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Vážení priatelia dona Bosca!
V januári sme prežili krásny saleziánsky mesiac, ktorý začal sviatkom blahoslavenej Laury Vicuňovej, 
pokračoval oslavou sv. Františka Saleského a zavŕšil sa sviatkom dona Bosca. Pre nás žilinských 
saleziánov bol však výnimočný ešte niečím. V nedeľu 22. januára, na sviatok bl. Laury Vicuňovej, 
odišiel do večnosti zaopatrený sviatosťami don Jozef Bližinský, ktorý doplnil našu komunitu v júli 
2014. Ďakujem vám všetkým, ktorí ste mu boli oporou v jeho chorobe,  modlili ste sa za neho a 
prišli ste sa s ním rozlúčiť. 

Don Jozef pôsobil ako kaplán najmä v našej filiálke v Bánovej. Bol horlivým kazateľom, zvláštnu 
starostlivosť venoval chorým, so záujmom sa venoval prvoprijímajúcim deťom a  sv. omšu slúžil s 
veľkou pozornosťou. Venoval sa aj pastorácii rodín duchovnými obnovami, duchovnými cvičeniami, 
spovedaním, radami. Napriek jeho tichšej povahe si vedel získať ľudí osobným záujmom a milým 
prístupom. Za pomerne krátky čas sa hlboko zapísal do sŕdc mnohých ľudí. 

Žiaľ vážna choroba mu zabránila v ďalšej pastoračnej činnosti. Jeho apoštolátom sa stalo utrpenie, 
ktoré obetoval za mladých a všetkých veriacich. 

V tomto čísle informačníka vám prinášame životný profil, síce možno nenápadného, ale veľkého 
saleziána. +ú
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don Peter Lukáčik 
direktor komunity 
saleziánov v Žiline

Počas prvej časti konferencie priblížil Ing. Pavol Janoško zrod a prie-
beh útekov saleziánov cez hranice, ktoré svoju éru ukončili v roku 

1952 výstavbou železnej opony (dvojitého ostnatého plotu). Ďalší hosť konfe-
rencie, Ing. Helena Barátová, ktorá úzko spolupracuje na procese blahorečenia 
dona Titusa, predstavila priebeh beatifikácie od úplného začiatku. Autorka pozí-
cia (podkladový dokument pre blahorečenie) Lodovica Maria Zanet, PhD. z Mi-
lána predstavila Titusov život z pohľadu spirituality a svätosti. V jednom z jej 
príhovorov zaznelo: „Keď sa Titus stretol s Dermekom pri súde, pýtal sa ho pre 
koho trpíme. Pozoruhodné je práve to, že sa pýtal na niekoho, nie na niečo. Táto 
rečnícka otázka smeruje jednoznačne na Krista.“ Chcela tým vyzdvihnúť poníma-
nie Titusovho utrpenia v optike lásky k Bohu. „Jedna zo svedkýň záveru Titusovho 
života povedala, že nevidela človeka tak veľmi trpiaceho, ktorý by sa zároveň 
pevne držal života a radoval sa z neho. Mučeník totiž nehľadá utrpenie, ale Kris-
ta,“ dodala na záver L. M. Zanet.
Posledná časť konferencie patrila svedectvu otca z Trnavy, ktorého syn sa pri 
modlitbách k Titusovi Zemanovi uzdravil z ťažkého nádorového ochorenia. Sláv-
nostná sv. omša v kostole sv. Jána Bosca bola oficiálnym ukončením konferencie.

V utorok 21. februára posúdi  Kongre-

gácia pre kauzy svätých vo Vatikáne 

význam mučeníctva dona Titusa pre 

Cirkev na základe vypracovaného po-

zícia a priebehu procesu beatifikácie. 

Výsledky potom predložia Svätému 

Otcovi, ktorý keď vydá dekrét o mu-

čeníctve, saleziánska rodina sa spolu 

s Cirkvou bude môcť tešiť z ďalšieho 

blahoslaveného.

V saleziánskej rodine sa v súčasnosti nenájde zrejme nik, kto by nepo-
čul o Titusovi Zemanovi, saleziánovi – kňazovi, ktorý je v procese bla-
horečenia. V snahe o šírenie úcty k tomuto slovenskému saleziánovi, 
ktorý zabezpečil nelegálny prechod cez hranice desiatkam klerikov, sa 
v Žiline uskutočnila konferencia.

...caetera tolle!
Konferencia o Titusovi Zemanovi

...ostatné si vezmi!

„ “
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Don Jozef Bližinský sa narodil 6. marca 1950 v Humennom. Pochá-
dzal z veriacej rodiny, mal troch súrodencov – sestru Helenu, brata 
Františka a najmladšiu sestru Máriu. V rokoch 1969 - 1974 študoval na 
strojníckej fakulte Vysokej školy technickej (SF-VŠT) v Košiciach. Od 1. 
septembra 1974 do 31. augusta 1975 absolvoval základnú vojenskú 
službu. Po jej ukončení pracoval ako technologický projektant v n. p. 
VIHORLAT SNINA. Neskôr v projektovom ústave KOVOPROJEKT Bra-
tislava, závod Prešov. V januári 1978 začal tajný saleziánsky noviciát. 
Na sviatok sv. Jána  Bosca 31. januára 1985 zložil na fare v Dolnej Súči 
do rúk vtedajšieho otca provinciála dona Jozefa Kaisera doživotné 
sľuby. Za kňaza bol ordinovaný 21. februára 1986. Vysviacka sa usku-
točnila v súkromnom byte svätiteľa - otca biskupa Korca v Petržalke. 
Stal sa tajným kňazom. 

V januári 1987 začal tajne pôsobiť, ako salezián - kňaz v Bardejove. 
Aby sa neprezradil že je kňazom, kňazskú službu poskytoval chlap-
com, ktorým sa venovali popradskí spolubratia a cez prázdniny kázal 
duchovné cvičenia pre chlapcov z Prešova. Z týchto išli viacerí za du-
chovným povolaním. 

12.3.1990 začal verejné kňazské a saleziánske účinkovanie v kostole sv. 
Anny v Bardejove. Od 1. 11. 1996 do 31. 7. 2001 pôsobil vo formačnej 
komunite v saleziánskom noviciáte v Poprade - Veľkej, ako formátor, 
ekonóm a neskôr ako vedúci oratória. Od 1. 8. 2001 do 31. 7. 2004 vy-
konával službu direktora saleziánskej komunity v Košiciach na Kalvárii. 
V roku 2003 začal na Katolíckej univerzite v Ružomberku (Teologická 
fakulta) v Košiciach, prvý stupeň doktorandského štúdia v odbore ka-
tolícka teológia, ktorú ukončil 19. 12. 2008 a bol mu priznaný akade-
mický titul „licenciát teológie“ (ThLic). 

Od 1. 8. 2004 do 31. 8. 2006 pôsobil v saleziánskej komunite v Rožňa-
ve ako ekonóm domu, delegát  saleziánov spolupracovníkov - ASC, 
spovedník sestier FMA a asistent sekulárneho inštitútu VDB. Po de-
siatich rokoch sa vrátil do saleziánskeho diela v Bardejove, kde do 
31.8.2009 vykonával v komunite okrem iného službu ekonóma domu 
a stal sa duchovným správcom kostola sv. Anny, saleziánskej „Porcin-
kuly“ v Bardejove. 

Od 1. 7. 2010 bol ako ekonóm a delegát ASC určený do Sabinova, 
odkiaľ v  júni 2012 išiel na pozvanie hlavného predstaveného dona 
Pascuala Cháveza do Generálneho domu v Ríme, kde dva roky pra-
coval v Archivio salesiano centrale, centrálnom saleziánskom archíve.  

Na jar 2014 sa vrátil do Popradu - Veľkej a od 1. júla 2014 bol urče-
ný za kaplána do saleziánskej farnosti v saleziánskom dome v Žiline. 
Venoval sa pastorácii rodín, pastoračnej činnosti vo filiálke Bánova, 
mládeži, ale aj pastoračnej starostlivosti o starých a chorých. Naďalej 
vykonával službu asistenta VDB. 

V roku 2016 sa stal onkologickým pacientom. V nedeľu 22. januára 
2017 na sviatok blahoslavenej Laury Vicuňovej vo veku 66 rokov odo-
vzdal svoju dušu Stvoriteľovi. V službe Pánovi v Cirkvi a v Saleziánskej 
kongregácii prežil 38 rokov rehoľného a 31 rokov kňazského života.

Don Jozef Bližinský SDB
* 6. marca 1950, Humenné
† 22. januára 2017, Žilina
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Prvýkrát vo mne myšlienka na povolanie skrsla, keď som 
mal asi 13 - 14 rokov. Podnetom k tomu bola kniha „Vy-
bral si Sofiu.“ Je to román o živote a účinkovaní sv. Cyri-
la a Metoda. Tak ako sv. Konštantín aj ja som zatúžil po 
„Hagia sofia“, po svätej múdrosti. Po maturite som vážne 
rozmýšľal o štúdiu na CMBF v Bratislave. Lenže v tom čase 
mali prednosť uchádzači (aj to obmedzenú) z gymnázií, 
alebo z SVŠ-iek. 

Moja cesta povolania Počas vysokoškolských štúdií v Košiciach som sa po jednej 
sviatosti zmierenia zoznámil so študentmi, ktorí sa stretá-
vali v ilegálnych náboženských krúžkoch. Vedúci či animá-
tor týchto krúžkov bol mladý inžinier, odborný asistent a 
interný ašpirant na kandidáta vied na strojníckej fakulte 
Pavol Brzý (Neskôr pápežský prelát a kanonik Sídelnej ka-
pituly v Nitre). Ku koncu vysokoškolských štúdií do týchto 
krúžkov začal chodiť kňaz Jožko Gazda, ktorý mal kontakty 
so saleziánmi. Začiatkom roka 1977 už podal avízo o mo-
jich túžbach po povolaní k saleziánom. 

Noviciát som začal v januári 1978. Magistrom bol don Jožko 
Izakovič. Stretávali sme sa raz do mesiaca na „ranči“ v Ľu-
bochni a raz za mesiac buď v Jacovciach na fare, alebo na 
chate švagra dona J. Izakoviča pána Hanakoviča pri Martine. 
Do konca marca 1978 som sa presťahoval do Prešova. Prvé 
sľuby po skončení noviciátu som skladal 4. 2. 1979 do rúk 
magistra na fare v Dolnej Súči. Po skončení noviciátu som 
bol začlenený do Košickej komunity. Obdobie dočasnej 

Príprava na kňazstvo
profesie od 4. 2. 1979 do 31. 1. 1985 bolo charakterizované, 
okrem snahy o osobné vyzrievanie, apoštolskou aktivitou 
medzi chlapčenskou mládežou, teologickými  štúdiami a 
plnením si  pracovných povinností  v zamestnaní.
Doživotné sľuby som zložil na sviatok sv. Jána Bosca 31. 1. 
1985 na fare v Dolnej Súči do rúk vtedajšieho otca provin-
ciála don Jozefa Kaisera. Tak, ako na prípravu k doživotným 
sľubom, aj na prípravu k sviatosti kňazstva som každý dru-
hý týždeň dochádzal v trabante buď do Trnavy, alebo do 
Nitry, kde sme mali od piatku večera do nedele popoludní 
spolu s donom Izakovičom formačné stretká. 

Za kňaza som bol ordinovaný 21. 2. 1986. Vysviacka sa 
uskutočnila v súkromnom byte svätiteľa - otca bisku-
pa Korca na Vilovej 4 v Petržalke. Do bytu otca biskupa 
ma priviedol don Izakovič. V prípade, že by som sa nebol 
stretol na dohovorenom mieste s donom Izakovičom, moje 
stretnutie ešte istil spolubrat Emil Šafár, ktorý bol vysväte-
ný týždeň predo mnou. Aj on prišiel na byt otca biskupa, 
aby sa presvedčil, že som tam. Vysviacka sa uskutočnila v 

Vysviacka v obývačke
obývačke otca biskupa. Bol som oblečený v civile. Najprv 
bola diakonská vysviacka a o niekoľko minút po nej kňaz-
ská vysviacka. Všetko sa odohralo v skromnosti, v tichosti a 
potrebnej tajnosti. O mojej ordinácii okrem predstavených 
a bratov z predkňazskej formačnej komunity nikto nevedel. 
Po vysviacke, asi okolo 17.00 - 17.30 hod. moje kroky sme-
rovali do kostola, kde som za túto veľkú milosť šiel poďa-
kovať Pánovi a jeho Matke. Do konca roka 1986 som býval 
a pracoval v Prešove. Svätú omšu som slúžil len súkrom-
ne na byte sám, alebo som koncelebroval so spolubratom 
Jožkom Mihokom. 

Počas celého pobytu v Prešove od roku 1978 do konca roka 
1986 som mával pravidelné stretká s chlapcami. Zaujíma-
vé boli putovné tábory, ktoré organizoval Jožko Slivoň aj s 
našimi chlapcami. Niekedy sme boli „nenápadní“ ako dvoj-
hrbé ťavy na púšti. Snažili sme sa vystupovať pod rôznymi 
názvami, ako napr. mladí ochrancovia prírody, turistické 

Ochranná ruka Pomocnice oddiely, a pod. Lenže keby nad tým všetkým nebola ochra-
na našej Pomocnice, o ktorej jeden spolubrat povedal, že 
hádže „vlčiu tmu“ na oči tých ktorí nám nepriali (ŠTB,...), 
nepomohlo by nám žiadne maskovanie. Nepamätám si, že 
by sme pri týchto, niekedy veľkých hromadných poduja-
tiach (stanové tábory pre sto chlapcov, pre ktorých bolo 
treba nájsť najsamprv vhodné prostredie na stanovačku, 
potom zabezpečiť stravovanie, zaujímavý program, neraz i 
lekársku pomoc) mali problémy zo štátnou mocou. 

Začiatkom jari 1986 sme s mladými spolubratmi (Jožkom 
Luscoňom a Tónom Červeňom) vypracovali projekt fut-
balových turnajov pre chlapčenskú mládež pod názvom 
KAMA. Známy môjho vedúceho zo zamestnania urobil 

Futbalová KAMA putovný pohár sv. Dominika Savia o Futbalového majstra 
KAMA (Katolíckej mládeže). Tento projekt cez letné prázd-
niny 1986 prvýkrát zrealizovala komunita mladých spo-
lubratov klerikov v Spišských Tomášovciach. Futbalový tur-
naj o majstra KAMA organizovali každý rok počas totality a 
pretrváva až dodnes.
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V dňoch 6. až 10. februára sa 
koná lyžiarsky výcvik pre žia-
kov druhého ročníka v peknom 
prostredí na svahoch Veľká Rača 
Oščadnica. 

Žiaci ukázali lyžiarske 
schopnosti V nedeľu 26. februára pozývame o 15:00 všet-

ky deti do oratka. Počas jedného popoludnia sa 
stretnú s viacerými zvieratkami a snáď sa aj niečo 
nové naučia. V maskách sú vítaní aj rodičia, ktorí 
môžu na spoločný stôl prispieť koláčikom či chut-
nou dobrotou.

Detský karneval

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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7.2.  Priateľstvo v manželstve  
Prednáška pre birmovancov v Oratku 
o 17:30

16.2. Celodiecézna rekolekcia 
  Vlčince o 9:30

13.-19.2.  Národný týždeň manželstva
18.2.  Biely plášť Artemide Zattiho
   Bežkársky pochod Javorníkmi

19.2.  Stretnutie prvoprijímajúcich
   Kostol o 16:00

25.2. Karneval mladých
   Oratko o 20:00

26.2. Detský karneval
   Oratko o 15:00

1.3.  Popolcová streda
1.3.  Začiatok zbierky Tehlička
1.-3.3. Jarný prímestský tábor
    Oratko
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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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Extrémne nízke teploty
nie sú problém
Víkendové podujatie „Zimovica“ sa postupne stáva 
každoročnou tradíciou miništrantských stretiek. Je to čas, 
kedy sa miništranti stretnú na chate v Poluvsí a spoločne 
sa ponoria do tajov miništrovania. Spoznávajú ich 
prostredníctvom série blokov zameraných na osobný rast 
a liturgiu, ale aj cez množstvo nepredvídateľných aktivít. 
Tento rok vyšla zimovica na 4. - 5. januára, práve v čase, keď 
teploty klesli hlboko pod nulu. Celá chatovačka sa niesla v 
znamení Titusa Zemana a jeho ilegálneho, prechodu cez 
hranice. Chlapci navštívili Šaštín v roku 1954, kde sa stretli 

so samotným Titusom Zemanom. Spolu s ním prežili „Barbarskú noc“, počas ktorej museli znášať útoky a šikanu štátnej 
polície, ktorá obsadila ich gymnázium. Vďaka túžbe po slobode sa im podarilo prejsť za hranice do Rakúska a neskôr aj do 
Talianska, ktoré bolo cieľom výpravy. Predtým však nechýbala naháňačka s tajnými policajtmi, prechod cez zamínované pole 
či skrývanie sa v hraničných lesných zónach. V „Rakúsku“ si zaspievali s miestnym obyvateľstvom a pomohli im s prácou na 
poli počas hry v snehu. Fakt, že sa Titusovej skupine podarilo dostať až do „Turína“, oslávili miništranti svätou omšou.

Aj mráz bol, aj vôľa bola, ale tábor v Bánovej sa v proklamovanej veľkosti nekonal, 
a to aj napriek veľkej snahe animátorov a masovej propagácii na sociálnych sieťach. 
Animátori z Domca však nezaháľali a aj napriek nepriazni zachovali chladnú hlavu a 
rozhodli sa zorganizovať alternatívny program. Pripravili duchovnú obnovu a s ňou 
spojené plánovanie programu pre deti. Vo štvrtok 5. januára strávili s hŕstkou detí 
netáborový deň sánkovačkou v lese, hrami, fimom v Domci a omšou v kostole, ktorá 
narušila dlhoročnú tradíciu posviacky trojkráľovej vody. 

Tábor-netábor v Domci

Posledný januárový víkend naša farnosť oslavovala už 
tradičné hody k sviatku dona Bosca. Sviatok bol síce až v 
utorok, no pripravovali sme sa naň niekoľko dní vopred. 
Deväť dní sme sa modlili na konci omše deviatnik k donovi 
Boscovi a navyše boli večerné kázne zamerané na tému 
života tohto charizmatického svätca. Ruku k dielu pridali aj 

Veľkolepé oslavy pre otca a učiteľa mladých
mladí a deti z oratka, ktorí nacvičili už tradičnú Don Bosco 
šou. Tento rok sa don Bosco ocitol v modernom oratku, 
kde mu jednotlivé stretká ukázali, ako to u nás funguje. Po 
predstavení sme sa presunuli do skutočného oratka, kde 
nekompromisná porota vyberala najlepší sviatočný zákusok. 
Celé hody uzavrel slávnostnou nedeľnou kázňou generálny 
vikár Žilinskej diecézy Mons. Marek Hriadel. 

Prispejme na vzdelanie pre viac ako 4000 detí
Pôst nám ponúka jednoduchý trojčlen, ako 
prežiť štyridsať dní. Modlitba, almužna 
a pôst. Každá skutočnosť rozvíja vzťah. 
Vzťah k Bohu, druhým i voči sebe. Aj 
tento rok máme možnosť pomôcť svojou 
almužnou tým, ktorí to potrebujú cez 
zbierku Tehlička, neziskovej organizácie 
SAVIO.  Ako uvádzajú na oficiálnej stránke: 
„Cieľom je informovať a vzdelávať o živote 
v chudobnejších krajinách a oblastiach 

sveta, formovať a viesť k spolupatričnosti i 
k spoluzodpovednosti. S pomocou darcov, 
adoptívnych rodín i tried a spoločenstiev 
dokážeme viac ako 4000 deťom z 
utečeneckých táborov v Južnom Sudáne 
poskytnúť základné vzdelanie, bez ktorého 
by ich čakal oveľa ťažší život.“ Do príbehov 
zo Sudánskeho denníka saleziána Sahiba 
sa môžete ponoriť s rodinou aj vy. Viac 
info získate na savio.sk alebo tehlicka.sk.
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