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Priatelia saleziánskeho diela, mladí i starší,
Na prahu pôstneho obdobia ma sprevádza refrén z Liturgie sv. Jána Zlatoústeho. Vyzýva nás 

„odložiť všetky svetské starosti , aby sme mohli prijať Kráľa“. Táto výzva zvlášť platí pre pôst. Je to 
ako keď púšťajú balóny v rajeckej doline. Čím viac je balón zaťažený, tým je  menej pravdepodobné, 
že vzlietne. Naša duša vzlietne k Bohu, keď prestane byť zaťažená. A tak odložme to, čo netreba: 
mäso, sladkosti, počítačové hry, alkohol, či telku aby sme raz mohli odložiť aj hriech. Hlad, ktorý 
vznikne nejedením nám pripomenie že máme túžiť po jedinom pravom pokrme v Eucharistii. 
Prázdno ktoré vznikne vypnutím telky či počítača naplníme modlitbou k Bohu či službou blížnemu. 
Očistené srdce od svetských starostí ľahšie pohliadne k Bohu, ktorý je jediným prinášajúcim 
uspokojenie a pokoj. 

* * * * *

Saleziáni dona Bosca Žilina - www.zilina.sdb.sk

don Peter Ondrej 
formátor  PNC
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Známa verejná zbierka sa stala už tradičnou 
súčasťou pôstneho obdobia v našej farnosti. Aj touto 
formou chce organizátor - občianske združenie Savio, 
informovať a vzdelávať o živote v chudobnejších 
oblastiach sveta a viesť k hlbšej spolupatričnosti. 
Cieľom už 11. ročníka celoslovenskej zbierky bude 
zabezpečenie zdravotnej, potravinovej i materiálnej 
pomoci pre strediská a saleziánov pôsobiacich v 
Damasku, v Aleppe a v Kafroune. V krajine už viac 
ako štyri roky prebieha občianska vojna, ktorá si 
doteraz vyžiadala státisíce obetí, vrátane detí. Milióny 
utečencov a mnoho z tých, ktorí v nej zostali, bojujú 
každodenne o prežitie.

Keď sme, bratia prijali duchovný pôst, 
nehovorme ľstivým jazykom a nedávajme bratom príčinu k pohoršeniu,
ale  pokánim zapáľme sviecu duše
v slzách volajme Kristovi
odpusť nám naše hriešne pády, lebo miluješ ľudí.

Z liturgie vopred 
posvätených darov

Tehlička pomáha
saleziánskym centrám v Sýrii

Súčasťou zbierky, budú aj sprievodné aktivity, ktoré 
má v našej farnosti na starosti don Peter Žatkuľák. 
Povzbudzujeme všetkých, hlavne teraz v období 
prichádzajúceho pôstu, aby neváhali a finančne prispeli, 
čím pomôžu zlepšiť životné podmienky a prežiť zmysluplný 
čas v saleziánskych oratóriách viac ako 2000 deťom v Sýrii. 
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DON BOSCO AKO vZOR!

Okrem športových aktivít zostáva stálym lákadlom 
saleziánskych stredísk umenie. Akým spôsobom však 
práve divadlo formuje mládež v saleziánskom duchu?

Keď si sadnem do bežného divadla, mám dve obavy. 
Jedna je z použitia textu slávneho dramatika, do ktorého 
sa vloží niečo „moderné“, a potom je z toho ani ryba 
ani rak. Druhou obavou je strach z príliš veľa nadávok, 
dvojzmyselných slov, sporo odetých žien alebo neúcty voči 
kresťanským symbolom, či vysmievania sa z náboženstva. 
Keď vidím autorské divadlá, nadšených mladých ľudí, 
zachytávam pozitívne myšlienky, zamýšľam sa sám nad 
sebou a odchádzam z divadla pozitívne zmenený, divadlo 
mi ostáva v pamäti celé roky a často je pre mňa zdrojom 
inšpirácie a rozmýšľania nad súčasným svetom. Na 
saleziánske divadlá sa chodím nielen pozerať. Organizujem 
ich, sám skúšam písať scenár, rozmýšľam nad kostýmami, 
hudbou, scénografiou. A do toho prichádzajú mladí ľudia, 
ktorí sú pre mňa samého obrovskou výzvou. Veď ako je to 
možné, že sa nechávajú zapojiť do tohto veľkého kolosu? 
Stretávajú sa pravidelne na skúškach, vytvárajú si tímy, ktoré 
majú na starosti jednotlivé oblasti. A tak sú tu mladí, ktorí 
pripravujú kostýmy, líčia hercov, stavajú kulisy, premiestňujú 
scénografiu, obsluhujú svetlá a zvuk. Robia to s nadšením 

„V DIVADLE “KTO SOM“? 
SA NÁJDE KAŽDÝ Z NÁS...“

Akrobatickými kúskami a zručnosťou privádzal k Bohu...
Január je v našom stredisku mesiacom nejedného dramatického predstavenia. Navyše, divadlo je 

súčasťou saleziánskej formácie už od čias oratória dona Bosca, ktorý bol sám skutočným zabávačom 
a režisérom. Formáciu prostredníctvom divadla vám preto priblížime v rozhovore s odborníkom 
a dlhoročným dramaturgom, režisérom i hercom Mariánom Drahošom SDB.

a majú krásny pocit, že tvoria umelecké dielo, ktoré má 
svoju vnútornú, ale aj vonkajšiu hodnotu. Vytvoria partiu, 
spoločenstvo, nadchnú sa. Saleziánske divadlá nespájajú 
len ľudí medzi sebou, ale vedú mladých a divákov k Bohu, 
k morálnym hodnotám.

Tento rok ste sa rozhodli nacvičiť pri príležitosti osláv 
sviatku sv. Jána Bosca opäť autorské divadlo. Kde ste 
čerpali námet?

Pochádza z ázijskej kultúry, kde má rodič, či starší 
človek pocit, že pozná, čo je to úcta od vlastných detí. V 
našej západnej kultúre sa úcta voči starším tak vytratila, že 
sme s režisérkou Terezkou Šprtkovou ani nevedeli, ako by 
sa dala v dnešnej dobe vyjadriť. V divadle sa nájde každý. 
To znamená, že odpovedá na otázky, ktoré dnešných ľudí 
trápia. Možno si človek niektoré veci potlačí do úzadia, 
aby sa s nimi nemusel už viac stretnúť, to však neprinesie 
riešenie. Aj konfrontácia s realitou a so sebou samým je, 
aspoň začas, veľmi potrebná...

[ ]

S Julinkou sme si podobné v rôznych veciach: obidve 
radi tancujeme, vieme si priznať chybu a aj keď to 
nevyzerá, aj ona sa rada smeje. Len má na to menej 
príležitostí ako ja. Ja osobne by som však nedokázala byť 
tak silná a vyrovnaná v situácii, v akej sa ocitla.

Michaela Paurikova: Julinka

Medzi Petrom a mnou je veľa odlišností, a preto je 
niekedy náročné, ale nie nemožné, odhadnúť ako sa 
môže v danej chvíli cítiť. Aj to je jeden z dôvodov prečo 
sme mávali aj niekoľkokrát v týždni skúšky. 

Jakub Krnáč: Peter/Chosé
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Divadlom sa tento rok oslavovalo aj na SOŠ sv. Jozefa 
Robotníka. Študenti viacerých ročníkov spoločne nacvičili 
predstavenie s aktuálnou tematikou. O jej spracovanie sa 
postaral riaditeľ Viliam Riško SDB, ktorý využíva nácviky 
na utuženie vzťahov medzi vybranými žiakmi.

„Všetci sme manipulovaní, sledovaní, kontrolovaní a často 
nesvojprávni a ovplyvnení vecami, ktoré na nás vplývajú. 
Či je to móda, verejná mienka alebo iná manipulácia. Veľmi 
ľahko uveríme médiám. Hlavne nevieme kráčať za svojím 
názorom a nedokážeme byť vo svojom živote sami sebou. 
Nejde tu o to byť proti, len preto, že som proti. Ale preto, 
že je správne stáť si za svojím čestným názorom. Myslím si, 
že to je najdôležitejšie, budovať osobnosť mladého človeka. 
Vidím to aj na našich študentoch. Ak je väčšina dobrá, vedia 
to tiež, ale ako náhle sa dostanú do skupiny, ktorá má iné 
hodnoty, sú zaskočení alebo sa veľmi rýchlo prispôsobia. 
Divadlo v saleziánskom výchovnom systéme považujem 
za veľmi dôležité. Dá dokopy partiu, mladí rozmýšľajú nad 
hodnotami, tvoria spolu niečo. Niektorých som prinútil, 
ale som zvyknutý, že mladší chlapci mnohokrát nechcú 
vynaložiť energiu na učenie, divadlo, lebo majú strach 
z nepoznaného. Ale keď sa prekonajú, majú radosť z toho, 
že niečo dosiahli. Proces je dôležitejší ako výsledok. Nemusí 
vyjsť všetko. Naši chalani nie sú študenti herectva, pre nich 
je učenie sa textov často veľkým trápením, ale vidím že ich 
to dáva dokopy. Pre mňa je divadlo toto!“ priblížil režisér 
don Viliam Riško.

Pomáha hrdina deťom z ulice podobne ako don Bosco?  
Hlavnou postavou je asi 20-ročný Peter, ktorému 

sa v mladom veku rozviedli rodičia. Počas hádok často 
utekal z domu a skrýval sa. Vďaka tomu stretol podobné 
deti a našiel si medzi nimi svojho najlepšieho priateľa 
Ignáca. Stal sa z neho dobrý človek, ktorý pomáha 
deťom na ulici alebo z rozvrátených rodín. Rozhodol sa 
pre zodpovednosť, aby sa mu nikdy nestalo, že sa jeho 
manželstvo rozpadne a jeho deti budú trpieť. Pri svojej 
pravidelnej návšteve Detského domova je svedkom 
okradnutia bývalej chovankyne vlastným otcom. Aby ju 

ochránil, zoberie si ju za ženu a postupne sa do nej zaľúbi. 
Jeho manželka Julinka mu však lásku nedokáže opätovať. 
On sa zo zúfalstva prihlási na kurzy tanca, preoblečie 
sa za frajera Chosého a pokúša sa ukázať Julinke, že ju 
niekto má rád. A tak Julinka prežíva vnútorný boj – má 
byť verná manželovi alebo opätovať neodbytnú a silnú 
lásku Chosého? Aj Peter prežíva vnútorný boj – má ďalej 
hrať na dve strany? Získa takto svoju lásku? Julinka sa 

rozhodne, že utečie s Chosém a opustí Petra. On v tom 
prípade nepovažuje jej lásku za zodpovednú, a preto 
sa rozhodne, že zmiznú obe jeho podoby. Tanečnú 
súťaž ako pár vyhrajú a tesne po nej majú spolu utiecť. 
No beda. Peter ako Chosé odchádza a necháva Julinku 
samotnú. Odhalí hrdinka, čo je to zodpovedná láska? 
Odpoveďou je pohľad na malého syna, za ktorým beží, 
je neskoro a otecko už na nich čaká... Napomína svoje 
dieťa slovami: „Útek nič nerieši...“

1984 l george 
orwell

„Pán riaditeľ čítal knihu a povedal, že mu pasujem 
na hlavnú postavu a ak ju nebudem hrať, tak žiadne 
divadlo nebude! S mojou postavou cítim podobnosť 
v tom, že si ide za svojím a nenechá sa ničím odradiť!“

Kristián Nižík: Winston Smith
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Vaše príspevky očakávame na:
dbzilina@gmail.com

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

na apretáciu príspevkov

Don Bosco v Žiline 
Rajecká 17, 010 01 Žilina
redakčná rada:  
don Peter Lukáčik, Kristína Zelná, Matúš Ďuraňa, 
don Viliam Riško, Barbora Müllerová, Miroslav 
Podstavek, Michal Čelko, Matúš Matušiska.

Ako názov hovorí, ide skutočne o saleziánsku bežkársku akciu. No začnime pek-
ne odzadu! Artemide Zatti. Možno ste postrehli, možno nie, 13. novembra minulého 
roka, udelila Slovenská lekárnická komora prvý krát cenu Artemide Zattiho za mi-
moriadny prínos a šírenie dobrého mena v lekárenstve. Na základe nominácií verej-
nosti ju získali v divadle Aréna v Bratislave desiati farmaceuti. Prečo práve Zatti? Bol 
totiž lekárnikom, liečil chorých a viedol nemocnicu. Bol saleziánom známym svojim 
vytrvalým a nezištným postojom voči pomoci chudobným pacientom. V Argentíne 
ho nazvali donom Boscom chudobných. V súčasnosti už patrí do početného radu 
blahoslavených saleziánskej rodiny. 

Ak chcete upevniť svoje zdravie a dozvedieť sa viac o tomto veľkom saleziánovi 
lekárnikovi, ste srdečne pozvaní na bežkársky prechod Javorníkov v sobotu 13. fe-
bruára 2016. Stretneme sa 7:30 pred sochou dona Bosca pri saleziánskom dome. 
Pre bližšie infomácie (nielen o kvalite snehu) kontaktujte dona Petra Lukáčika alebo 
sledujte facebook.com/salezianiza. Športu zdar!
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Stretnutia pre rodičov detí do 10 ro-
kov (prednáška a diskusia v malých 
skupinkách) sa uskutoční 17.2., 24.2., 
9.3., 16.3. a 30.3. V prípade záujmu 
sa prihláste u M. Jedinákovej na  
0903 474 124, m.jedina@gmail.com.

Kurz Manželskej večery
Oratko, nedeľa, 7. február o 15:00. 
Drahé deti a rodičia, srdečne vás 
naň pozývame na tohtoročný kar-
neval plný zábavy a súťaží! Vstup 
možný iba v maskách, keďže tá naj-
lepšia bude ocenená.

Detský karneval

Saleziáni dona Bosca Žilina - www.zilina.sdb.sk

Biela stopa Artemide Zattiho

Druhý február je svetovým dňom zasväteného života. Pri tejto 
príležitosti sa v hostiacej farnosti Saleziáni – Žilina stretlo viac ako 80 
zasvätených osôb zo Žilinskej diecézy. Spolu s ostatnými veriacimi 
sa zúčastnili svätej omše a vešpier o 17:30 vo farskom kostole sv. 
Jána Bosca, ktorú celebroval generálny vikár Ladislav Stromček. Cez 
kázeň sa zúčastneným prihovoril don Viliam Riško. Po svätej omši 
nasledovala ďakovná adorácia za celý rok zasväteného života.

Druhou časťou stretnutia zasvätených bol program na lepšie 
vzájomné spoznanie. Po veselej zoznamovacej aktivite nasledovalo 
predstavovanie jednotlivých zasvätených spoločenstiev. Fotografie 
a zaujímavé prezentácie boli podnetom pre neformálne rozhovory, 
ktoré trvali až do neskorého večera. 
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7.2.  Detský karneval 
Oratko o 15:00

10.2. Popolcová streda 
Popolec na každej sv. omši

11.2.  Celodiecézna rekolekcia 
Kostol na Vlčincoch o 10:00

13.2. Biela stopa A. Zattiho 
Pri soche dona Bosca o 7:30

21.2. Sv. omša 1.prijímajúcich    
Kostol o 15:30

27.2.  Krížová cesta v „teréne“      
Bitarová o 10:00

2.-4. Prímestský tábor 
Oratkomarec
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a Zasvätení zo Žilinskej diecézy sa zišli u saleziánov


