzinárodnej úrovni, v 
susednej Českej republike. Jubilejný 10. ročník súťaže Studentské 
Projekty sa konal v Moravskom Krumlove. Tentoraz sme súťažili s 
prácou „pásová píla“, zaradenou do strojníckej kategórie výkresov. 
Súťažná práca pozostávala z modelu stroja, nakresleného v programe 

Sprevádza ich úspech za úspechom!

TurboCAD, výkresov stroja v 2D aj 3D vizualizácii  a 
prezentácii, v ktorej pílu predstavili aj v pohybe, spolu 
so zrovnávačkou a hrúbkovačkou. Naši študenti 
predviedli svoju prezentáciu s prehľadom a obsadili 
v tejto kategórii 1. miesto. Ich odmenou bola, okrem 
ďalších získaných skúseností, návšteva atómovej 
elektrárne v Dukovanoch.  Úspešným reprezentantom 
školy srdečne blahoželáme.

Vážení priatelia dona Bosca,
autor knihy Kazateľ hovorí „všetko má svoj čas a svoju chvíľu... svoj čas má vysádzať, svoj čas má sadenice 
vytrhať“. Ja si dovolím v istej parafráze nadviazať: svoj čas ma vítať a svoj čas má lúčiť sa. Nastal čas kedy 
posielajú naši predstavení, poslušní  Božej vôli, niektorých spolubratov, pôsobiacich v Žiline (niektorí aj 
dlhé roky), na nové pôsobisko. Rozhodli sme sa preto, že Vám v tomto čísle informačníka prinesieme 
ich krátky pohľad na svoje pôsobenie v našom saleziánskom diele a predstavíme aj ich nové pôsobisko. 
Dovoľte mi však, aby som sa im zároveň takouto formou poďakoval za ich vynaložené úsilie, obety 
a snahu pre spásu a dobro mladých i všetkých veriacich. Zvlášť ďakujem nášmu spolubratovi donovi 
Mariánovi Bundzelovi, ktorý u nás osem rokov zastával úlohu farára a s horlivosťou a nadšením dobrého 
pastiera sa staral o všetkých veriacich. Neodchádza ďaleko, preto verím, že nás jeho veľké otcovské 
srdce bude naďalej sprevádzať a povzbudzovať, jemu typickými slovami. Prajem mu skoré uzdravenie a 
všetkým spolubratom veľa saleziánskeho nadšenia na nových pôsobiskách.

don Peter Lukáčik 
direktor komunity 
saleziánov v Žiline+ú
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Rozhodli sa darovať kúsok zo svojho luxusu
Náš kostol sa aj tento rok v nedeľu 26.6. o 11:00 stane centrom 
odovzdávania misijných krížov a vyslania nových dobrovoľní-
kov na misie do ďalekých i bližších miest. Každoročne vystroja 
saleziánske spoločenstvá z celého sveta desiatky laikov, re-
hoľných sestier či kňazov na misie do iných kútov sveta. Prvú 
misijnú výpravu poslal don Bosco v roku 1875. Za 141 rokov  
precestovali svet tisícky misionárov. Tento rok je však pre našu 
farnosť výnimočný. Na misie sa totiž vydávajú aj dvaja dobro-
voľníci z nášho strediska, Alžbeta Zelná a Matej Končál. Betka 
pocestuje až na pobrežie Angoly a Matej bude mať o niečo 
kratšiu cestu, na Luník IX. „Už od malička bolo mojím snom ísť  

na misie. Najviac ma motivovala možnosť podeliť sa s „luxu-
som“, ktorý mám ja, s tými, ktorí o ňom ani nesnívajú,“ dodá-
va Betka. Matej tvrdí, že jeho najväčšou motiváciou bol pekný 
farebný plagát na misie. Každý má inú motiváciu! Dôležité 
je, že sú obaja odhodlaní ísť a pomôcť v oblastiach, kde ich 
je naozaj treba. Pravdaže majú aj obavy, veď sú vyslaní do 
neznáma a na dobu jedného roka, odkázaní budú na seba a 
paradoxne na pomoc ostatných. Obaja priznávajú, že sa naj-
viac obávajú jazykovej bariéry a prijatia miestnou komunitou. 
Budeme sa za nich modliť, aby tento náročný rok zvládli a po 
návrate mohli vyzývať k dobrovoľníctvu ďalších.
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Ako je už v našom informačníku zvykom, mravčiu robotu robíme za našich 
čitateľov, áno aj tých najzvedavejších! A keďže to robíme radi, môžete si v tejto 
chvíli prečítať slová na rozlúčku presne ôsmich saleziánov, ktorí opúšťajú svoju 
komunitu a až na jednu výnimku, dokonca aj naše saleziánske dielo. Všetkým im 
srdečne ďakujeme za čas strávený s nami a medzi nami. Na nových pôsobiskách 
im prajeme rovnako prijímajúce spoločenstvo ako sme my, a to si ani zbytočne 
nefandíme. So štipkou nostalgie sa s nimi pozrime na ich pôsobenie v Žiline...

1. Ako dlho ste v Žiline pôsobili 
a v akej funkcii?

2. Na čo budete najviac spomí-
nať, čo pozitívne si odtiaľto 
odnášate?

3. Kam odchádzate a čo budete 
mať za úlohu?

4. Čo Žilinčanom odkazujete?

1. Ako aj Peťo citoval z knihy Kazateľ, 
svoj čas má nastúpiť, svoj čas má odísť. 

Čas odísť a prenechať svoje miesto pre 
druhého už nastal. Prvého júla bude práve 

osem rokov, od môjho nástupu v Žiline ako fa-
rára u saleziánov, kde som pôsobil pod vedením direktora a 
zapájal som sa do uskutočňovania výchovno-pastoračného 
projektu komunity. Poslanie, ktoré som dostal, zahŕňalo vy-
sluhovanie sviatostí, starostlivosť o chorých, pastoráciu škôl, 
prípravu detí a dospelých k sviatostiam, Združenie saleziánov 
spolupracovníkov v stredisku Žilina  a mnoho ďalších aktivít. 
2. Ďakujem všetkým, ktorí mne i ostatným saleziánom po-
máhali pri našom poslaní v Žiline duchovne, svojimi obeta-
mi, praktickými radami a pomocou ponúkli svoje schopnosti 
pre dobro mladých a veriacich. Za tieto roky sa urobilo pro-
stredníctvom Vás všetkých kus pekného diela s deťmi, mlá-
dežou aj s dospelými. Bez vašej pomoci by sa toľko určite 
neurobilo (úsmev).
3. Zostávam v Žiline, len moje pôsobisko, aj zo zdravotných 
dôvodov, nebude na fare, ale v učňovskej komunite, kde bu-
dem pôsobiť podľa možností s mladými.
4. Nie všetko čo som počas pôsobenia v pastoračnej komu-
nite a vo farnosti urobil bolo dobré a správne, preto by som 
chcel poprosiť o prepáčenie. Boh nestvoril dokonalejšiu ná-
dobu ako je človek. Ľudské srdce je najkrajšia a najlepšia ná-
doba pre lásku. Boh nás stvoril pre lásku. Som si tým istý. Zá-
zraky sa dejú stále, netreba ich vymýšľať, stačí si otvoriť oči 
aj srdce pre Božie veci. Ešte raz veľká vďaka Vám Žilinčania.

OPÝTALI SME SA:

don Marián Bundzel
 # pastoračná vetva

II  VŠETKO MÁ SVOJ ČAS

žilinA

brATiSlAVA

ŠAŠTín

brnO

Vlastík Vajďák
 # ponoviciát
1. Byl jsem tu dva roky v ponoviciátu, v rámci 
apoštolátu jsem se nejvíce zapojoval v UVTOS 

Sučany a na SOŠ, kde jsem pomáhal se stretkem.
 2. Nejvíce asi budu vzpomínat na několik milých 

přátel, které jsem měl možnost zde  potkat. Odnáším si  odtud zají-
mavé zkušenosti, názory a pohledy.
 3. Odcházím k saleziánům do Brna, jaká bude moje úloha a činnosti 
ještě přesně nevím, je to ve  stadiu  řešení. Ale odhaduji, že se budu 
zapojovat do farnosti, střediska a k tomu ještě studovat.
 4. Chtěl bych vám hlavně poděkovat (úsměv).

don Jozef Zachar
 # pastoračná vetva
1. Bol som tu v Žiline len na 1/2 roka, a 
to ako výpomoc donovi Mariánovi vo far-

ských povinnostiach počas jeho choroby, 
a teda on končí vo funkcii, tak končím aj ja. 

Pomáhal som v pastoračnej vetve a či dobre môžu zhodnotiť 
bratia a farníci.
2. Za 1/2 roka sa toho veľa nezažije, ale i tu sú dobrí ľudia a 
bolo mi tu fajn. Zažil som tu dobrú komunitu a srdečné prijatie. 
4. Žilinčania buďte i naďalej radostní a srdeční. I Vás si odná-
šam v srdci.

don Jozef Skala
 # ponoviciát
1. V Žiline som pôsobil 10 rokov. Z toho 
8 ako „direttore incaricato“ pre pono-

viciát. Mal som teda na starosti mladých 
saleziánov - ponovicov. Popri tom som sa 

venoval animátorom detí na „Manželských stretnutiach“.
2. Neviem, či sa dá určiť nejaká jedna naj udalosť. Určite sú 
to skúsenosti intenzívnej práce so spolubratmi a mladými 
napr. pri nácviku a realizácii divadla Titus Zeman - cesta za 
slobodou.
3. Bratislava - Miletičova, provinciálny sekretár. A stále v úlo-
he provinciálneho delegáta pre formáciu.
4. Hrajte a spievajte na chválu Pánovi! (úsmev)
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rOžňAVA
Prešov

bArdEJOV

don Viliam Riško
 # SOŠ sv. Jozefa Robotníka
1. Bol som tu už niekoľkokrát a posledný raz 
som tu bol teraz už 8 rokov. V komunite som 

bol „direttore incaricato“ a na škole najskôr ka-
techétom, a potom 7 rokov riaditeľom. Zaujímavá 

skúsenosť...
2. Žilina je najkrajšie mesto na Slovensku! A aj keď o to už o pár dní 
pre mňa bude nejaké iné mesto, rád budem spomínať na spoločné 
chvíle a akcie s ľuďmi, ktorých som mal rád... a nebude ich málo. 
Budem aj trochu smútiť, ale život saleziána je pestrý (úsmev).

3. Odchádzam do Bardejova, kde by som mal byť direktorom 
miestnej komunity. Je to tiež pekné a rozvíjajúce sa dielo, tak sa 
teším...

 4. Ťažká otázka, lebo sú tu rôzne vekové a záujmové kategórie. Asi, 
aby sa držali Boha, inšpirovali sa životom dona Bosca a hlavne, aby 
boli sami sebou.

1. V Žiline som strávil 3 roky. Prvý rok 
som pomáhal Maťovi Krškovi v det-

skom orchestri. Tiež som počas týchto 
rokov zvykol mať v utorky stretká s cha- 

lanmi z nášho saleziánskeho internátu. V nedeľu 
poobede a niekedy aj v piatok som chodieval za chlapcami 
do väzenia v Sučanoch, aby som pomohol don Jurovi Ma-
lému SDB v jeho poslaní. Ale mojou hlavnou povinnosťou 
bolo štúdium filozofie a sociálnej práce;) samozrejme aj iné 
veci..

2. Najviac? Zo Žiliny si odnesiem konkrétne tváre... Naj- 
viac si budem pamätať na ľudí, na ich úsmevy, slová, skutky, 
mená... a teda Vás si „odnesiem“ so sebou (úsmev).  

3. Zo Slovenska odchádzam po vyše piatich rokoch do Bie-
loruska.  Ešte neviem presne v akom meste budem pôsobiť, 
ale budem na t.z. asistencii, zapojený do bežného života 
saleziánskeho oratória alebo budeme s niektorými bratmi 
otvárať nové saleziánske dielo. Už teraz sa teším (úsmev).

4. Moje životné heslo znie: „Láska nikdy nezanikne“. Tak 
vám všetkým, aj sebe samému prajem, aby každý z nás žil 
v tejto Láske. 

PS: pozývam vás do Bieloruska (smiech) príďte, bude super! 

Matej Fabián
 # ponoviciát

don Maroš Leškovský
 # SOŠ sv. Jozefa Robotníka
1. Pôsobil som tu tri roky na Strednej odbor-
nej škole sv. Jozefa Robotníka. V podstate som 

si prešiel viac-menej všetkým, okrem direktora 
komunity a riaditeľa školy, po čom ani netúžim 

(smiech). Prvý rok som mal duchovnú správu, učil som 
na škole. Druhý rok som bol katechéta školy, výchovný poradca 
a triedny učiteľ a tento posledný rok som bol vychovávateľom na 
školskom internáte. A neľutujem ani jednu minútu.

2. Asi vzťahy. Aj výchovné momenty, skúsenosti, ale aj to čo sa mož-
no nepodarilo.

3. Odchádzam do Rožňavy, na moje predchádzajúce pôsobisko. 
Zatiaľ neviem nič viac, no skôr či neskôr ako 1.júla by som už mohol 
vedieť. Už teraz sa na to veľmi teším. Najmä na to, čo môžem obja-
vovať a čo mi Boh a Duch Svätý ukazuje. 

4. Mám vás rád a nesiem si vás vo svojom srdci. 

1. V Žiline som bol tri roky a mojou 
hlavnou povinnosťou bolo štúdium 

filozofie, ako príprava na teologické 
štúdiá a štúdium sociálnej práce. Okrem 

bežného rehoľného života a štúdia som mal 
stretká so žiakmi našej strednej školy sv. Jozefa Robotníka, 
ktorí bývajú na internáte a stretká i výlety s miništrantmi 
vo farnosti.

2. Najviac budem spomínať na ľudí, s ktorými som sa tu 
mohol zoznámiť. Na spoločné zážitky, rozhovory, obda-
rovania, ktoré boli pre mňa často povzbudením a inšpi-
ráciou. Ale som vďačný aj za poučenia a rast, získané pri 
prekonávaní ťažkostí na našej spoločnej púti. Mal som 
možnosť vnímať bohatstvo saleziánskej práce v rôznych 
typoch prostredia so svojimi špecifikami, a toto je pre mňa 
veľká skúsenosť, z ktorej budem čerpať.

 3. Idem do Prešova a budem tam pôsobiť ako asistent 
v oratóriu a mládežníckom stredisku. Funguje tam veľa 
stretiek, takže práce bude habadej. Tento rok dokonca 
museli pre vysoký záujem odmietnuť prijať viaceré deti.

 4. Chcem sa všetkým naozaj poďakovať! Za prijatie, vaše 
otvorené srdcia a vašu úprimnosť. Tiež za všetky obety a 
modlitby pred Pánom. A chcem poprosiť aj o odpustenie 
za to, čo bolo zlé.

Беларусь

Mark Naidzich
 # ponoviciát
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Každoročne orchester ukončuje rok 
Záverečnou chatou. Tento rok nebude 
výnimkou. Spolu s rodičmi si posledný 
júnový víkend vychutnáme výborný gu-
láš, zahráme hry a zaspievame.

Záverečná chata

sa uskutoční 10.-11.6. na chate v Poluvsí. 
Duchovná obnova so slávnostným ka-
zateľom donom Pavlom Grachom začí-
na v piatok o 18:00. V sobotu 11.6. od-
chádzajú synovia a miništranti na výlet o 
8:00 od sochy dona Bosca. Výletný deň 
zakončia spoločnou sv. omšou a guľá-
šom spolu s mužmi. 

Duchovná obnova pre mužov

Srdečne Vás pozývame na slávnost-
né ukončenie šk. roka. V nedeľu 19. 
6. zahrá počas sv. omše o 9:30 po-
sledný krát v tomto šk. roku Detský 
orchester. Poobede o 15:00 slávnost-
ne zatvoríme oratko súťažami, futba-
lovým turnajom a rôznymi hrami.

Te Deum

V mesiacoch júl a august NEBUDÚ u 
saleziánov sv. omše v utorok o 19:00 
a v nedeľu o 11:00. Taktiež nebude v 
piatky celodenná poklona a nedeľné 
vešpery. V Bánovej bude nedeľná sv. 
omša iba jedna, a to o 8:00. Cez týž-
deň budú sv. omše o 18:30. 

Sv. omše v lete 2016

Panna Mária chránila svojím plášťom   
   Stretnutie saleziánskej rodiny

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

Don Bosco v Žiline 
Rajecká 17, 010 01 Žilina

redakčná rada:  
don Peter Lukáčik, Kristína Zelná, Matúš Ďuraňa, 
Peter Boško, Barbora Müllerová, Michal Čelko, 

Miroslav Podstavek, Matúš Matušiska.
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10.6.  Duchovná obnova pre mužov

11.6.  Výlet miništrantov 

11.6.  Kňazská vysviacka 
  kostol Hájik 10:00

19.6.  Te Deum
  Omša 9:30, 15:00 oratko

26.6. Dobrovoľníci príjmu misijné 
kríže

  Na sv. omši 11:00

29.6.  Svätých Petra a Pavla
  Prikázaný sviatok

Chrámový zbor La Famiglia je súčasťou saleziánskeho diela v Žiline 
už 19 rokov. Pôvodne ho ako „Rodičovský spevácky zbor“ založil Peter 
Vrábeľ. Od roku 2006 je jeho dirigentkou a umeleckou vedúcou Barbora 
Brosová Lipková, ktorá vedie štyri desiatky spevákov v rámci celoročnej 
hudobnej činnosti. Svojím spevom zvyknú sprevádzať sväté omše, no 
predovšetkým vianočné a veľkonočné sviatky. Práve liturgické spevy 
z veľkého týždňa, ktoré skomponoval Pavol Krška, sa stali ústredným 
motívom ich debutového CD pod názvom „Pavol Krška - Liturgické spevy 
na Zelený štvrtok a Veľký piatok“. „Nahrali sme ho počas niekoľkých 
stretnutí od februára do apríla tohto roku. Nahrávalo 31 spevákov 
pod mojím vedením v spolupráci so zvukovým majstrom v kostole 
sv. Mikuláša vo Višňovom,“ dopĺňa dirigentka. Predaj hudobného CD 
zaháji zbor La Famiglia už v najbližších týždňoch na stránke vydavateľa 
PAVLÍK RECORDS. Dostupné bude aj vo Farskom kostole sv. Jána Bosca.

Sviatok Panny Márie Pomocnice kresťanov 
je pre saleziánsku rodinu veľkou udalosťou. 
Sám don Bosco dbal na to, aby bol tento deň 
výnimočný a aby upriamoval pozornosť na 
našu Nebeskú Matku. V duchu tejto tradície sa v 
Žiline uskutočnilo stretnutie saleziánskej rodiny, 
sympatizantov saleziánskeho diela a  všetkých 
ľudí dobrej vôle.

 Rodinnú sobotu 21. mája odštartovala slávnostná 
sv. omša o 15:00. Po jej skončení a slávnostných 
litániách nasledovala procesia so sochou Panny 
Márie až do Oratória, kde čakal prítomných 

guľáš a deti sa mohli zahrať rôzne hry. Dospelí 
mali možnosť posedieť si pri koláčiku v družnom 
rozhovore, zatiaľ čo sa mladší účastníci rozpŕchli 
na stanoviská. Tam boli pre nich pripravené 
zaujímavé aktivity. Niektorí sa dokonca odhodlali 
posadiť za volant motokáry a vyskúšať, ako to asi 
vyzerá na pretekoch F1.

Napriek hroziacim mračnám chránila Panna 
Mária svojím plášťom saleziánsky dom a 
nedovolila, aby čo len jedna kvapka prekazila 
tento sviatok. Veríme, že aj budúci rok bude 
naša Nebeská Matka držať ochrannú ruku nad 
stretnutím saleziánskej rodiny, aby sme sa opäť 
zišli v tak hojnom počte.

dEbuTOVý AlbuM PuTuJE nA PrEdAJné PulTy


