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+informačníksaleziánskehodielaapriateľovdonabosca

Vážení priatelia dona Bosca,
vstupujeme do adventu, ktorý je časom očakávania. Hlavne deti čakajú na Vianoce  a tešia sa na 
ne. No liturgia nás vo svojich piesňach a textoch vťahuje do hlbšieho prežívania adventu. Texty od 
prvej adventnej nedele do 16. decembra nás povzbudzujú k očakávaniu druhého príchodu Pána. 
Príznačné pre tento čas je aramejské liturgické zvolanie „Maranatha!“ – „Príď, Pane Ježišu!“, ktoré 
sa zachovalo v závere Prvého listu Korinťanom (1 Kor 16,22) a v ranokresťanskom spise Didaché. 
Prví kresťania tak vyjadrovali túžobné očakávanie Ježišovej prítomnosti v tajomstve Eucharistie, ale 
zároveň aj očakávanie jeho príchodu na konci vekov. Od 17. decembra má každá sv. omša vlastný 
formulár a evanjeliové čítania rozprávajú o udalostiach, ktoré sa stali tesne pred prvým príchodom 
Pána. Začnú Ježišovým rodokmeňom. Je to už čas intenzívnej prípravy na oslavu Ježišovho 
narodenia. Prajem Vám všetkým RADOSTNÝ ČAS OČAKÁVANIA. Maranatha! Príď Pane Ježišu!+ú
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Návšteva hlavného predstaveného saleziánov dona 
Ángela sa zapísala do sŕdc každého, kto sa zúčastnil 
aspoň malej časti oficiálneho programu. Vyvrcholením 
toho sobotného bolo stretnutie mládeže v tenisovej 
hale v Žiline. Mladí predstavili krásy saleziánskeho diela 
na Slovensku, a tiež preskúšali aj samotného hlavného 
predstaveného prostredníctvom kalčetového turnaja. 
Z nášho strediska v Žiline vystúpila skupina mladých 
chlapcov a dievčat, ktorí predstavili folklórne tance. 
Perličkou tohto vystúpenia bol klobúkový tanec, do 
ktorého bol zapojený aj don Ángel. Prekvapením bolo 

celkové spracovanie i choreografie, keďže v súbore vy-
stupovali mladí, ktorí nemajú s tancovaním takmer žiadne skúsenosti a podujali sa na 
to práve kvôli tomuto popoludniu. K samotnej príprave sa nám vyjadrila koordinátorka 
súboru Karolína Kováčová: „Od nápadu po samotné vystúpenie prešli iba dva týždne. V 
podstate všetko mala pod palcom Dominika Lukačiková, ktorá prizvala ďalšie dievčatá a 
chlapcov, vymyslela celú choreografiu, a tú počas dvoch dní v rámci jesenných prázdnin 
drilovali... Stretli sa spolu dokopy päťkrát, z toho s hudbou iba jeden raz a z týchto deciek 
z oratka bol nakoniec na pódiu súbor zo Žiliny.“

Saleziáni - Žilina 24.12. Sobota
Štedrý deň

25.12. Nedeľa
Narod. Pána

26.12. Pondelok
Sv. Štefana

31.12. Sobota
Silvester

1.1. Nedeľa
PM Bohorodička

6.1. Piatok
Zjavenie Pána

Farský kostol sv. 
Jána Bosca

7.00, 22.00, 
24.00

6.30, 8.00, 9.30, 
11.00, 20.00

6.30, 8.00, 9.30, 
11.00 7.00, 16.30 6.30, 8.00, 9.30, 

11.00, 20.00
6.30, 8.00, 9.30, 
11.00, 20.00

Kostol v Bánovej 7.15, 24.00 7.00, 8.30 7.00, 8.30 16.30 7.00, 8.30 7.00, 8.30

Sväté omše cez vianočné sviatky vo farnosti Saleziáni - Žilina

don Peter Lukáčik 
direktor komunity 
saleziánov v Žiline

Žilinčania prekvapili celé SlovenSko
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1. Ako ste sa dozvedeli o spolupracovníkoch?
Po našej svadbe sme si našli podnájom na Hlinách a postupne 
sme sa zoznamovali s farnosťou. Popri ostatných saleziánskych 
zložkách sme sa zoznámili aj so Saleziánmi spolupracovníkmi, 
s niektorými aj osobne. Mali sme túžbu nájsť si stretko a 
zapojili sme sa do jedného z MROŽáckych stretiek. Po pár 
rokoch sme dostali mail o informačnom stretku ASC a keď 
sme sa nad tým zamysleli, nemali sme dôvod neskúsiť to. 

2. Čo vás na ASC najviac zaujalo?
Pri spoznávaní tejto saleziánskej zložky sa nám najviac páčila 
rodinnosť a veľa vecí, ktoré vnímame ako pekné a dobré. 
Napríklad aj štruktúra, hoci je niekedy ťažkopádna alebo 
je ťažké s ňou žiť, bola pre nás zaujímavá a pozitívna. Je 
potrebná, lebo vďaka nej dokáže spoločenstvo žiť a fungovať. 
Veľké pozitívum združenia ASC vnímame v tom, že poskytuje 
svojim členom duchovnú podporu. Zároveň ponúka priestor 
pre službu. 

3. Akým spôsobom ste sa pripravovali na zloženie 
prísľubov?
Podobne, ako všetci spolupracovníci, sme mali dva roky 
formáciu. Prvý rok v predašpirantáte a druhý v ašpirantáte. 
Formačné stretnutia bývali raz za mesiac a cez leto boli 
duchovné cvičenia. Toto leto ich viedol predstavený saleziánov 
don Jozef Ižold a provinciálny koordinátor Julián Tomaštík. 
Tieto duchovné cvičenia určené pre ašpirantov ASC poskytujú 
priestor dobre zvážiť svoje rozhodnutie vstúpiť do ASC a 
zložiť prísľuby. Našu formáciu viedli manželia Stanko a Miška 
Uhrinovci. 

oví členovia saleziánskej rodiny
  v radoch asc

4. Stávate sa súčasťou ASC ako rodina, čo to znamená pre 
vaše deti?
Táto otázka trochu predbieha udalosti, keďže máme ešte 
malé deti – Dorotka má 5 rokov, Agátka 3 roky a Magdalénka 
2 týždne. Zatiaľ nevieme povedať, či a aký vplyv bude mať 
naše spolupracovníctvo na naše deti. Každopádne ho budú 
prežívať s nami, budú mať kamarátov zo spolupracovníckych 
rodín. 

5. Vznikajú vám pripojením sa do rodiny spolupracov-
níkov povinnosti? 
Našou prvoradou úlohou zostáva byť Božími deťmi, manželmi, 
starať sa o našu rodinu a vychovávať deti. V ASC to nefunguje 
tak, že by sa prideľovali povinné úlohy. Členovia ASC poznajú 
apoštolát združenia a podľa svojho svedomia a možností sa 
na ňom zúčastňujú a ponúkajú sa do služby spoločenstva. 

n
Po čase pribúdajú do laickej zložky saleziánskej 
rodiny v Žiline opäť noví členovia. Tentoraz 
sú nimi manželia Eva a Karol Vlčkovci, ktorí 
zložia svoje prísľuby  8. decembra 2016, na 
sviatok Nepoškvrneného Počatia Panny Márie. 
O prípravách, ale aj o samotnom rozhodovaní, 
či je Združenie saleziánov spolupracovníkov 
pre nich, sa rozpísali manželia Vlčkovci.

Rodiny pri saleziánskom dome v Žiline pozývajú manželov na predvianočné 
stretnutie, ktorého cieľom je prehĺbenie vzájomných vzťahov a predstavenie ponúk 
pre rodiny v roku 2017. Samozrejme nebude chýbať tradičný vianočný punč. 

KDE: saleziánsky  dom,  aula  E  na  druhom  poschodí  
KEDY:  sobota 17. 12. 2016, príchod od 20:00, program začína o 20:30 hod. 
PRIHLÁSENIE: formou sms na 0911 911 001 v tvare KLUB + (počet osôb) alebo vo  
formulári ukrytom v QR kóde (alebo na https://goo.gl/forms/cDA4DFNPcpEG8AiQ2)

adventnýklubrodín#
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Tohtoročné adventné dielne sú rozdelené tematicky. 
Prvú nedeľu mali na starosti mamičky, ďalšiu 
saleziáni, potom oteckovia z farnosti a poslednú 
majú na starosti staršie deti z oratka a animátori. 
Deti, ktoré budú spolu s rodičmi prichádzať počas 
adventných nedieľ do oratka vždy od 15.00 do 
17.00, sa môžu tešiť na tvorbu výrobkov z prírodnín, 
budovanie vtáčích kŕmidiel na zimu, ale aj pečenie 
oblátok a palaciniek. 
„V dnešnej uponáhľanej dobe, keď sa každý sťažuje 
na nedostatok času pre rodinu a priateľov, môžu 
byť aj tieto dielne jednou z alternatív, ako stráviť 
čas so svojimi deťmi počas adventu a popritom 
sa zoznámiť s novými ľuďmi z farnosti,“ približuje 
organizátorka Katarína Schmiesterová. Novinkou 
sú výstavy výrobkov každú nedeľu počas svätých 
omší ako „živá reklama“. „Pre mňa znamenajú tieto 

tematické dielne 
pre deti aj rodičov

Pred pár týždňami mohli byť mnohí z nás svedkami 
výnimočného krstu. Áno, bol výnimočný, hoci krst v 
našom prostredí celkom tradičný, no predsa iný. Krstil 
totiž žilinský biskup Mons. Tomáš Galis a konkrétne 
bábätko z rodiny Lukačikovcov, dievčatko Máriu Faustínu. 

číslo sedem 
je symbolom

plnosti

Žilinský biskup už pri vzniku diecézy vyslovil túžbu priblížiť sa 
rodinám aj pomocou krstu ich detí od siedmeho dieťaťa, a tak 
podporiť väčšie rodiny.  Lukačikovci určite k väčším rodinám našej 
farnosti patria, keďže ich je spolu deväť. 

Najväčšiu radosť má zo sestričky najstaršia dcéra Dominika, ktorá 
doteraz pomáhala so svojimi piatimi bratmi. „Dominika túžila mať 
sestričku. Keď sa dozvedela túto radostnú správu, najskôr neverila, 
myslela si, že je to žart. Veľmi sa jej teší,“ dodali sedemnásobní 
rodičia a rozhovor ukončili slovami vďaky: „Bolo to krásne, cítili sme 
sa kráľovsky obdarovaní... Každý je pre nášho Otca vzácny. S vami 
všetkými sme vytvorili nádherné spoločenstvo, rodinu, ktorá  sa 
spolu teší a spolu slávi. Ďakujeme! Je to veľká vec!“

popoludnia možnosť robiť to, čo ma baví a ešte tým aj poslúžiť deťom a 
ich rodičom z farnosti. V kútiku duše dúfam, že aj pomocou týchto dielní 
pomáhame spropagovať dielo dona Bosca, ktorého sme nadšencami,“ 
dodáva Katarína Schmiesterová.

[     ]
„Sme veľmi vďační otcovi biskupovi Tomášovi za prijatie 

pozvania a za jeho otcovský „pro-life“ postoj k životu. Otec 

biskup svojou túžbou krstiť povzbudil aj nás k prijímaniu 

nového života a my toto pozvanie s otvorenosťou vítame,“ 
... priblížili manželia Lukačikovci.

„Je to plno džavotu, ale aj radosti a napĺňa nás to. Úplne 

súhlasíme s myšlienkou, ktorú povedal otec Tomáš v homílii, 

že vychovávať jedno dieťa je náročnejšie ako vychovať veľa 

detí, napríklad sedem. Vedia sa deliť, navzájom si pomôcť...“ 
... doplnili nadšení rodičia. 
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November sa na SOŠ niesol aj v znamení 
dvoch stužkových slávností. Nadstavbári i 
grafici prežili tento dôležitý moment štu-
dentského života v prítomnosti rodičov i 
pedagógov. 

Stužkové
Aj tento rok sa animátori stretnú okolo 
slávnostného stola, aby vytvorili radost-
né spoločenstvo, poblahoželali si a odo-
vzdali darčeky. Slávnosť sa uskutoční 20. 
12. 2016, začíname na sv. omši o 17:30.

Animátorské Vianoce

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, Matúš Matušiska
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4.12.  Adventné popoludnia
   Oratko o 15:00

8.12.   Slávnosť Nepoškvrnenej PM 
   Prikázaný sviatok

8.12.  Prísľuby Združenia sal. 
          spolupracovníkov
   Kostol sv. Jána Bosca o 17:30

11.12.  Adventné popoludnia
   Oratko o 15:00

13.12. Duchovná obnova pre mladých
   Oratko o 19:00

18.12. Adventné popoludnia
   Oratko o 15:00

20.12. Animátorské Vianoce
   Kostol o 17:30

25.12. Vianočný koncert
   Bánová - kostol o 17:00

26.12. Štefanská zábava
   Hotel Slovakia 19:30

31.12. Detský Silvester
   Oratko o 15:00

31.12. Silvester pre mladých
   Oratko o 20:00

31.12. Silvester v kostole
   Adorácia v kostole o 23:00

Pred rokom ste o takomto čase čítali 
správu o minimálne treťom akčnom 
víkende. Tento rok dostalo víkendové 
podujatie pre žiakov SOŠ nový náboj. Ten 
pozostával z toho, že sa ho zúčastnili tri 
triedy naraz, a to 1.A,  1.B a 1.C, pričom 
cieľom zostávalo nadviazať v príjemnej, 
ale aj akčnej atmosfére lepšie a hlbšie 
vzťahy medzi spolužiakmi. Prvý večer k 
tomu slúžil súťažno-zábavný program, 
počas ktorého sa dávali dokopy nielen 
ako súťažné tímy, ale aj ako partia, 
prostredníctvom divadelných scénok, 
logických úloh  i za pomoci rôznych 
pohybových aktivít. Sobota patrila 
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Novembrová vizitácia rodín 
a príbuzných saleziánov
Posledný novembrový víkend sa prie-
story žilinského saleziánskeho domu 
naplnili do poslednej voľnej izby. Po-
čas tradičnej predvianočnej návštevy 
rodičov a príbuzných saleziánov, 
privítala Žilina zástupy zo Slovenska aj 
Čiech. Hostia prichádzali v priebehu 
piatkové-ho večera a v sobotu dopoludnia bol priestor pre duchovnú obnovu, po nej 
nasledoval spoločný obed. Popoludnie strávili bratia so svojimi rodinami na rozličných 
miestach v Žiline a jej okolí. Všetci sa zišli na večernom programe, ktorý pripravili bratia 
z prvého ročníka ponoviciátu. Po ňom bol priestor na rozhovory so starými známymi 
a spoznávanie sa. Stretnutie zakončil slávnostný nedeľný obed, po ktorom sa každý 
vydal na cestu domov. 

Vaše príspevky očakávame na:
dbzilina@gmail.com

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

na apretáciu príspevkov

31. 12. 2016  pozývame deti na silvestrov-
ský program  v  priestoroch oratória, ktorý 
štartuje o 15:00. Na záver bude sv. omša.

Detský Silvester 

31. 12. bude v oratóriu Silvester  pre  mla-
dých,  ktorý  začne o 20:00 a vyvrcholí 
ďakovnou adoráciou pred polnocou v 
kostole.  Všetci mladí  sú srdečne pozvaní.

Silvester pre mladých

- sa uskutoční 26. 12. 2016 o 19:30 v hoteli 
Slovakia. Vo vstupenke v hodnote 25 € je 
zahrnutá večera a občerstvenie. Zakúpiť 
si ju môžete na vrátnici Sal. domu u Ing. 
Michala Čelka. Srdečne Vás na ňu po-
zývajú organizátori: OZ Domec Bánova, 
Združenie saleziánov spolupracovníkov 
a naše Oratko.

Štefanská zábava

Akčný víkend nA tretiu
aktivitám i témam: Boh ako tajomstvo, 
Najsvätejšia Trojica a Cirkev či tajomstvo 
zla. Večer si spoločne pozreli film o 
výchove a budovaní partie. Do neskorej 
noci ešte hrali rôzne spoločenské hry. 
Tento akčný víkend bol obohatený o 
prítomnosť saleziánskych kandidátov, 
ktorí prišli do komunity SOŠ nahliadnuť, 
ako funguje saleziánske dielo medzi 
žiakmi na škole a na internáte. V nedeľu 
pred odchodom mali všetci možnosť 
prežiť pár minút v tichu a pristúpiť k 
sviatosti zmierenia. Na konci odchádzali 
domov unavení, ale spokojní a šťastní z 
pekne a naplno prežitého víkendu.+s
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