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Vážení priatelia dona Bosca!
Prešlo desať mesiacov a školský rok sa pomaly blíži k svojmu záveru. S ním aj naše posledné 

predprázdninové číslo. Počas celého roka sme mali snahu priblížiť a predstaviť Vám to, čo sa deje 
v žilinskom saleziánskom diele, čím žijeme, aké dobro sa tu robí, prípadne, kde všade sa môžete 
zapojiť aj Vy, či Vaše deti. Veríme, že sa nám to aspoň sčasti podarilo. Budeme radi, keď aj Vy 
prídete s nápadmi, návrhmi a príspevkami. 

Touto formou chcem zároveň poďakovať nášmu grafikovi saleziánovi Mirovi Podstavkovi, ktorý 
končí v redakcii DBŽ, keďže ide na svoje nové pôsobisko. Stál za celou grafikou nášho informačníka 
a odviedol kus dobrej roboty. Súčasne s jeho odchodom však hľadáme nového grafika do redakcie, 
ktorý by mohol aj takouto tvorivou a dobrovoľníckou formou prispieť k budovaniu Božieho 
kráľovstva a šíreniu don Boscovej myšlienky. Stačí sa ozvať na mail: zilina@sdb.sk alebo osobne. 

Verím, že aj toto číslo Vás vtiahne do diania v saleziánskom diele v Žiline. Prezentuje saleziánov, 
ktorí menia svoje pôsobisko a predstaví prázdninovú ponuku pre deti a mládež, ale aj rodiny v 
našom oratku. 

don Peter Lukáčik 
direktor komunity 
saleziánov v Žiline

Mesiac júl je mesiacom kňazských a diakonských vysviacok. Je 
to vždy veľká radosť, no najmä, je to výzva k vďačnosti Bohu 
za to, že aj dnes stále povoláva mladých do svojej služby, do 
služby Božiemu ľudu. Z radov saleziánov príjmu tentoraz v sobo-
tu 10. júna 2017 v Turíne diakonskú vysviacku  saleziáni, ktorých 
ste stretávali tu u nás v Žiline len pred niekoľkými rokmi, ako 
ponovicov. Sú nimi: Tomáš Danko, Marek Pančura, Peter Roth a 
Marek Vaško. V Sobotu 24. júna zas prijme kňazskú vysviacku v 
Košiciach Michal Cedzo z Novej Dubnice. Tento rok je milostivý 
zvlášť tým, že 17. júna 2017 v kostole na Vlčincoch prijme diakon-
skú vysviacku Miroslav Crkoň, ktorý je exalliev, bývalý žiak našej 
saleziánskej školy SOŠ sv. Jozefa Robotníka, ktorú ukončil v roku 
2000. Modlíme sa za týchto Božích služobníkov, aby boli vždy 
verní a s radosťou a nadšením prežívali Božie povolanie. Zároveň  
sa nezabúdajme modliť aj za nové kňazské a rehoľné povolania.

Vysviacky sú v plnom prúde

Od marca do apríla sa študenti SOŠ zapojili do súťaží v odbore stolár. Víťazi zo 
školského kola „Zručný stolár“ dostali možnosť postupu na celoslovenské kolo 
prehliadok stavebných remesiel SUSO Skills Slovakia. Chlapci druhého ročníka 
Daniel Fečo  a Lukáš Tereštík nesklamali! Vo štvrtok 27. a v piatok 28. apríla sa 
v Nitre  odhodlane popasovali so všetkými časťami stolárskej súťaže.  Preuká-
zali svoje teoretické vedomosti v teste a čítaní výrobného výkresu – stojanu na 
kvety. Vyrobili ho aj napriek nepriaznivému daždivému počasiu a zime, nakoľ-
ko sa súťažilo vonku pod prístreškom, zo smrekového reziva s prehľadom a 
zručnosťou. Spomedzi siedmich súťažných družstiev chlapci vyhrali 1. miesto 
s prehľadným bodovým náskokom. Zároveň si tým zaistili postup do medzi-
národného kola súťaže SUSO v Prahe. Výhercom blahoželáme.

Súťaž stolárov SKILS Slovakia
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Možno ste si všimli, že v našom farskom 
spoločenstve sa okrem prípravy detí na 
prvé sväté prijímanie uskutočňujú aj prí-
pravy mladých na birmovku, ktorá bude v 
našom kostole 14. októbra. Keď rozpráva-
me o príprave, tak myslíme aj tú duchovnú. 
Počas víkendu 12. – 14. mája sa tak skupina 
piatich desiatok birmovancov vybrala na 
duchovnú obnovu na saleziánsku chatu v 
Poluvsí. Obnovu viedol don Peter Žatku-
ľák a pomáhalo mu niekoľko animátorov. 
Účastníci sa spoločne zdieľali, mali zaují-
mavé prednášky, ale aj manuálne pracovali.

Birmovanci sa vybrali
do ticha na chatu v Poluvsí
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Dovidenia neskôr 
Tohtoročný jún sa stal opäť rozlúčkovým. Snáď Vám pri čítaní nasledujúcich 
viet nebudú tiecť veľké prúdy sĺz, predsa len, vychádzame zatiaľ iba v tlačenej 
forme a papier sa rozmočí! Dôležité je, aby ste čítali až do konca a aspoň ta-
kýmto spôsobom povedali „dovidenia“ saleziánom, ktorí menia svoje pôsobis-
ko. V prvom rade sa lúčime s Peťom Naňom, ktorý pôsobil v Žiline neuveriteľ-
ných osem rokov a vystriedal tu hneď niekoľko funkcií. Okrem toho odchádza 
asistent zo SOŠ Peťo Boško, ktorého kroky vedú dokonca mimo Slovenska a 
spolu s ním opúsťa žiakov aj dlhoročný majster odborného výcviku Jožko Si-
vek. Na záver už iba trikrát zbohom ponovicom Filipovi, Mirovi a Patrikovi, ktorí 
sa na nasledujúce dva roky stanú asistentmi – každý na inom mieste. 
Spolu s nimi opúšťa tentoraz ponoviciát aj Jožko Kabina, ktorý tu 
pôsobil dva roky. Za službu a prítomnosť v Žiline im ďakujeme 
a sprevádzame ich v modlitbách na ďalšej ceste saleziánskym 
povolaním. Rozlúčková párty môže začať!

alebo lúčime sa s ďalšími saleziánmi

Pôsobil som v Žiline osem rokov. 
Prvý rok som robil katechétu na 
SOŠ sv. Jozefa Robotníka. Potom 

som bol preradený za vedúceho 
oratória. Bolo to krásnych osem rokov, 

kedy som mohol v radosti a nadšení pracovať pre dobro 
detí a mladých v Žiline. Osobne rád spomínam na letné 
tábory a don Bosco show. Venoval som sa aj vedeniu 
viacerých stretiek, z ktorých už niektorí členovia skončili 
vysoké školy a zakladajú si rodiny. To ma teší a prajem 
všetkým, aby mali radi dona Bosca, aby mali saleziánske 
srdce a nenechali sa znechutiť ťažkosťami, ktoré súčas-
ná doba pri výchove mladých a detí prináša. Moje nové 
pôsobisko bude Partizánske a mal by som dochádzať 
aj do Topoľčian, vyučovať na základnej cirkevnej škole.

Peter „Nancy“ Naňo

Na záver leta 2014 som sa po dvoch ro-
koch vrátil opäť do Žiliny. Tentoraz však 
ako novopečený salezián s dočasnými 
sľubmi. Mojím prvoradým poslaním bolo 
štúdium filozofie a sociálnej práce. Okrem 
toho som sa zapájal do aktivít ako fotenie, grafické práce 
(napr. DBŽ) a weby. Veľmi dobrou a intenzívnou skúsenosťou 
boli stretká s chalanmi z internátu SOŠ sv. Jozefa Robotníka a 
miništrantské stretká v Oratku. Napriek tomu, že som rodený 
Žilinčan, tri roky boli krásnou príležitosťou na spoznanie no-
vých ľudí. Zo Žiliny si odnášam práve toto bohatstvo vzťahov 
s ľuďmi, ktorí sú zapálení pre vieru a majú neskutočnú túžbu 
po živote s Bohom. Odchádzam do Košíc - 3 Hôrky, kde sa 
počas dvoch rokov budem venovať asistencii detí a mladých –  
stretká, výlety, tábory, duchovné obnovy... Na záver sa Vám, či-
tateľom DBŽ, všetkým dobrodincom a priateľom saleziánskeho 
diela v Žiline, chcem poďakovať za všetko to dobré, odprosiť 
za to, čo bolo zlé a zaželať, aby ste neprestávali veslovať proti 
rozbúrenému moru, kým Kristus nepríde a búrku neupokojí.

Miroslav „Miro“ Podstavek

Na úvod svojho saleziánskeho života 
som prvých päť rokov prežil tu v Žiline. 
Od prvého momentu som sa tu cítil 

dobre. Musím povedať, že toto mesto mi 
s jeho obyvateľmi a okolitou prírodou pri-

rástlo k srdcu. Po troch krásnych rokoch štúdia filozofie prišli 
ešte krajšie dva roky práce medzi mladými na našej škole a 
zvlášť na internáte. Po prázdninách sa moje kroky poberú 
na štúdia teológie do Turína a na miesta, kde pôsobil don 
Bosco. Vďaka vám všetkým za prijatie a prajem vám stále 
rovnakú otvorenosť pre ďalších saleziánov, ktorí ešte prídu.

Peter „pán“ Boško

Své žilinské anabázi jsme vděčný za 
prostředí pro růst ve vztahu s Bohem 
a v mém začínajícím salesiánském po-

volání, za rozšíření obzoru o filozofický 
rozměr, který považuju za veliké obohace-

ní, za prožívání toho všeho v dobré partě mých spolubratří 
- spolužáků, za nová přátelství, za krásnou a tvořivou zku-
šenost apoštolátu v Bánové, a to vše mezi těma hezkýma 
kopečkama, co tady kolem máte. Odcházím na praxi do 
Plzně, kde budu sloužit ve středisku a ve farnosti. Přijeďte 
  se podívat, zvu vás na návštěvu a samozřejmě pivko :-)

Filip „Fifa“ Mareš

V Žiline som bol tri roky, ktoré pre mňa 
ubehli ako voda. Okrem štúdia filozofie 
a sociálnej práce, som sa venoval brat-
skému a duchovnému životu. V rámci 
apoštolátu som mal dva roky na starosti ho-
kejbalistov a tento posledný rok som bol pri Detskom orchestri 
ako „duchovná asistencia“. Okrem toho som bol dva roky ani-
mátorom stretiek pre chlapcov na našej SOŠ. V Žiline som sa 
snažil všetkým prinášať radosť a lásku Ježiša Krista. Ak sa mi 
to nie vždy darilo, prosím o prepáčenie. Moje nové pôsobisko 
bude v Žiline na SOŠ, kde budem vychovávateľom na chlap-
čenskom internáte. Prosím vás o modlitby, aby som bol aj pre 
týchto mladíkov znamením a nositeľom Božej lásky.

Patrik „Pa3k“ Mižák

Doterajšie pôsobisko: 
SOŠ sv. Jozefa Robotníka, 
majster odborného výcviku
Nové pôsobisko: Bardejov

Jozef „Juzek“ Sivek

Doterajšie pôsobisko: 
Ponoviciát - formátor, pokladník 
Nové pôsobisko: Poprad

Jozef Kabina
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Tá začína od začiatku a nemá žiadnu prestávku – as-
poň by nemala mať, ak rodičia nechcú ublížiť deťom. 
Rodičia sú pozvaní žiť lásku ako manželia, byť darom pre 
toho druhého a chrániť si túto úlohu ako prioritnú. Láska 
k dieťaťu nesmie byť väčšia ako k manželskému partne-
rovi, lebo deti žijú z tejto lásky. Láska Boha sa má zvidi-
teľniť cez manželov. Život a láska je darom od Boha a 
vďaka jeho prítomnosti neustále rastie, pokým sa prijíma 
(najmä cez sviatosti) a človek na ňu odpovedá. Ani tu by 
nemali byť prestávky. Tu sa tvorí základ, na ktorom deti 
môžu rozvíjať svoj život. Vo sviatosti manželstva sú rodi-
čia pozvaní s Bohom spolupracovať na odovzdávaní ži-
vota deťom. Pri krste sa rodičia zaväzujú, že dieťa naučia 
Boha spoznávať a milovať. Ku krstu nestačí iba pokrstiť, 
ale treba aj vychovávať a treba deti priviesť aj k ďalším 
sviatostiam. To je najkrajšia úloha, akú môžu ľudia dostať. 
Viesť dieťa k Bohu – ktorý je plnosťou života a dokona-
lou láskou. Sviatosťou krstu si Boh začleňuje človeka do 
svojej rodiny a začína spoluprácu s jeho rodičmi, často 
aspoň s krstnými, na jeho duchovnom raste a premene. 
Iba v rodine, kde je dieťa svedkom skutočnej lásky, sa 
naučí rásť v láske. V rodine sa láska zviditeľňuje. Sviatosti 
sú zdrojom lásky, ktorá bez nich vyhasne. Vo sviatosti ide 
vždy o nezaslúžený Boží dar, na ktorý odpovedáme tak, 
že ho prijímame a rozvíjame. Inak ho stratíme. 

Milí rodičia, nezabudnite, že pri krste sľubujete, že 
budete deti vychovávať tak, aby sa naučili Boha spozná-
vať a milovať. Prijať zodpovednosť a nesplniť ju, zname-
ná odsúdiť sa. Určite sa dieťa bude rozhodovať neskôr 
v živote samo, ale zodpovednosť za základy nesiete vy. 
Napríklad za to, čo ste urobili, keď vám chýbali určité ve-
domosti či skúsenosti vo výchove alebo vo viere... Alebo, 
čo ste urobili, ak dieťa nedokázalo prijímať náboženskú 
výchovu na škole, lebo kamaráti chceli ísť radšej na etickú 
výchovu alebo z iného dôvodu? Vychovávať v Božej ro-
dine – v Cirkvi –  neznamená zostať s touto úlohou osa-
mote. Ste prví zodpovední, ale nie ste sami! Váš príklad 
v modlitbe, poznávaní Boha a Jeho slova pre Váš život sa 
nedá nahradiť. Tiež sa nedá nahradiť to, ako spolupracu-
jete s ostatnými rodičmi, učiteľmi, kňazmi a katechétmi. 
Máte krásnu úlohu. Nech Pán žehná Vaše deti, aby boli 
na Božiu oslavu, aby sa zachránili pre večný život, aby 
Vám robili radosť a pre svet boli osožné. 
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 „Výchova ku sviatostiam“

Sprevádzajme modlitbou deti a ich rodiny, aby udalosť pri-

jatia Pána Ježiša bola stretnutím, po ktorom bude naďalej rásť 

ich priateľstvo s Ježišom a odhodlanie svedčiť o Jeho prítom-

nosti v Eucharistii. Slávnosť 1. sv. prijímania vo farskom kostole 

u saleziánov bola v sobotu 3. júna o 10:00 (36 detí)  a vo 

filiálnom kostole v Bánovej v nedeľu 11. júna o 10:00 (14 detí).IN
FO

:

V sobotu 27. mája sa po roku zišla opäť celá žilinská saleziánska ro-
dina, aby oslávila sviatok Panny Márie Pomocnice, čiže Deň salezián-
skej rodiny. Niektorí začali oslavovať už v stredu počas futbalového 
turnaja, ktorý prilákal na trávnik aj legendárne tímy, ale kto by si s 
vidinou fajnej klobásky neprišiel na chvíľu zakopať? V sobotu však 
bol program trošku iný. Celú „oslavu“ odštartovala slávnostná svätá 
omša. Po nej sa prítomní s procesiou presunuli do Oratka. Pomaly 
sa rozbiehali súťaže pre deti i futbalový zápas. Príjem-
ná atmosféra sprevádzala celý deň, hudba hrala, detičky 
(väčšie aj menšie) sa hrali a rodičia debatovali, veď po-
novici a zopár animátorov spoločne pripravili program. 
Nakoniec sme sa dobre najedli a porozprávali, a preto 
iba jedna rada na záver: budúci rok príďte aj Vy, určite tu 
nestratíte čas ani seba.

Deň Saleziánskej rodiny

Doterajšie pôsobisko: 
SOŠ sv. Jozefa Robotníka, 
majster odborného výcviku
Nové pôsobisko: Bardejov

Jozef „Juzek“ Sivek V nedeľu 7. mája si v popoludňajších hodinách prišlo do Bánovej 
zabehať takmer dvesto mužov, žien i detí. Po minuloročnej vydare-
nej akcii tak bola účasť o niekoľko desiatok bežcov vyššia. „Každým 
rokom napredujeme, čo nás veľmi teší. Vlani prišlo okolo 120 bežcov, 
teraz skoro dvesto. Zapájajú sa ľudia z celej Žiliny, nielen z blízkeho 
okolia Bánovej. Prichádzajú jednotlivci, ale aj rodiny s deťmi“,  uvie-
dol člen organizačného tímu Timotej Mokrý. Súťažilo sa v troch zá-
kladných kategóriách. Deti do 11 rokov odbehli 800 metrov, mladí 
od 12 do 15  rokov bežali 1,5 kilometra a dospelí si zabehli 3 kilomet-
re. Tento rok organizátori pridali aj náročnú kategóriu s názvom Ti-
tus Zeman Race, v rámci ktorej bežci prekonávali 5 kilometrov dlhú 
trať so 100 metrovým prevýšením. Po úspešnom zdolaní cieľa boli 
medailami odmenení prví traja v každej kategórii, štartovací balíček 
si však odniesli všetci súťažiaci. Okrem samotných bežcov sa prišli 
pozrieť a zabaviť aj mnohí ďalší, a tak sa celková účasť vyšplhala až 
na 500 návštevníkov. Ako hovoria organizátori, popri športe sú rov-
nako dôležité aj stretnutia, preto sa podujatie samotným dobehom 
do cieľa nekončilo. Podľa slov direktora Petra Lukáčika sa práve pre-
to celá akcia niesla s heslom „Viem, kam bežím“.

Beh Dominika Sávia

Všetci športovci zo saleziánskeho prostredia vedia, že na máj si nemô-
žu robiť veľké víkendové plány, lebo v tomto mesiaci je najviac špor-
tových aktivít. Žilinčania usporiadali tentoraz tri. Prvou bol od 12. do 
14. mája turnaj v hokejbale, kde si hráči do 19 rokov z celého Sloven-
ska zmerali svoje sily. Spomedzi osem tímov  vyhralo po zdrvujúcom 
finále nakoniec Námesto-
vo. Domáci sa mohli tešiť 
z tretieho miesta. Hneď o 
týždeň sme hostili hokej-
balový turnaj, tentokrát 
však hokejbalistov-vete-
ránov. Organizátori už 
mali skúsenosti z minulé-
ho týždňa, a tak celý tur-
naj sprevádzala príjemná 
a rodinná atmosféra. Putovný pohár si odniesla Banská Bystrica a Žilin-
čania po vzore stredoškolákov obsadili tretie miesto. Aby toho nebolo 
málo, tak nás ešte čakal pri príležitosti sviatku Panny Márie Pomocnice 
športový turnaj. V areáli oratória sa zišlo viac ako 200 účastníkov, ktorí 
si zasúťažili vo futbale, volejbale a petangu. Na veľké prekvapenie ne-
chýbali futbalisti z KŠK, orchestráci, chlapci z SOŠ, spolupracovníci či 
mladí zo stretiek.  

Máj preletel od bránky k bráne
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Srdečne Vás pozývame na slávnostné 
ukončenie šk. roka. V nedeľu 18. júna zahrá 
počas sv. omše o 9:30 poslednýkrát v tom-
to šk. roku Detský orchester. Poobede o 
15:00 slávnostne zatvoríme Oratko súťaža-
mi, futbalovým turnajom a rôznymi hrami.

Te Deum

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

11.6.  Duchovná obnova rodín
  Oratko

11.6.  Prvé sv. prijímanie
  Bánova

17.6.  Kňazská a diakonská vysviacka
  Kostol na Vlčincoch o 10:00

18.6. Odovzdávanie misijných krížov
  Sv. omša o 11:00

19.6. Te Deum - záver Oratka   
Omša o 9:30 a 15:00 v Oratku

24.6. Kňazská vysviacka saleziánov
  Košice

29.6. Sviatok sv. Petra a Pavla
   Prikázaný sviatok

Vaše príspevky očakávame na:
dbzilina@gmail.com

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

na apretáciu príspevkov

OZ Domec Bánová organizuje aj tento rok 
tradičný prímestský tábor v Bánovej a okolí 
na tému Stredovek. Uskutoční sa v termíne 
od 7. do 11. augusta 2017 pre deti od 7 – 12 
rokov a prihlášky nájdete v kostole na stolí-
ku, v Domci, alebo na facebookovej stránke.

Prímesťák v DOMCI

V sobotu 17. júna pozývame manželov na 
Juniáles. Začíname sv. omšou o 17:00 v kos-
tole vo Višňovom a pokračujeme v Kultúr-
nom dome. Nahlásiť sa môžete v sakristii 
po svätých omšiach. Cena lístka je 20 €/
osoba. Juniáles sa bude niesť v ľudových 
tónoch. Vítané sú kroje, ich časti, príp. iné 
ľudové prvky.

Juniáles

V nedeľu 10. septembra 2017 Vás srdečne 
pozývame osláviť 80. výročie založenia Sa-
leziánskeho domu v Žiline. O 11:00 bude 
slávnostná sv. omša, o 15:00 na Oratku 
v rámci jeho otvorenia  program pre mla-
dých, deti a rodiny. 

80. výročie založenia
Saleziánskeho domu

V nedeľu 18. mája získa skupina dobro-
voľníkov z celého Slovenska misijné kríže, 
ktoré sú posledným krokom v ich ceste na 
ročnú misiu v rôznych kútoch sveta.  

Misijné kríže Vydavateľstvo don Bosca prináša 
slovenskú verziu knihy Tweetuj s Bohom. 
Pápež František označil tento projekt za 
veľmi dôležitý, požehnal mu a chvíľu sa 
modlil za tých, ktorí publikáciu budú čítať. 
Viac na donbosco.sk.

Hľadajme odpovede

Ďakujem všetkým hmotným aj duchovným dobrodincom, aj všetkým, ktorí sa akýmkoľ-
vek spôsobom pričinili pri oslavách 50. výročia mojej kňazskej vysviacky. Pán Boh zaplať.

Don Ján Tocký jednou vetou:

Letný prímestský
Indiánsky kmeň Šavanov
I. turnus 3. –  7. júl 2017; II. turnus 10. –  14. júl 2017
Letný prímestský tábor je pre chlapcov a dievčatá (ukončený 
2. – 7. ročník ZŠ). Formou celodenných aktivít začína v salezián-
skom oratóriu každý deň o 9.00 a končí o 16.30. Dieťa sa môže 
prihlásiť len na jeden turnus prímestského tábora. Viac info a 
prihláška na domkazilina.sk. 

Výlet dievčatá Poluvsie
Oblačno miestami fašírky 2
19. –  23. júl 2017
Pobytový tábor pre dievčatá sa 
uskutoční na saleziánskej chate v Poluvsí. Určený je pre dievča-
tá vo veku od 10 do 14 rokov. Viac info na domkazilina.sk.

Výlet chlapci Poluvsie 
Atentát na Heyndricha, 24. –  28. júl 2017
Pobytový tábor pre chlapcov sa 
uskutoční na saleziánskej chate 
v Poluvsí. Určený je pre chlapcov 
vo od 10 do 14 rokov. Viac info 
a prihláška sú na domkazilina.sk.

Cechcamp 
9. – 12. júl 2017
Jedinečný tábor pre chlapcov 6. a 7. ročníka sa uskutoční v 
priestoroch SOŠ sv. Jozefa Robotníka. Doobedia v stolárskych 
a autoopravárskych dielňach vystrieda popoludnie plné hier a 
zábavy. Prihlášky a viac info nájdete na sos.sdb.sk.

Orchestrácky splav 
29. júl – 4. august 2017
Pre členov Detského orchestra

Hrebeňovka Veľká Fatra 
Nízke Tatry 31. júl –  2. august 2017
Pre mladých nad 15 rokov 

Animátorský folklórny výlet
16. –  19. august 2017
Odmena za celoročnú aktívnu činnosť pre animátorov 
a dobrovoľníkov z nášho strediska.

Bodka za prázdninami
31. august 2017
Podujatie pre chlapcov z celého Slovenska.

Rodinný tábor
3. –  6. august 2017
Rodinky našej farnosti majú aj 
tento rok možnosť stráviť spo-
ločný čas v spoločenstve pri 
hrách s deťmi, aktivitách, oso-
bitnom programe pre rodičov i 
duchovnom programe. Viac info 
a prihlášky na domkazilina.sk.

Mladí z nášho strediska môžu v lete zažiť:Počas leta ponúkame pre deti a mladých tieto tábory:

Pre rodiny ponúkame:


