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Vážení dobrodinci a priatelia saleziánskeho diela!
Tento rok nás zima riadne preskúšala a zaiste sa už tešíme z krásnych májových dní. Pri pohľade do 
kalendára by sme tomuto mesiacu pokojne mohli dať prívlastok saleziánsky máj. Otvára ho sviatok 
sv. Jozefa, ktorý je jedným z hlavných patrónov Saleziánskej spoločnosti. Hneď za ním nasleduje 
sviatok Dominika Savia, chlapca ktorého svätosť potvrdzuje účinnosť saleziánskej pedagogiky. V 
sobotu 13. mája slávime Máriu Dominiku Mazzarellovú,  ktorá spolu s donom Boscom založila 
“sestry saleziánsky”, venujúce sa dievčenskej mládeži. Vrchol saleziánskeho mesiaca je sviatok 
Panny Márie Pomocnice kresťanov, v stredu 24. mája. Tej ktorá stála za zrodom saleziánskeho diela, 
a ktorú si don Bosco tak uctieval. 

Drahí priatelia, chceme spoločne vyjadriť veľkú radosť z toho,  že nás Boh tak štedro obdaril 
týmito vzácnymi vzormi a spoločne mu poďakovať za dar saleziánskej spirituality. Preto Vás 
srdečne pozývame v sobotu 27. mája na Stretnutie saleziánskej rodiny a oslavu sviatku Panny Márie 
Pomocnice. O 15:00 v kostole začneme sv. omšou a po nej sa v slávnostnej procesii presunieme do 
Oratka, kde budeme môcť v neformálnej atmosfére budovať rodinné vzťahy.

Tešíme sa na spoločnú slávnosť a stretnutie sa s Vami.

don Peter Lukáčik 
direktor komunity 
saleziánov v Žiline

„Čo sa to deje v tom oratóriu aj po oficiálnom 
zavretí? Čo to je za radostný krik a buchot? 
Však je pôst!“ Tieto otázky mohli od 7. do 8. 
apríla sprevádzať okoloidúcich, ktorí nedostali 
správu o zhromaždení vyše 20 miništrantov v 
našom oratóriu. Spolu s ponovicmi tu totiž ab-
solvovali miništrantské sústredenie. Kvôli ná-
cviku na Veľkú noc a vlastne celé Veľkonočné 
trojdnie obetovali oveľa viac času, ako sa pô-
vodne predpokladalo. Samozrejme, nocovač-
ka neostala len pri liturgických záležitostiach. 
Miništranti sa vyhrali pri brutálnej vybíjanej, 
zahrali si miništrantské človeče a nechýbala 
ani rozprávka s myšlienkou o súdržnosti. To, či 
samotný výcvik priniesol úrodu, ste už mohli 
sledovať a hodnotiť v konkrétnosti pri oltári 
počas tohtoročnej Veľkej noci.

V nedeľu 23. apríla ste 
možno aj Vy boli súčasťou 
pokračovania legendárnej 
hudobnej série koncertov 
Detského orchestra pod ná-
zvom „Z každého roHU tro-
HU 2“. Nie, nie je to tlačová 
chyba, názov bol naozaj „...
roHU troHU“.  Ak Vás zaují-
ma skrytý odkaz tejto frázy, 
opýtajte sa dirigenta Martina Kršku, určite vám všetko rád objasní. Pokiaľ 
ste sedeli v publiku, mohli ste počuť starú klasiku ako Svetlo sveta, ale aj 
množstvo nových skladieb, či už s kresťanskou tematikou – Blahoslave-
ní milosrdní alebo napríklad soundtrack známej televíznej série Game of 
thrones. Tento rok orchester zvolil trošku iný koncept ako po minulé roky. 
Ponúkol viac filmovej a orchestrálnej hudby a menej starých známych 
piesní. Koniec- koncov tie si môžete vypočuť počas roka na detskej omši. 
Hudobníkov to stálo dlhé hodiny cvičenia, nervov, veľa boľavých prstov a 

presilených zápästí, najmä 
v sláčikovej sekcii a u klavi-
ristky. Orchestráci však tie-
to „komplikácie“ s radosťou 
podstúpili, lebo stojí za to 
raz za rok takto veľkolepo 
ľuďom ukázať, čo naozaj 
dokážu nacvičiť a zahrať. 
Na záver už iba dúfajú, že 
svojou hudbou potešili.+m
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Boľavé zápästia orchástrákov stáli za to! Miništranti na dva dni
ovládli oratórium
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Panna Mária z Fatimy
je dar pre celý svet

Možno si spomínate na udalosť zo 
16. októbra 2016, kedy v Bánovej 
posvätili novú kaplnku, ktorá je za-
svätená Fatimskej Panne Márii. Jej 
socha je dominantou celej kaplnky a 
požehnal ju farár don Dominik Vinš. 
Úmysel na stavbu kaplnky prišiel od 
viacerých rodín z Bánovej, ale na rea-
lizácii a získavaní financií sa podieľali 
mnohí veriaci. Kaplnka sa nachádza 
na hranici ulíc Družstevnej, Malinovej 
a Námestia sv. Jána Bosca.

Presne 100 rokov od prvého zjavenia Panny Márie vo Fatime (áno, bolo ich viac), si 
pripomíname 13. mája. Deťom Lucii, Hyacinte a Františkovi, pasúcim ovce, sa zjavila 
prekrásna pani na oblaku, sprevádzaná oslepujúcim svetlom. Tieto zjavenia pokračovali 
vždy 13. deň v mesiaci po dobu šiestich mesiacov. Mária postupne zvestovala deťom 
viaceré veci –  ukázala im peklo a takisto časť budúcnosti, medzi iným aj to, že skončí 
1. svetová vojna, ale príde ešte väčšia a oveľa krutejšia. Neskôr požiadala o zasvätenie 
Ruska jej Nepoškvrnenému Srdcu. Práve dôvera v jej Nepoškvrnené Srdce bolo niečo, k 
čomu Mária neustále vyzývala. Fatimské zjavenia mali za následok aj opakované zasvä-
tenie viacerých krajín a nakoniec aj celého sveta Nepoškvrnenému Srdcu Panny Márie.

Spočiatku deťom nikto neveril a stretli sa s opovrhnutím, či už zo strany Cirkvi, ale aj 
zo strany svojich krajanov. Za oficiálne a hodné dôvery boli zjavenia vyhlásené až v 

roku 1930. František aj Hyacinta zomreli pár 
rokov po prvom zjavení, no Lucia sa stala 
rehoľnou sestrou a zomrela v roku 2005. 
Počas života sa jej Panna Mária osobne zja-
vila ešte viackrát. František a Hyacinta boli 
13. mája 2000 vyhlásení za blahoslavených 
a koncom marca pápež schválil dekrét o 
ich svätorečení. Z dôvodu, že Lucia zomrela 
pomerne nedávno, je proces jej blahoreče-
nia stále v počiatočných fázach. 

V súčasnosti patrí Fatima medzi najvyhľadá-
vanejšie pútnické miesta sveta a úcta k Fa-
timskej Panne Márii je rozšírená do celého 
sveta aj vďaka sv. Jánovi Pavlovi II. 

Lagiewniky – Žilina a späť za jeden deň
V sobotu 29. apríla sa už po jedenástykrát vydal autobus s pútnikmi z našej far-
nosti do Poľska. Púť do Sanktuária Božieho milosrdenstva v Krakove – Lagiewni-
koch organizujú saleziáni-spolupracovníci vždy prvú sobotu po nedeli Božieho 
milosrdenstva. Tento rok pútnikov sprevádzal don Dominik Vinš. Počas púte mal 
každý dostatok času na súkromné pobožnosti  a prípravu na svätú spoveď. Spo-
ločným programom boli: prednáška slovenskej rehoľnej sestry, sv. omša a mod-
litba Korunky Božieho milosrdenstva o 15.00. Pri Sanktuáriu Božieho milosrden-
stva vyrástlo za uplynulé roky aj Sanktuárium Jána Pavla II., takže tu každoročne 
prichádza stále viac návštevníkov. „Pri minuloročnej návšteve sme tu obdivovali 
nádherné mozaiky od Marka Rupnika, na ktorých sme mohli poznávať časti z 
Evanjelia. Čas, ktorý sme strávili na tomto posvätnom mieste tentoraz pomohol, 
aby každý – podľa osobných potrieb – čo najviac načerpal a pokúsil sa to vniesť 
do svojho života“, uzavreli púť účastníci z Bánovej – Jozef a Rozália Benikovskí.

Každý rok, ktorý v Cirkvi slávime, sa nesie v znamení významnej udalosti, na 
ktorú chce Svätý Otec poukázať. V nedávnej pamäti máme Rok kňazov, Rok 
zasväteného života alebo minuloročný mimoriadny Svätý rok milosrdenstva. 
Viete aký je ten súčasný? Tentoraz sa spoločne zameriavame na zjavenie 
Panny Márie vo Fatime, ktorého storočnicu si pripomíname. Pribudli plagáty 
v kostoloch, ktoré na posolstvá a zjavenia upozorňujú. Keďže sa blíži dátum 
spomienky, rozhodli sme sa priniesť zopár základných informácií. 

Úcta k Fatimskej Panne Márii
je živá aj v Bánovej

#
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Iba Láska (Boh) má schopnosť tvoriť a pozývať 
iných k spolutvoreniu. Tvoriť z ničoho niečo a po-
zývať k spolupráci. Týmto sa človek podstatne líši 
od iných stvorení. Jeho manželstvo je oveľa viac, 
ako pár samca a samičky. Človek je pozvaný nielen 
k tomu, aby bol dielom Boha a množil sa, ale k 
tomu, aby žil v spoločenstve s Ním a mal účasť 
na odovzdávaní života, a to aj Božieho života. 
O Bohu vďaka Ježišovi vieme, že nás pozýva mať 
účasť na Duchu, ktorý vytvára jednak vzťah  do-
konalej lásky medzi osobami Otca a Syna (čo je 
Duch Svätý sám), a tiež uschopňuje človeka, aby 
mal účasť na Božom živote a tento život dával ďa-
lej. Duch Svätý je princíp živej komunikácie v Bohu 
a základnou podmienkou pre modlitbu človeka – 
komunikáciu človeka s Bohom. Komunikácia nie je 
teda iba vyslovovanie slov a výmena informácií, ale 
je to spôsob, ako môžeme postupne vstupovať do 
Božej prítomnosti a rásť vo vzťahu s Bohom a mať 
účasť na Jeho živote. Ak manželia alebo rodičia 
chcú, aby ich vzťah bol krásny a aby to s ich 
rodinou šlo dobre, nemôžu zostať bez Božie-
ho Ducha, ktorý ich pozýva modliť sa. Spoloč-
ná modlitba je teda základom pre porozumenie 
v manželstve i v rodine, je základom pre dôstojné 
spolužitie manželov a rodiny, ale aj pre výchovu 
detí. Kde sa zabudne na Božieho Ducha, prestá-
va komunikácia s Bohom a prestáva postupne aj 
živý vzťah medzi manželmi a členmi domácnosti. 
Mária, mama Ježiša, ale aj naša nebeská Mama, 
nás neustále pozýva a učí vytrvalej modlitbe. V 
modlitbe sa stala vnímavou na Božie vnuknutia, 
v modlitbe sa stala schopnou prijať Božie Slovo 
a spolupracovala, aby získalo ľudskú prirodzeno-
sť. V modlitbe ho živila, vychovávala, sprevádzala, 
počúvala jeho slová a premýšľala o nich, v modlit-
be čakala odpoveď na Synovo utrpenie a v mod-
litbe (v dialógu so Synom) sa stáva Matkou Cirkvi, 
lebo keď nám Syn odovzdáva život na kríži, ona 
nás prijíma za svoje deti. V modlitbe sa zjavuje 
ľuďom a žiada obrátenie človeka – aby sa modlil a 
zanechal hriech a prinášal svoje námahy a obety z 
lásky a za záchranu seba i našich bratov a sestier 
od večného zatratenia... Nerobí nič bez iniciatívy 
Ducha Svätého.
Máme máj – čas rozkvetu – lásky – Božej lásky, 
ktorá pozýva k modlitbe v rodine i vo farnosti, 
aby pokračoval život a aby ho všetci mali v hoj-
nosti. Bez modlitby to nepôjde!
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Potreba vytrvalej modlitby v manželstve
a v rodine alebo o Márii a s Máriou!

Májový trojlístok príkladu svätosti

6. MáJA si pripomíname sviatok svätého Do-
minika Sávia, ktorý sa narodil 2. apríla 1842 
v San Giovanni di Riva v provincii Turín. Bol 
stále veselý a jeho prístup k životu bol nao-
zaj hlboký, čo dokazuje aj jeho malý „životný 
projekt“, ktorý si zapísal ako iba sedemročný v 
deň svojho prvého svätého prijímania. Po pri-
jatí do oratória poprosil dona Bosca, aby mu 
pomohol stať sa svätým. Pius XI. ho definoval 
ako „vzrastom malého, ale duchom veľkého 
obra“. Je patrónom miništrantov i nastávaj-
úcich mamičiek a každý rok je zaznamenaný 
prekvapujúci počet milostí vyprosených na 
jeho príhovor.

13. MáJA oslavujeme sviatok spo-
luzakladateľky Inštitútu Dcér Márie 
Pomocnice, sv. Márie Dominiky Ma-
zzarellovej (1837 – 1881), ktoré hovo-
rovo prezývame saleziánky. Narodi-
la sa do roľníckej rodiny a prácu na 
poli zvládala tak, že s ňou muži ne-
vedeli udržať krok. Zamilovaná do 
Ježiša zvykla utekať každý deň na 
rannú omšu do kostola vzdialeného 
trištvrte hodiny. Vo veku 27 rokov sa 
začala spolu s priateľkami starať o 
opustené dievčatá a spoznala dona 
Bosca. Prijala jeho ponuku a stala sa 
predstavenou prvej komunity sale-
ziánok –  Dcér Márie Pomocnice. 

24. MáJA oslavujeme titul daný 
Panne Márii – Pomocnica kresťanov, 
ktorý je známy najmä zo zvolaní v 
Loretánskych litániách. Pomenovanie 
vzniklo počas pontifikátu pápeža sv. 
Pia V. (1566 – 1572), keď vojaci vracaj-
úci sa z bitky s Turkami pri Lepante 
prechádzali cez Loreto, kde poďa-
kovali Panne Márii, ktorú vzývali ako 
Pomocnicu kresťanov. Zástavu flo-
tily zanechali v chráme zasvätenom 
Panne Márii v meste Gaeta, v ktorom 
je zachovaná dodnes.

Celé kontinenty a národy majú 
Pannu Máriu Pomocnicu kres-
ťanov ako nebeskú patrónku: 
Austrália od roku 1844, Čína 
od roku 1924, Argentína od 
roku 1949, v Poľsku od začiat-
ku 19. storočia. Uctievajú si ju aj 
v krajinách východnej Európy. 
Najznámejšia Bazilika Panny 
Márie Pomocnice kresťanov sa 
nachádza v Turíne a vďačíme za 
ňu donovi Boscovi.

Panna Mária Pomocnica kresťanov

Mária Dominika Mazzarellová

Dominik Sávio

V mesiaci máj si saleziánska rodina pripomína viaceré sviatky osôb, ktoré 
za nás orodujú v nebi. Okrem ich prosieb a modlitieb sú nám príkladom 
života a cesty, ktorá nás zaručene privedie do večnosti k Nebeskému Otco-
vi. V májovom trojlístku Vám postupne v stručnosti predstavíme Dominika 
Sávia, M. D. Mazzarellovú a známu Pannu Máriu Pomocnicu kresťanov:

Keď mal dvanásť rokov, 
stretol dona Bosca a 
požiadal ho o prijatie 
do turínskeho oratória, 
pretože veľmi túžil stať 
sa kňazom. Don Bosco 
bol príjemne zaskoče-
ný: „Zdá sa mi, že je tu 
dobrá látka.“ Dominik 
mu na to odpovedal: 
„Ja budem látka a vy 
teda buďte krajčír.“

“

“
„Viacerí ma opätovne povzbud-
zovali, aby som aj pre dievčatá 
urobil trochu toho dobra, ktoré 
robíme s pomocou Božou pre 
mladíkov... Zdá sa mi, že by som 
sa protivil Prozreteľnosti, keby 
som to nebral vážne. Teda to 
predkladám na uváženie aj vám. 
Základným kameňom bude sku-
pina dievčat, ktoré vlastne už žijú 
v tichosti skutočný rehoľný život 
v Mornése. Na ich čele stojí Má-
ria Mazzarellová a sú pod vede-
ním dona Pestarina.“ 



RADNOSTSALEZIANIZILINA

+k
rá

tk
ei
nf
or
m
ác
ie

Žiaci našej SOŠ sv. Jozefa Robotníka sa 
4. mája zúčastnili poznávacieho zájazdu 
do Osvienčimu, v blízkosti ktorého boli 
umiestnené dva koncentračné tábory 
Auschwitz a Birkenau.

Žiaci SOŠ v Osvienčime

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

+kalendárakcií
6.5. Sviatok sv. Dominika Sávia
7.5. Duchovná obnova rodín
 Oratko o 9:00

7.5. Výroč. poklona Sviatosti oltárnej
 Kostol u saleziánov 12:00 - 18:00

7.5. Beh Dominika Sávia
 Bánová o 15:00

12.-14.5. Duchovná obnova
   birmovancov na chate
12.-14.5. Hokejbalový turnaj - starší
   Oratko Žilina

13.5. 100. výročie Fatimských zjavení
24.5. Futbalový turnaj Panny Márie
  Pomocnice kresťanov
  Oratko

25.5. Nanebovystúpenie Pána  
Prikázaný sviatok

27.5. Stretnutie saleziánskej rodiny 
a oslava sviatku Panny Márie 
Pomocnice kresťanov  
Kostol u saleziánov o 15:00

26.-28.5. Hokejbalový turnaj - mladší
   Saleziáni v Bardejove

2.-5.6. Hudobný festival Lumen
   Trnava

3.6. Prvé sväté prijímanie
 Kostol u saleziánov

4.6. Turíce - Zoslanie Ducha Svätého
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Vaše príspevky očakávame na:
dbzilina@gmail.com

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

na apretáciu príspevkov
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Počas víkendu 5. – 6. mája sa skupina zasvä-
tených osôb z rôznych rehoľných kongregácií 
zúčastnila v našom dome na mediálnom ško-
lení „Zasvätení online 4“. 

Mediálne školenie zasvätených

Po Veľkej noci 18. – 23. apríla sa skupina 
tretiakov vybrala na výlet do kraja dona 
Bosca. Hlavným cieľom bolo jeho pôso-
bisko v Turíne na Valdoccu, rodisko v Bec-
chi. Jeden deň dokonca strávili v horách i 
v Benátkach.

SOŠ po stopách dona Bosca
Medzi pastoračné materiály o mučeníkovi Ti-
tusovi Zemanovi pribudli texty k euchristickej 
adorácii. Na príklade ctihodného vidíme obetu 
až za hranice svojej identity a obetu života pre 
všetkých, ktorí sú posielaní do našich životov. 
Viac na tituszeman.sk.

Blahoslavenie Titusa Zemana

Salezianskych študentov filozofie navštívili 
na Veľkonočný pondelok novici z Popra-
du, s ktorými strávili deň pri bratských roz-
hovoroch, slávení svätej omše a na spo-
ločnom výlete.

Novici v Žiline
Oslavy štvrťstoročia Festivalu Lumen 2. – 
3. júna lákajú účastníkov na overenú kvali-
tu i vymakané novinky. Viac o víkendovom 
openair festivale nájdete na www.fln.sk. 

Festival Lumen

Aj tento rok sa v Žiline uskutoční celo-
slovenský hokejbalový saleziánsky turnaj 
mladých do 19 rokov od 12. do 14. mája.

Hokejbalový turnaj opäť v 
Žiline

Po necelej ročnej príprave na birmovku sa 
mladí birmovanci zúčastnia 12. - 14. mája 
duchovnej obnovy na Poluvsí. 

Birmovancov čaká duchovná 
obnova

O víkendovke stretka z Bánovej nás informoval Filip Mareš, ktorý vo filiálke pôsobí už 
druhý rok. Pre autenticitu vám prinášame text v pôvodnom znení: „Najlepšá zábava!“ 
tento refrén písně Meca Vrabce provázel celou víkendovku bánovského stretka s ná-
zvem Domcáci, která se uskutečnila 21. – 23. 4. v Popradě. V pátek večer museli připra-
vující se animátoři splnit po městě co nejvíce výzev, takže bylo možné vidět skupinky 
zpívající před hypermarketem či plavající ve fontáně. Největší lavinové nebezpečí v Tat-
rách za posledních 25 let nás odradilo od jejich návštěvy, i když je měl provázet nejme-
novaný zkušený český turista. Výlet do Slovenského ráje nám ale tento adrenalin bohatě 
vynahradil. V neděli byl vyhrazen čas na společnou meditaci a svátost smíření. Pak už 
jen splnit poslední úkol, jímž byl 3/4 litr guláše na osobu a poctivý koláč, které nám 
připravila jedna ochotná dobrodinkyně, a tak jsme utíkali na vlak nejen plní zážitků!

Sviatok patróna školy sv. Jozefa Robotníka aj tento rok oslávili stretnutím bývalých žia-
kov - exallievov. Toto stretnutie sa nieslo v rodinnom duchu aj z dôvodu veľkej prítom-
nosti odchovancov a ich rodín s deťmi. Mnohí z nich prišli už v nedeľu večer, kedy pri 
spoločnom stretnutí spomínali na chvíle prežité v škole i na internáte. K živým spomien-
kam pomohla aj kronika, v ktorej sa mnohí našli na fotografiách. Samotná oslava sa už 
niesla v peknej atmosfére rozhovorov, sledovania fotiek i archívnych videozáznamov. 
Samozrejme nemohol chýbať dobrý guľáš, ktorý pripravili majstri. Deti sa mohli dosý-
ta vyskákať na nafukovacom hrade či trampolíne a keď im už stačilo, nechali si tváre 
skrášliť farbami. Mnohí využili možnosť prezrieť si školu i dielne, a navyše v tej stolárskej 
mohli obzerať novú frézu. Medzi najkrajšie momenty patrilo stretnutie bývalých tried 
a rozhovory spolužiakov o ďalšom životnom putovaní. Vďaka všetkým, ktorí sa zapojili 
do prípravy tohto stretnutia i sv. Jozefovi, ktorý vyprosil pekné počasie, a teda že stále 
fandí tejto saleziánskej SOŠ.

Na sv. Jozefa Žilinu tradične zaplnili exallievi

Vychytali najväčšie lavínové nebezpečenstvo za 25 rokov


