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+informačníksaleziánskehodielaapriateľovdonabosca

Vážení priatelia dona Bosca,
vstúpili sme do nového školského roka a musím skonštatovať, že pre naše saleziánske dielo je 
skutočne NOVÝ. V prvom rade sme medzi nami privítali dvoch nových slovenských a dvoch 
českých saleziánov. Na našej saleziánskej škole SOŠ sv. Jozefa Robotníka, nastúpil nový riaditeľ, 
salezián Igor Pecha. Formáciu ponovicov prevzal nový zodpovedný don Anton Červeň. A ozaj, už 
ste si dali kávičku s našim novým pánom farárom Dominikom Vinšom? Alebo už ste hodili reč o 
včelách s novým domovým ekonómom Rasťom Behúnom? A skoro by sme zabudli na nového 
kaplána dona Ruda Lednického. Akokoľvek, na dvojstránke vám ponúkame nový prehľad našej 
veľkej saleziánskej komunity v Žiline. Verím, že vám pomôže zorientovať sa nie len v menách a 
tvárach, ale aj v žilinskom saleziánskom diele. Prajem vám všetkým požehnaný nový školský rok.

don Peter Lukáčik 
direktor komunity 
saleziánov v Žiline+ú
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Aj tento rok sa 15. augusta v Poprade-Veľkej uskutočnili prvé rehoľné sľuby saleziánov. 
Ale prečo vás o tom informujeme? Práve preto, že sa s nimi budete najbližšie tri roky 
stretávať v našej farnosti a v oratóriu. Títo dvaja spolubratia zo Slovenska - Peter Biela z 
Michaloviec a Lukáš Závodník z Bardejova, zložili svoje rehoľné sľuby do rúk provinciála 
Jozefa Ižolda, ktorý sa vo svojej homílii 
inšpiroval piatimi snami súčasného pred-
staveného dona Ángela Fernándeza Arti-
meho, ktorý navštívi tento rok Slovensko. 
Po liturgickej slávnosti sa zhromaždení 
ľud presunul na dvor noviciátu, kde sa v 
rodinnej atmosfére a pri dobrom guľáši 

stretla saleziánska rodina. Tento rok nám taktiež pribudnú aj mladí saleziáni 
zo susednej Českej republiky, Josef Převor a Jan Rozsypálek,  ktorí zložili svoje 
prvé sľuby 13. augusta v Zlíne. Všetci štyria budú pokračovať vo svojej salezi-
ánskej formácii v komunite ponoviciátu, kde taktiež strávia najbližšie tri roky 
štúdiom filozofie, pedagogiky a niektorých saleziánskych predmetov. Ak ich 
stretnete, nebojte sa im prihovoriť, aby sa s vami čím skôr zoznámili.

Ponoviciát víta v novom školskom roku 
štyroch saleziánov
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SALEZIÁNI, S KTORÝMI SA STRETNETE V ŽILINE
Predstavujeme vám spolubratov, ktorí tento rok budú pôsobiť v salezián-
skom diele v Žiline. Sú podelení do jednotlivých vetiev, v ktorých vykonávajú 
svoje poslanie a vaše stretnutia s nimi už nemusia byť stresujúcimi či nároč-
nými. Navyše sa vďaka tejto septembrovej prílohe už raz a navždy vyhnete 
neistým otázkam, či je tu daný spolubrat na návšteve alebo tu už nejaký 
ten čas býva. Odteraz budete vedieť odkiaľ sú vám ich tváre povedomé a 
dokonca k nim priradíte aj oblasť, v ktorej pôsobia:

Ferdinand Kubík
hl. zodpovedný 

za profesorskú vetvu

Milan Fula
Vedúci Inštutútu 

sv. Tomáša Akvinského

Jozef Kutarňa
Vedúci Inštitútu sv. Jána 

Bosca (VŠ SPaZ sv. Alžbety)

PROFESORSKÁ
VETVA
Saleziáni v tejto vetve sa ve-
nujú vyučovaniu i akademickej 
činnosti na Inštitúte sv. Jána 
Bosca (VŠZaSP) a Inštitúte sv. 
Tomáša Akvinského (PNC).

PAStORAčNá VetVA
Saleziáni z pastoračnej vetvy sa venujú službe vo farnosti, v oratóriu i asistencii v jed-
notlivých skupinách nášho strediska – farnosť a oratórium.

Peter Lukáčik
direktor saleziánskeho 

domu v Žiline

Dominik Vinš
farár

Jozef Bližinský
kaplán

Peter Naňo
vedúci oratória

Marián Drahoš
oratórium

Peter Žatkuľák
oratórium

Juraj Malý
Väzenský kaplán 

v Sučanoch, Ordinariát 
OS a OZ SR

Ján tocký
spovedník

Rudolf Lednický
kaplán
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Ján Bendík
študent (2. ročník)

Marián Harčar
študent (2. ročník)

Lukáš Závodník
študent (1. ročník)

Jan Rozsypálek
študent (1. ročník)

Peter Ondrej
vikár a formátor

Jozef Kabina
ekonóm a formátor

Peter Biela
študent (1. ročník)

Miroslav Podstavek
študent (3. ročník)

Daniel Imriška
vedúci internátu

Peter Boško
asistent na internáte

Martin Rožek
hl. zodpovedný vetvy SOŠ

Igor Pecha
riaditeľ SOŠ

Rastislav Behún
ekonóm domu

Jozef Sivek
majster odbor. výcviku

SOŠ sv. JOZEFA 
ROBOtNíKA
Saleziáni z tejto vetvy pôso-
bia na SOŠ sv. Jozefa Robot-
níka, kde sa venujú študen-
tom počas vyučovania a 
pôsobia tiež ako asistenti 
(vychovávatelia) školského 
internátu.

PONOVIcIÁT (alebo PNC) je priestorom pre formáciu povolania, kde sa mladí saleziáni štúdiom filozofie 
a skúsenosťami apoštolátu pripravujú na svoje povolanie, pod vedením tímu formátorov.

Anton červeň
hl. zodpovedný za PNC

Patrik Mižák
študent (3. ročník)

Filip Mareš
študent (3. ročník)

Josef Převor
študent (1. ročník)

Marián Bundzel
asistent na SOŠ
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V utorok 6.9. o 17:30 sa v priestoroch 
Oratória uskutoční spoločné stretnutie 
všetkých birmovancov. Hlavným obsa-
hom stretnutia bude prednáška s krát-
kou diskusiou. 

Birmovanci pozor!

V nedeľu 11.9. 2016 budeme pri všet-
kých sv. omšiach vzývať Ducha Svätého 
a prosiť o Jeho dary pre našich žiakov a 
študentov. Na detskej sv. omši nám prvý 
krát v tomto šk. roku zahrá Detský or-
chester.

Veni Sancte

V nedeľu 11.9.  o  15:00.  pozývame 
všetky  deti  a ich rodičov na  sláv-
nostné otvorenie oratka.  Pripravené  
budú  zaujímavé súťaže a prezentá-
cie stretiek a krúžkov nového škol-
ského roka. 

Otvorenie oratka

Spoločný výstup na Veľký Fatran-
ský Kriváň sa uskutoční v nedeľu 
25.9.2016. Stretneme sa o 7:15 pred 
sochou dona Bosca u saleziánov v 
Žiline, alebo o 8:00 vo Vrátnej-Výťah. 
Tiež je možné ísť lanovkou o 11:00.

Výstup Titusa Zemana

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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  Oratko o 17:30

10.9.  Doživotné sľuby saleziánov
  Košice

11.9.  Veni Sancte 
	 	 kostol	u	saleziánov	počas	sv.	omší

11.9.  Otvorenie Oratka
  Oratko o 15:00

14.-18.9.  Duchovné cvičenia
   pre rodiny

15.-18.9.  Duchovné cvičenia
   pre	mladých	z	Oratka

15.9.  Sedembolestná Panna Mária
  Slávnosť

25.9.  Výstup Tiusa Zemana
  Veľký	Fatranský	Kriváň

28.9.-2.10.  Duchovné cvičenia
       pre rodiny

Zažiť spoločný čas, upevniť vzťahy a navyše sa zomknúť ako 
rodina počas letnej dovolenky, sa dá aj vďaka tradičnému 
Rodinnému táboru, ktorý v našom žilinskom diele už každoročne 
organizujeme. Tento rok sa osemdesiatka účastníkov zamerala 
na cestu k svätosti. V prostredí rezortu Rodinkovo v Belušských 
Slatinách sa na ňu vydali, sprevádzaní svätým Petrom, spolu s 
Archanjelom Gabrielom a malým Samuelom. Okrem rodičovského 
rande a prednášky Romana Seka, o Identite manželov v Kristovi, 
trávili rodiny čas pospolu. Pri hrách, výučbe tanca, stopovačkách, 
opekačke či tvorivých aktivitách, mali dostatočný priestor na vzájomné spoznávanie, 
a to všetko pod ochranou patróna, ktorého si každá rodina, čiže skupinka, na začiatku 
zvolila. „Prečo sa chcem vrátiť aj o rok? Bol to aktívny oddych, nemuseli sme sa o 
nič starať, všetko bolo dokonale pripravené na to, aby sme si ako rodina vychutnali 
tento čas naplno. Navyše tu bol veľmi dobrý duchovný program, vďaka ktorému sme 
mali ako manželia čas pre seba a prišli sme na rôzne veci. Vďaka tradícii, sú už deti 
naplno odovzdané programu, spolupracujú, jašia sa a každý rok stále prichádzajú 
nové rodiny,“ hovorí účastníčka Danka. Na záver nám zostáva len otázka. Ste aj vy vo 
vašom manželstve traja - Boh, manželka a manžel? Ak hľadáte odpoveď, neváhajte a 
prihláste sa o rok na Rodinný tábor, ste srdečne pozvaní!

Dve desiatky mladých z nášho strediska sa koncom júla 
zúčastnili Svetových dní mládeže, vďaka čomu sa tiež 
stretli so Svätým Otcom Františkom. Ako ostatné výpravy 
zo saleziánskych stredísk z celého Slovenska, aj naši 
absolvovali vždy dopoludnia program v „slovenskom“ 
meste Skawina a popoludní spoločný program v Krakowe. 
Mali tak možnosť stretnúť v uliciach mesta, pri jedle či 
cestovaní hromadnou dopravou, mladých z celého sveta a 
vytvárať si nové priateľstvá. „Vládol tam vzájomný rešpekt a 

prajnosť, priateľstvo a radosť zo spoločného spoznávania sa. 
Keď nás veci presahovali, vtedy vždy prišiel anjel strážny a my 
sme mohli urobiť krok správnym smerom. Zažívali sme úžasnú 
Božiu starostlivosť o nás a dobrotu ľudí okolo nás a my sme 
mohli k tomu prispieť svojou spoluúčasťou,“ hovorí vedúci 
žilinskej výpravy na SDM 2016 don Peter Žatkuľák. Okrem 
stretnutia s pápežom a rozsiahleho duchovného programu, 
mal každý možnosť zastaviť sa, zamyslieť a odniesť si mnohé 
posolstvá. „Bolo tam viacero silných momentov: milión a pol 
mladých ľudí kľačiacich pred Ježišom v Eucharistii v tichu; 

táBOR, 

radosť z otvárania sa mladých Ježišovmu uzdravujúcemu 
dotyku vo sviatosti zmierenia; vnútorná túžba mladých po 
živote s Ježišom a blízkymi; každodenná služba i v malých 
veciach; odvaha pápeža Františka dôverovať mladým a služba 
sprevádzania... Už si viem predstaviť nebo, jeme z jedného 
hrnca, ľudia všetkých kultúr sveta a rozumieme si, rozprávame 
jedným jazykom Evanjelia, slúžime,“ dodáva don Peter. A čo si 
naši mladí zo SDM priniesli? „Vďačnosť a odvahu žiť!“
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Žilinčania nemohli chýbať medzi mladými v Krakowe 

kde sa manželia 
prehlbujú vo vzťahu


