
Vážení priatelia dona Bosca!
Začiatkom tohto mesiaca si spomíname na všetkých našich zosnulých. My, saleziáni, vo všetkých do-
moch sveta 5. novembra zvlášť pamätáme na všetkých zosnulých dobrodincov saleziánskeho diela a 
slúžime za nich sv. omšu. Tento november je mimoriadny ešte kvôli jednej udalosti. Presne pred osem-
desiatimi rokmi bol v roku 1937 položený základný kameň Saleziánskeho domu v Žiline. Toto dielo by 
nebolo vzniklo nebyť našich dobrodincov. Medzi mnohými, ktorí sa zaslúžili za vznik a rozvoj salezián-
skeho diela v Žiline, zvlášť vyniká Mons. Tomáš Ružička. Tento rok si pripomíname 140. rokov od jeho 
narodenia a 70. výročie jeho úmrtia. V tomto čísle nášho informačníka by sme vám radi priblížili jeho 
osobnosť, taktiež sme urobili krátky historický pohľad do obdobia zakladania Saleziánskeho domu 
pred osemdesiatimi rokmi a zároveň by sme vás radi pozvali na Memoriál Tomáša Ružičku a ďakovnú 
sv. omšu 26. novembra 2017 o 10.45.

V nedeľu 26. novembra požehná žilinský biskup Mons. Tomáš Ga-
lis počas sv. omše o 11.00 pri príležitosti osláv 80. výročia posvätenia 
základného kameňa Saleziánskeho domu v Žiline, 140. výročia naro-
denia a 70. výročia smrti Mons. Tomáša Ružičku, pápežského preláta a 
protonotára nový reliéf. Bude slávnostne osadený pri vrátnici salezián-
skeho domu ako prejav vďačnosti, ale aj ako pripomienka veľkého do-
brodinca saleziánskeho diela. Týmto dielom chcú saleziáni zároveň 
vyjadriť vďačnosť všetkým dobrodincom, ktorí akýmkoľvek spôsobom 
podporili saleziánske dielo. Autorkou reliéfu je Žilinčanka Daniela 
Lazovská.

Celkový pohľad na žilinský novoposvätený 
ústav  zo severnej strany.

Peter Lukáčik
direktor saleziánskeho 

domu v Žiline
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 Stručná história Saleziánskeho domu v Žiline
Výstavba
V roku 1936 povolal prelát a žilinský farár Tomáš Ružička do Žiliny rehoľníkov – saleziánov. Daroval im pozemok v časti žilinského 
chotára zvanej Hliny, ktorá sa v tom čase nachádzala na okraji mesta. Do Žiliny prišli dvaja saleziáni, don Ľudovít Žilka a don Anton 
Sersen, ktorí mali rozbehnúť prípravné práce a dohliadať na stavbu  žilinského Saleziánskeho domu. 
Prípravy k stavbe Saleziánskeho ústavu pokračovali rýchlo a 13. júna 1937 položili a posvätili základný kameň budovy. Rovnako rýchlo 
ako príprava pokračovala i samotná výstavba za výdatnej finančnej pomoci preláta Tomáša Ružičku, ale i vtedajšieho nitrianskeho bisk-
upa ThDr. Karola Kmeťka. Citeľná bola i pomoc veriacich zo Žiliny i z okolitých dedín, najmä zo Závodia, Bánovej a Bytčice. Stavba v 
tom čase vyžadovala sumu 1.300.000,- Kčs, ktoré nakoniec získali aj vďaka dobrodincom. V Saleziánskych zvestiach sa v tom čase písalo 
o problémoch so stavbou, ktorá spočiatku napredovala, no neskôr prišla finančná kríza stavebnej firmy: „Teraz sa už v stavbe pomaly 
pokračuje. Lenže my sami si musíme všetko priamo platiť. Všetok objednaný materiál i vykonanú prácu. A to hneď. Nikto nechce na peni-
aze čakať...“ V roku 1938 dokončili výstavbu Saleziánskeho domu v Žiline, modernú dvojposchodovú budovu s kaplnkou a priestranným 
divadlom. A 20. novembra 1938 bol novopostavený Saleziánsky dom v Žiline slávnostne otvorený nitrianskym sídelným biskupom ThDr. 
Karolom Kmeťkom. Základom pastoračnej činnosti sa stalo pôsobenie saleziánov medzi mládežou v internáte – konvikte. Ako písali v 
Saleziánskych zvestiach: „Každá akcia začínala v Božom mene. Ústavná kaplnka bola srdcom ústavu. Každý deň ráno bývala sv. omša a 
podvečer pobožnosť. V konvikte bývalo 50 chlapcov. Osadenstvo tvorili chlapci z okolia Žiliny, ktorí prichádzali do mesta, aby študovali 
na miestnych školách.” Poskytovali tu bohatú kultúrnu, náboženskú a športovú činnosť a chlapci sa angažovali v krúžkoch a družinách.

Testament Mons. Tomáša Ružičku
Okrem toho, že p. prelát daroval saleziánom pozemok, 
16. júna 1942 zapísal do svojho testamentu, že s 
výnimkou nábytku a nejakých drobností, odkazuje 
všetok svoj majetok žilinským saleziánom. 
V roku 1945 bola v Žiline vytvorená saleziánska far-
nosť s úradným názvom “Rímskokatolícka fara sv. 
Jána Bosca v Žiline”. Okrem priľahlých častí mesta 
patrilo do nej aj Závodie. Správcom novej farnosti sa 
stal don Štefan Fabera, SDB (1909 – 1985). V roku 
1948 dokončili novú prístavbu saleziánskeho oratória, 
v ktorej prebieha činnosť dodnes. Predtým sa chlap-
ci zhromažďovali v jednej veľkej „hračkárni“ – herni, 
kde boli najrozličnejšie možnosti zábavy ako kalčeto, 
biliard a podobne. Postupne sa utvárali jednotlivé 
krúžky a družiny, v ktorých sa vyvíjala najmä športová 
a kultúrna činnosť: výlety, letné tábory, turné, púte, 
divadlá, akadémie či turnaje.
Na jar 1949 začal sústredený nápor štátnej vrchnos-
ti, ktorý bol namierený proti rehoľným spoločenst-
vám vychovávajúcim mládež v internátoch. Na kon-
ci školského roka 1948/1949 bol Saleziánsky ústav 
v Žiline poštátnený. Koncom júna štátne orgány v 
spolupráci so štátnou bezpečnosťou zatvorili kostol a 
vyviezli zo žilinského Saleziánskeho ústavu všetkých 
chovancov i duchovných.  Administrovanie salezián-
skej farnosti prevzal Rímskokatolícky farský úrad v 
Žiline. V roku 1949 štátna moc premenila Saleziánsky 
dom na krajské sídlo ministerstva vnútra. Kaplnku  
prestavali  na  kancelárie, pristavali ľavé i stredné 
krídlo, ktoré slúžilo ako väzenie. Všetky tri krídla 
prepojili vzadu dvojpodlažnou budovou, v ktorej bola 
výmenníkova stanica a účelové miestnosti. Na ihrisku 
postavili autodielne pre vlastné potreby ministerstva 
vnútra. 



Po totalite
Po 17. novembri 1989 štát postupne vrátil cirkvi mnohé objekty, ktoré jej predtým patrili.
V Žiline podľa osobitného zákona reštituovali budovu svojho ústavu saleziáni. Už 1. aprí-
la 1990 začali v žilinskej farnosti pracovať na úseku pastorácie mládeže dvaja saleziánski 
kňazi don Ing. Kamil M. Kutarňa a don Ing. Štefan Urban. Budovu prevzali v auguste. 
Rokovania o vrátení žilinského ústavu sa začali už pred vydaním zákona 298. Časť domu 
prevzali 13. 7. 1990. V tom čase sem prišli, okrem spomínaných saleziánov, aj  klerici Cyr-
il Gajdoš, Tibor Haluška, Juraj Malý a Peter Bučány. Z pôvodných žilinských saleziánov 
sa vrátil koadjútor Vincent Mičo, SDB. Biskupský úrad v Nitre obnovil dňa 1. septembra 
1990 v Žiline zrušenú farnosť, ktorú dostali do správy saleziáni. Do farnosti patria Hliny 
VII, okolie Saleziánskeho ústavu a mestská časť Bánová až dodnes. Dňa 25. novembra 
1990 o 15.00 hod., sv. omšou, ktorú celebroval nitriansky diecézny biskup Mons. Ján Chry-
zostom Korec, a posvätením Kaplnky sv. Jána Bosca otvorili Saleziánsky dom v Žiline. V 
oratóriu vzniká 25. zbor skautov, ktorý mal 90 členov rozdelených do piatich oddielov. 
V spolupráci s mládežníckou organizáciou Domka tu každý mesiac prebiehalo niekoľko 
duchovných obnov, športových zápasov, výletov do okolitej prírody a každoročne sa 
organizovalo niekoľko turnusov letných pobytových i prímestských táborov. Od roku 
1991 slúži časť Salezián-
skeho domu ako salezián-
ske stredisko formácie pre 
ponoviciát. Prví študenti 
prišli do Žiliny 16. augusta 
1991 po ukončení noviciátu 
a zložení rehoľných sľubov v 
Poprade. Spolu s nimi doces-
toval don Štefan Turanský, 
ktorý pre nich organizoval 
f i lozof icko-pedagogické 
štúdiá. V rekordnom čase sa 
mu do 1. septembra podarilo 
zabezpečiť vyučovanie nielen 
technicky, ale tiež zostaviť 
študijný program a zabezpečiť vyučujúcich. V prvých rokoch garantoval výučbu prof. 
ThDr. PhLic. Jozef Prívozník, SDB, ktorý do Žiliny dochádzal z nemeckej teologickej 
fakulty Philozophisch – Theologische Hochschule v Benedikteuerne. V prvom období 
sa na vzdelávaní podieľalo 24 vyučujúcich, z toho 20 saleziánov. Od 1. januára 1995 je 
študentát začlenený do Univerzity Komenského v Bratislave. Stal sa detašovaným praco-
viskom Rímskokatolíckej cyrilometodskej bohosloveckej fakulty. 

V Saleziánskych zvestiach 
bola presne pred osemde-
siatimi rokmi napísaná táto 
správa:
„Svitlo i utešené ráno 20. no-
vembra. Slnko vykuklo zpoza 
blízkych hôr ako vykúpané, 
usmiate dieťa, keď ho mať 
vystrája v nedeľu na omšu 
svätú. Milo nám svietilo, 
ako by práve v Žiline chcelo 
dnes dožičiť najviac svojich 
hrejivých lúčov, aby ju ozdo-
bilo a vysušilo i tú poslednú 

barinku, aby išiel každý na slávnosť posviacky i navonok čistý.“                                   
(Saleziánske zvesti 1/1939)

Činnosť v Saleziánskom dome sa rozrastala a dnes o ňom môžeme povedať, že je to na-
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Rodina je domom,
kde sa učíme prežívať radosť zo života, 
zaujať postoj k tomu, čo je dobré a čo zlé, 
ako pomáhať slabším, deliť sa o dobro a 
oceňovať námahu i snahu druhého. Je to 
miesto a spoločenstvo nezištnej lásky. Tu 
objavujeme, že mama je osoba, ktorá nosí 
pod srdcom dieťatko a na 9 mesiacov je 
jeho domovom a potom ho učí, ako žiť 
doma – v rodine, kde je očakávané, prijaté 
a sprevádzané do sveta, ktorý sa raz stane 
na určitý čas domovom, na ktorom pracuje 
Boh s človekom. Doma sa má však najprv 
naučiť, kto je to otec. Že bez neho by nemal 
život, ani bezpečie a nespoznal by ani poria-
dok či hranice, ktoré treba prekonať, a ktoré 
musí rešpektovať. On má úlohu vysvetliť 
dieťaťu, že mama nie je jeho vlastníctvom, 
ale že patrí ockovi a pre neho je to tak na-
jlepšie, lebo v ich vzťahu býva Boh, ktorý ho 
má rád tak, ako mu to ukazujú. Asi takto je 
to v Božom pláne, aby deti spoznali Lásku 
cez rodičov. Môžeme na to však zabudnúť 
alebo sa to doma nenaučíme...
Na cintoríne, v posvätnom tichu, svietia 
sviece. Možno z vďaky za príklad, že svet-
lo krstnej sviečky nezhasli... alebo s túž-
bou, aby Pán bol milostivý a doplnil to, čo 
už človek nemôže milým rodičom, starým 
a prastarým rodičom tiež... Tie sviece na 
hrobe môžu trochu vyjasniť v pamäti, čo 
znamená „posväť sa meno Tvoje“ v modlit-
be Otče náš, a ako sa to uskutočňuje... Keď 
je v úcte manželské lôžko – čisté od každého 
egoizmu a svedkom darovania sa v Bohu. 
Keď v dome na čestnom mieste visí kríž, 
ktorý dáva zmysel aj nášmu utrpeniu a spá-
ja ho s Láskou. Keď sa spolu rodina schád-
za pri stole a delí sa o jedlo, vieru a radosť i 
múdrosť..., aby aj deti obstáli v skúške – v 
zrelosti Božích detí – dokonalých v láske – 
schopných žiť doma – v nebi.

Peter
Obdélník



Každý z nás počul o Veľkom tresku, o 
to viac bolo čudné, keď sa podujatie s 
názvom „Animátorský Veľký tresk” 
objavilo na plagáte v našom oratóriu. 
Išlo však o štart animátorskej formá-
cie. V počte dvadsaťpäť mladých a traja 
saleziáni sa v piatok 13. októbra všetci 
spoločne presunuli na chatu v Zákopčí, 
kde strávili neuveriteľných 24 hodín. 
Organizátori program spustili už v 
autobuse, kde sa každú chvíľu menili 
spolusediaci a odpovedali na množstvo 
otázok. Piatkový večer ponúkol úvod 
do animátorstva a vysvetlivky termi-
nológie. Vyvrcholením bola polnočná 
adorácia v miestnom kostole. V so-
botu po duchovnej obnove nasledovali 
ďalšie bloky zamerané na animátorst-
vo. Cieľom bolo spojiť mladých, ktorí 
cítia animátorské povolanie, a ktorí 
chcú patriť do animátorskej rodiny v 
našom oratku. Zároveň túžia vytvárať 
vzťahy a priblížiť sa viac k Bohu. To sa 
podarilo vďaka sobotnej obnove i os-
obným rozhovorom. Tentoraz sa začí-
najúci animátori pozerali na dona Bos-
ca, ako na vzor animátora...

Naše futbalové tímy sú práve v polovici sezóny. 
Bilancujeme. Dorastenci tento rok “hosťujú”, aby 
“nevychladli”. Očakávame, že ukážu svoje kval-
ity budúcu sezónu. So žiakmi trénujeme naplno 
dvakrát do týždňa. Teambuildingové aktivity 
tiež nezanedbávame. Starší žiaci sa držia v strede 
tabuľky. Ukazujú stále viac, že vedia zabojovať a ich 
sila rastie. Mladší žiaci sa držia pri akonci tabuľky. 
Do prípravky máme dvere stále pootvorené pre 
tretiakov a štvrtákov. Títo najmenší majú za sebou 
aj prvý úspech  – výhru na prípravnom zápase v 
Podhorí. Sledujte nás na 1-ksk-zilina.futbalnet.sk. 
Ale ide nám o viac ako futbal.

Tri triedy prvého ročníka SOŠ sv. Jozefa Robotníka prežili 13. – 15. 
októbra víkend plný aktivít na Škutovkách pri Liptovskej osade. Po 
prvýkrát boli na akčnom víkende naraz siedmi saleziáni. Spoločný 
program týchto dní vypĺňali hry a súťaže, budovanie tímu i ducho-
vné témy. Poznávanie sa, vnímanie svojich možností a hraníc 
zas napomáhali k objavovaniu seba samých. „Nie je ľahké zaujať 
štyridsať chlapcov, zladiť aktivity a pozvať ich ku spolupráci, ale 
práve o to nám ide, byť medzi nimi, zdieľať ich radosti aj starosti 
a čím viac sa k ním priblížiť po ľudskej i pedagogickej stránke”, 
hovorí riaditeľ školy Igor Pecha, SDB. 
V určitých častiach programu sa k nim pripojili triedni učitelia a 
majstri odborného výcviku, čo potvrdzuje ich záujem zapájať sa 
do celého výchovného procesu aj v rámci ich voľného času. Aký 
to však má význam? „Vytvárame im priestor, ktorý nabúra ich 
bežný spôsob prežívania víkendu  – dlhý spánok a ničnerobenie. 
Môžu tak spoznať seba navzájom, svojich spolužiakov a prehĺbiť 
svoj vzťah k Bohu a k viere”, dodáva Jozef Sarnecký, SDB, katechéta 
školy.

+kalendár akcii

Púť piatakov
Púť na Živčákovú absolvovali 6. 10. piataci z Jarnej a Vendelína 
Javorku. Na horu skutočne išli pešo – bez šomrania. Pozreli si tu 
novú mozaiku a zažili, čo znamená „vystúpiť na horu a získať posilu“.

100. výročie Fatimských zjavení Panny Márie
sme zavŕšili zasvätením našej diecézy vo Frivalde (Rajecká Lesná), 
ktoré vykonal 7.1 0. otec biskup Mons. Tomáš Galis. 

Slávnosť v Bánovej
Pripravili veriaci z Bánovej na záver sv. omše 13. 10. v deň 100. 
výročia posledného zjavenia Panny Márie vo Fatime. So spevom a 
modlitbou kráčali so zažatými sviecami k nádherne vyzdobenej ka-
plnke, kde si obnovili zasvätenie k Panne Márii. 

Sviatosť birmovania 21. 10. 
V sobotu 21. 10. zavŕšilo 58 birmovancov svoju prípravu prijatím 
sviatosti birmovania z rúk otca biskupa Mons. Tomáša Galisa. Nech 
dary, ktoré naši birmovanci prijali, dobre využívajú a nech sú vzo-
rom aj pre ďalších, ktorí začínajú prípravu počas tohto školského 
roku. Srdečná vďaka animátorom.

Príprava na 1. sv. prijímanie sa rozbehla 
aj u saleziánov, aj Bánovej. Viac ako 80 detí sa raz mesačne stretáva 
a snaží oživiť i rozvinúť to, čo od krstu sľúbili ich rodičia: že naučia 
svoje deti poznávať a milovať Boha. Spolu to ide lepšie.

Šarkaniáda
Šarkaniáda, tradičné jesenné podujatie roka, sa kvôli nepriaz-
nivému počasiu tentoraz neuskutočnila. Animátori však pripravili 
alternatívny program v Domci, kde mali deti možnosť zažiť aktivi-
ty rôzneho druhu a samozrejme, nechýbalo občerstvenie, o ktoré sa 
postarali manželia Benikovskí. Vďaka.

....................................................................................................................................

.......................................................................................................................................

   
9.11. kňazská rekolekcia 
Kostol saleziáni 9:30
 
11.11. stredisková škola animátorov
s duchovnou obnovou

12.11. duch. obnova rodín
Oratko 9:00

16.-19.11. duchovné cvičenia 
pre mladých

22.-28.11. Provinciálna vizitácia
Provinciál don Jozef Ižold

26.11. oslava 80. výročia sal. domu
Kostol saleziáni 10:45

26.11. nedeľa Krista Kráľa
záver cirkevného roka

29.11. začiatok deviatnika 
k Nepoškvrnenej Panne Márii

3.12. stretnutie prvoprijímajúcich
Kostol 9:30

3.12. 1. adventné popoludnie
Oratko 15:00

1. KŠK Žilina

Prežili sme Veľký tresk

InfoškyAkčný víkend – prebrať svoju úlohu


