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Október je mesiac úcty k starším
Život každého je darom od Boha. Rodičia boli pri tom, ako som vznikol a boli pri tom, ako som 
rástol. Ich prítomnosť, ale aj neprítomnosť má veľký podiel na tom, kto som. Moji starí rodičia 
vplývali podobne na mojich rodičov. Pre každého je dôležité zistiť, čo prežili, aby lepšie spoznal 
seba. Čo bolo pekné a aké skúšky prekonávali? Čo z toho, čo zvládli či nezvládli, prešlo do môjho 
života? Ak ďakujeme za dobro, ktoré sme cez nich získali, rastie naša úcta a citlivosť na ich potreby. 
Niekedy však musí prísť najskôr odpustenie za zranenia, pohoršenia, zrady... Kto odpúšťa, dáva 
Bohu možnosť, aby uzdravil a oslobodil. Niekedy ani netušíme, čo všetko dokážu zviazať putá 
neodpustenia. Kde je odpustenie, tam prichádza láska, vzájomné prijatie... Boh, náš Nebeský Otec 
sa veľmi snaží, aby nás zachránil.  Neustále nám posiela záchrancov, ktorí kráčajú s nami i pred 
nami, aby sme nezablúdili (krstní a birmovní rodičia, animátori, kňazi, zasvätení,...). Začiatkom 
novembra príde do Žiliny aj hlavný predstavený saleziánov don Artime, ktorý reprezentuje dona 
Bosca, „otca a učiteľa mládeže“. Spoznajme korene, z ktorých čerpáme život a dobro.

don Dominik Vinš 
farár saleziánskej 

farnosti v Žiline
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tAko každoročne strávili ponovici prvý týždeň v Žiline menšími brigádami v 
dome a v jeho okolí. Práce ukončili až v posledné prázdninové dni, kedy sa 
celá ponoviciátska komunita vybrala na Bodku za prázdninami do Levoče. 
Stretnutie chlapcov zo saleziánskych stredísk z celého Slovenska mali študenti 
filozofie pripravené do posledného detailu. A keďže sa mladí saleziáni okrem 
štúdia pripravujú aj na apoštolskú činnosť, zavítala do ponoviciátu výprava 
slovenských a českých saleziánov, ktorí sa angažujú v troch typoch salezián-
skych diel. Sú to oratórium, škola a farnosť. Práve o týchto dielach, o ich or-
ganizácii i spolupráci medzi laikmi a saleziánmi v nich počúvali ponovici štyri 
dni na Školení o pastorácii mládeže.  Svätou omšou, vzývaním Ducha Sväté-
ho, a potom slávnostným obedom im 13. septembra začal akademický rok 
2016/2017. Samozrejme, nechýbala inštruktáž k štúdiu a začiatočná prednáška 
o tom, prečo vlastne kresťanskú filozofiu študovať. Teraz sú už všetci zapojení 
do každodenného kolobehu saleziánskeho života v našom stredisku a filiálke.

Ponoviciát nabral plné obrátky

Po prázdninách sa rozbehol život aj na našej strednej odbornej škole sv. 
Jozefa Robotníka. Najväčšou zmenou bola zmena riaditeľa. Saleziána dona 
Viliama Riška nahradil salezián - koadjútor Igor Pecha, ktorý bol doteraz 
zástupcom pre odbornú prax. Ešte počas prázdnin sa pedagogický zbor 
vybral na duchovné cvičenia do Terchovej, kde sa pri počúvaní prednášok 
dona Antona Červeňa, zamýšľali nad podstatou viery. Počas prvého týžd-
ňa nového školského roka sa uskutočnila aj celoškolská duchovná obnova, 
ktorú pre našu školu pripravil nový p. farár don Dominik Vinš. „Úvodné 
„rozbehové“ dni boli veľmi pekné, a teraz už všetci žiaci, ale aj učitelia po-
ctivo zarezávajú. Prvý voľný deň využili na už tradičný východ slnka na Fa-
transkom Kriváni a cyklovýlet. Počasie nám naozaj prialo. Vystupovali sme 
za jasnej oblohy a po výstupe sa nám ukázalo aj slnko, ktoré nás potom 
sprevádzalo počas celého dňa, keď sme prechádzali hrebeňom Poludňo-+s
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vého Grúňa. Veríme, že aj tento nasledujúci školský 
rok bude podobne slnečný,“ uzatvára za SOŠ asis-
tent Peter Boško.

Školský rok 2016/17 prináša zaužívané novinky
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rokov 2014 – 2020. Dovtedajšie-
ho provinciála Argentíny zvolili 
v rámci 27. generálnej kapitu-
ly a prijatie svojej voľby vyjadril 
slovami: „Zverujem sa Pánovi, 
prosím Pomocnicu a dona Bosca 
aby ma sprevádzali, opieram sa 
o bratskosť mojich spolubratov v 
kongregácii a vo viere prijímam.“ 
Ángel Fernandéz Artime sa naro-
dil 21. 8. 1960 v Gozón-Luanco v 
Španielsku. Prvé sľuby zložil 3. 9. 
1978, doživotné sľuby 17. júna 
1984 v Santiago de Composto-
la. Za kňaza bol vysvätený 4. júla 
1987 v meste León. Bol delegá-
tom pre pastoráciu mládeže, čle-
nom provinciálnej rady a provin-
ciálnym vikárom. V roku 2009 bol 
menovaný za provinciála južnej 
argentínskej saleziánskej provin-
cie. Tam spoznal aj kardinála z 
Buenos Aires, dnes pápeža Fran-
tiška. Okrem množstva návštev, 
ktoré v poslednom čase absolvo-

DON ÁNGEL FERNANDÉZ ARTIME, 
hlavný predstavený saleziánov príde do Žiliny!

      1888-1910
bl. Michele Rua
(1837-1910)

I.

      1910-1921
Paolo  Albera
(1845-1921)

II.

      1922-1931
bl. Filippo Rinaldi
(1856-1931)

III.

      1932-1951
Pietro Ricaldone
(1870-1951)

IV.

      1952-1965
Renato Ziggiotti
(1892-1983)

V.

      2002-2014
Pascual Chávez 
Villanueva (1947- )

IX.

      1995-2002
Juan Vecchi
(1931-2002)

VIII.

      1977-1995
Egidio Vigano
(1920-1995)

VII.

      1965-1977
Luigi Ricceri
(1901-1989)

VI.

      2014
Angel Fernández 
Artime (1960- )

X.

V sobotu 5. novembra 
navštívi Žilinu hlavný 
predstavený saleziánov 
don Ángel Fernandéz Ar-
time s cieľom stretnúť sa 
s celou saleziánskou rodi-
nou na Slovensku. Pri tej-
to príležitosti sme sa roz-
hodli priblížiť Vám osobu 
10. nástupcu dona Bosca. 
Na vedúcom mieste kon-
gregácie je od 25. marca 
2014 na obdobie šiestich 

„SMe JednA rodinA! Každý dom, škola života a lásky“

>[ ]<

      1859-1888
sv. Giovanni Bosco
(1815-1888)

 
val, vyslal medzi členov salezián-
skej rodiny na celom svete správu 
s posolstvom Hesla na rok 2017: 
„SME JEDNA RODINA! Každý 
dom, škola života a lásky“. V nad-
väznosti na pápeža ponúka tému 
rodiny. „My sme rodina,“ je úvodné 
tvrdenie, ktorým chce zvýrazniť, 
že rodina je miestom života a je 
školou života a lásky. Výber témy 
pre Heslo 2017 je odpoveďou na 
žiadosť zhromaždenia Svetovej 
konzulty saleziánskej rodiny, ktorá 
prosila o tému rodiny s pohľadom 
upretým na výzvy, ktorým denne 
čelí. Hlavný predstavený číta tému 
rodiny v saleziánskom kľúči a pre-
berá nadpisy od pápeža, ku kto-
rým ponúka línie uvažovania a vy-
chádza z dokumentu Saleziánska 
pastorácia mládeže – Základná 
koncepcia. Počas niekoľkodňovej 
návštevy na Slovensku sa stretne s 
jej jednotlivými zložkami. Jediným 
spoločným priestorom budú sv. 
omša vo Farskom kostole Sedem-
bolestnej Panny Márie v Žiline 
na Vlčincoch a neskôr Stretnutie 
s mladými v Tenisovej hale na 
Bôriku, ktoré štartuje popoludní 
o 15: 30, kde nás čaká zábavno-
-kultúrny program. Jeho súčasťou 
bude nemenej dôležitá osobnosť 
don Titus Zeman, ktorému vďačí 
slovenská saleziánska rodina za 
uplynulé roky. Za to, že tu máme 
strediská, kostoly, domy, školy a 
ihriská. 

Hlavný predstavený saleziánov na Slovensku

Piatok 4.11. - Bratislava
• príchod na Slovensko
• stretnutie s provinci. radou
• návšteva Vajnor, rodiska 
Titusa Zemana

Sobota 5.11. - Žilina
10:00 - sv. omša v kostole Sedem-
bolestnej Panny Márie na Vlčin-
coch
15:30 - stretnutie so salez. rodinou

Nedeľa 6.11. - Prešov, Poprad
• stretnutie so saleziánmi z vý-
chodu Slovenska

Pondelok 6.11. - Nová Dubnica • 
stretnutie so saleziánmi zo zápa-
du Slovenska
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„Don Titus prežil vo väzení 13 rokov, predtým 
neváhal riskovať život za záchranu duchovných 
povolaní. Jeho príklad bude povzbudením pre 
celé Slovensko,“ uviedol provinciál saleziánov 
na Slovensku Jozef Ižold pri oznámení o 
pozitívnom výsledku teologickej komisie. Kauza 
blahorečenia dona Titusa Zemana píše svoje 
dejiny od roku 2003, kedy začal jeho synovec 
Ing. Michal Titus Radošinský zbierať materiály, 
vyhľadávať archívne dokumenty a kontaktovať 
možných svedkov. Nasledujúce roky priniesli 
mnohé pútnické zájazdy po stopách dona 
Titusa i spomienkové stretnutia v jeho rodisku 
vo Vajnoroch. Prelom nastal 26. februára 2010, 
kedy sa uskutočnilo verejné otváracie zasadanie 
diecéznej fázy procesu blahorečenia. „Titul Boží 
sluha dostáva navrhovaný kandidát oltára vtedy, 
keď kompetentný diecézny biskup rozhodne 
o začatí kauzy blahorečenia. Toto rozhodnutie 
sa zverejňuje Dekrétom o začatí kauzy. Boží 
sluha sa neskôr stáva „ctihodným“ a napokon 
rozhodnutím Svätého Otca „blahoslaveným“ 
a „svätým,“ uviedol vicepostulátor kauzy Jozef 
Slivoň. Cenzori a teológovia odvtedy skúmali 

všetky jestvujúce dokumenty 
a historická komisia ich 
patrične overené preštudovala 
a vyhodnotila. V záverečnej 
správe opísala, ako môžu 
jednotlivé dokumenty prispieť k 
preskúmaniu života a chýru 
mučeníctva dona Titusa. V 
decembri 2012 bola diecézna 
fáza ukončená a v súčasnosti sa 
proces chýli k svojmu záveru. Najbližším krokom je už zasadnutie vatikánskej 
komisie kardinálov a biskupov, po ktorom príde na rad dekrét od pápeža, 
čím sa doslova otvorí cesta k blahorečeniu. V auguste tohto roku navštívil 
Slovensko generálny postulátor saleziánov don Pierluigi Cameroni, ktorý 
svoju návštevu o vývoji procesu zakončil slovami: „V tento večer, keď 
sa pozeráme na príklad dona Titusa, prosme si dar poslušnosti Duchu 
Svätému. A modlime sa, aby Cirkev čím skôr mohla oficiálne uznať svätosť 
tohto svojho syna. Pozývam teda všetkých nás, aby sme poznávali dona 
Titusa, modlili sa k nemu a napodobňovali ho.“ Žilinčania jeho pozvanie 
prijali a poslednú septembrovú nedeľu vyrazili na tradičný Výstup Titusa 
Zemana. Veľký Fatranský Kriváň sa tak stal opäť cieľom uctenia pamiatky 
Božieho služobníka dona Titusa, mučeníka pre saleziánske povolania. Ak 
ste tohtoročný výstup premeškali, nezúfajte! Môžete sa už teraz tešiť na 
ďalší ročník!      (zdroj: www.saleziani.sk)

Nechajte sa vtiahnuť do strhujúceho príbehu 
chlapca z divočiny, ktorý nebojácne zachraňuje 
šľachtičnú väznenú drakom. Sledujte zrod 
mladého hrdinu a jeho snahu o prežitie 
v divočine obývanej smrtiacimi netvormi. 
„Myšlienka na krajinu plnú hrdinov, netvorov a 
nebezpečenstva ma naplno pohltila. Ponúkam 
Vám dobrodružstvo žijúce v mojom srdci skoro 
päť rokov. Keď prijmete pozvanie vstúpiť do 
sveta Risnie, navždy sa zmení Váš pohľad na 
seba a ľudí okolo Vás,“ hovorí autor Juraj Vojtáš. 
Príbeh je však aj dobrodružstvom otca túžiaceho 

získať späť synovo srdce, pred ktorým skrýva 
tajomstvo. Hrdinka Cara naopak nesie temné 
bremeno! Unesená drakom čaká na naplnenie 
svojho osudu až do chvíle, kedy sa ju Will 
rozhodne zachrániť. V dračom sídle čelí mladý 
hrdina najtvrdšej skúške svojho života! Podarí 
sa mu odolať mocnému drakovi a zachrániť 
Caru? Viac Vám však už neprezradíme... Knihu 
Odvážne srdce vydalo vydavateľstvo Zaostri 
na rodinu a môžete si ju zakúpiť na ich webe 
zaostri.sk i v každom dobrom kníhkupectve. 
Prajeme príjemné čítanie!

Upratovanie a výzdoba kostola

Kňaz Titus Zeman má titul Boží služobník 

Tip: Čítanie pre syna i otca

Započúvajte sa do pašiových spevov skladateľa pavla Kršku
Pozývame Vás na slávnostné uvedenie nového CD speváckeho zboru La Famiglia pod 
názvom Pavol Krška - Liturgické spevy na Zelený štvrtok a Veľký piatok. Odteraz si aj u Vás 
doma môžete vypočuť Pašie podľa Jána, ktoré má zbor v repertoári už 18 rokov, či skladby, 
ktoré pravidelne uvádza počas Veľkonočných sviatkov. Mládežnícka sv. omša 9. októbra o 11-
tej sa tak stane priestorom viacnásobného prijímania. CD bude k dispozícii po každej sv. omši 
a môžete si ho zakúpiť za symbolických 8 EUR.po
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Kostol je miestom slávenia spoločenstva veriacich. Krása 
kostola rastie, alebo sa stráca podľa života veriacich. 
Je znakom krásy miestnej cirkvi, ktorú tvoria rodiny a 
spoločenstvá. V našej farnosti ich je dosť. Preto sa s 
dôverou obraciame na veriacich, ktorí žijú v rodinách alebo 
v spoločenstvách, aby prišli prejaviť najposvätnejšiemu 
miestu v našej farnosti službu lásky a posilnili rady tých, 
ktorí ho raz za čas poupratujú (poumývajú a povysávajú). 

Je to naše miesto... Prihlásiť sa môžete v sakristii kostola. 
Upratuje sa v piatok po večernej svätej omši. Máme 9 
skupín. Ideálne je, ak je v skupine 5 a viac ľudí. Pozývam aj 
skupiny birmovancov a mladých. Môžeme všetci prispieť k 
tomu, aby sa Ježiš cítil lepšie v našom spoločenstve. On sa 
vo veľkodušnosti nedá zahanbiť.
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Chcel by si pomôcť partii mladých oži-
viť sv. omše?  V tom prípade SCHOD 
hľadá práve Teba! Príď každý utorok o 
17:45 do oratka a pridaj sa k nám. Aj keď 
nie si najlepší spevák neboj, niečo sa pre 
Teba nájde ;)

Hľadáme S.C.H.O.D.
Štartuje ďalšia séria Manželských ve-
čerov. Ponúkame ho párom, ktoré cí-
tia potrebu prehĺbiť vzťah, alebo si len 
oddýchnuť od týždenného stereotypu 
v príjemnej spoločnosti. Záujemcovia 
sa môžu hlásiť u p. Majky Jedinákovej 
m.jedina@gmail.com, tel. 0903 474 124

Manželské večery

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, 

Karolína Kováčová, M. Podstavek, Matúš Matušiska
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5.10.  Imatrikulácie SOŠ sv. J. Robotníka
   Telocvičňa 13:45

9.10.   Požehnanie nového CD 
   Zbor La Famiglia, kostol 11:00

16.10. Duchovna obnova rodín
   Oratko 9:15

16.10. Stretnutie prvoprijímajúcich
   Kostol o 16:00

1.11.    Sviatok všetkých svätých
5.11.   Návšteva hl. predstaveného
   - sv. omša v kostole na Vlčincoch 
     o 10:00
    - stretnutie so salez. rodinou
             v Tenisovej hale o 15:30

S naším redakčným tímom sme sa prišli 
pozrieť do Bánovej do Domca. Vraj sa tam 
celé leto pracovalo na jednej veľmi peknej 
veci. Myšlienkou mladých animátorov z 
Domca bolo zrekonštruovať už zastaralú 
herňu, kde sa mladí stretávajú a trávia tu 
voľný čas pri rôznych spoločenských hrách 
či  pingpongu... Finančné prostriedky sa 
podarilo získať z grantového systému 
mesta Žilina a od dobrodincov, za čo im 
patrí veľká vďaka. Celú rekonštrukciu mal +d
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Duchovné cvičenia rodín
Deti v septembri prekročili brány 
škôl, aby čerpali nové vedomosti. 
Rodičia tiež zatúžili načerpať, no 
nie vedomosti, ale skúsenosti. 
Zatúžili po tej najhlbšej a základnej 
skúsenosti, a to po stretnutí s Bohom. 
Preto sa na turzovských lazoch v 
Dome navštívenia uskutočnili až 
dva turnusy duchovných cvičení 
s tridsiatkou účastníkov, prevažne 
manželských párov. Kazateľ 
duchovných cvičení, don Peter 
Timko, magister saleziánskych 
novicov, sa presne po desiatich 
rokoch opäť prihovoril žilinským 
rodinám. Téma „Aby išli a prinášali 
ovocie a aby to ovocie zostalo,“ 
vtiahla účastníkov do uvažovania 
nad situáciou hriechu, ktorý nás 
odvádza od spoločenstva s Bohom. 
Kristus prichádza ako ten, ktorý nás 
vovádza znova do spoločenstva 
s Bohom, a tak môžeme prinášať 
ovocie. Nemá to byť ovocie nejakých 
aktivít, ale máme prinášať ovocie 
lásky a milosrdenstva. Sme znova 
spojení s Otcom, a tak môžeme byť 
milosrdní ako náš Nebeský Otec. 
Bol to čas modlitby, rozjímania 
nad Božím slovom, stíšenia sa 
a stretnutia s Kristom. Nešlo o 
vedomosti, prednášky, riešenia, ale 
o zakúsenie, prežitie a precítenie 
Božej blízkosti.

Duchovné cvičenia rodín

pod palcom saleziánsky spolupracovník 
z Bánovej Jozef Benikovský. Po plne 
vyťažených letných dňoch sme v nedeľu 
11. septembra už netrpezlivo postávali 
pred Domcom.  S koláčikmi v ruke nás 
privítali vysmiati animátori a približne 
stovka Bánovčanov. Všetci sa prišli pozrieť 
na zrekonštruovanú herňu. Nasledovalo 
slávnostne posvätenie zrenovovaných 
priestorov, a potom už milé posedenie 
pri malom občerstvení.

Domec v lete 
Zrevitalizovali

Vaše príspevky očakávame na:
dbzilina@gmail.com

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

na apretáciu príspevkov


