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V rámci tohtoročnej zbierky Tehlička pre Sýriu OZ Savio, navštívil 
Slovensko v polovici februára salezián José Alejandro León Mendoza, 
ktorý v Sýrskom Damasku pôsobil 5 rokov. Zo služby miestneho 
direktora ho v októbri minulého roka presunuli do úlohy provinciálneho 
ekonóma pre Stredný Východ. Počas besied v Žiline a Bratislave priblížil 
situáciu v krajine i v samotnom stredisku a zdôraznil, že súčasných 
300 000 oficiálnych obetí nie sú iba čísla. Slová dona Josého medzi 
nami zostávajú aj po jeho odchode. Jedným z viacerých svedectiev bol 
príbeh mladého animátora z Damasku, 27-ročného študenta práva, 
trénera futbalu a učiteľa katechizmu.
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Vážení priatelia dona Bosca,
V úvodnej omšovej modlitbe štvrtej pôstnej nedele prosíme, aby nám večný Otec prostredníctvom 
svojho Syna pomáhal kráčať v ústrety veľkonočným sviatkom s vrúcnou nábožnosťou a živou 
vierou. Pôstne obdobie sa prehuplo do svojej druhej polovice. Náš pohľad má stále viac smerovať 
k tajomstvu veľkonočných sviatkov. Tak ako sa snúbenci pripravujú na svoj veľký deň sobáša, tak sa 
mi chystáme na slávenie nášho vykúpenia. S pohľadom na túto veľkú udalosť, pôstom a modlitbou, 
prehlbujeme svoj vzťah k Bohu a oživujeme našu vieru. 
Matúšovo evanjelium hovorí: „Keď sa Ježiš štyridsať dní a štyridsať nocí postil, napokon vyhladol“ 
(Mt 4,2). Je možné, že aj nás sa už chytá istá slabosť, únava i ochabnutie. Neustávajme! Nech je 
nám Božie slovo posilou, modlitba osviežením a pomoc Božích anjelov naporúdzi, ako Ježišovi na 
púšti. 

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

don Peter Lukáčik 
direktor komunity 
saleziánov v Žiline+ú
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V rámci tohtoročnej zbierky Tehlička pre Sýriu OZ Savio, navštívil 
Slovensko v polovici februára salezián José Alejandro León 
Mendoza, ktorý v Sýrskom Damasku pôsobil 5 rokov. Zo služby 
miestneho direktora ho v októbri minulého roka presunuli do úlohy 
provinciálneho ekonóma pre Stredný Východ. Počas besied v Žiline a 
Bratislave priblížil situáciu v krajine i v samotnom stredisku a zdôraznil, 
že súčasných 300 000 oficiálnych obetí nie sú iba čísla. Slová dona 
Josého medzi nami zostávajú aj po jeho odchode. Jedným z viacerých 
svedectiev bol príbeh mladého animátora z Damasku, 27-ročného 
študenta práva, trénera futbalu a učiteľa katechizmu.

VEĽKÁ LOTÉRIA SMRTI

„Popri štúdiu pracoval, aby mohol platiť školu. 
Mal tri sestry a bol jediným synom. V oratóriu 
spoznal krásne dievča, dali sa dokopy, zasnúbili 
a stanovili sobáš v termíne 24. septembra 2015. 
Titul sudcu mal získať začiatkom októbra. Dňa 
12. septembra 2015 padla v Damasku náhodná 
bomba a mladý muž zomrel. Vcíťme sa do detí, 
ktoré učil katechizmus. Ich hrdina bol zrazu 
mŕtvy. Prišli za mnou s plačom a hovorili: „Pozri 

sa na to ako pomáhal v oratóriu, modlil sa a bol 
dobrý. Pracoval, študoval, učil nás katechizmus a aj 
tak zomrel. Aký to má zmysel? Načo sa máme snažiť 
a učiť my?“ Boli to deti piateho a šiesteho ročníka 
a pýtali sa aký to má všetko zmysel. Vcíťme sa do 
bolesti rodičov tohto chlapca, ktorí prišli o jediného 
syna. Vcíťme sa do pozície jeho snúbenice, ktorá 
sa stala 12 dní pred sobášom vdovou. Tento príbeh 
vynásobme krát 300 000. Toto je skutočné číslo.“
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Štyridsať dní od popolcovej stredy až do Kvetnej 
nedele je pre nás časom odriekania a dodržiavania 
nových predsavzatí. Je to však aj obdobie, kedy sa my 
kresťania stretávame, rozjímame a spoločne modlíme 14 
zastavení krížovej cesty. Napriek tomu, že fyzicky kríž s 
Ježišom nenesieme, vyžaduje si to určité vypätie síl. Nie je 
však tajomstvom, že už niekoľko storočí ľudia organizujú 
i dramatické spracovanie Kristovej obety. O tom, ako 
to vyzeralo v časoch vzniku a najväčšieho rozvoja v 
Európe i u nás a našich susedov sme sa porozprávali 
s Mariánom Drahošom SDB. Pre potreby budúcoročnej 
Celomestskej hranej krížovej cesty, pripravovanej 
saleziánmi a mladými tu v Žiline, si naštudoval viaceré 
publikácie, z ktorých prináša to najzaujímavejšie. 
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Hrané krížové cesty ako zábavné 
divadlo s dramatickými prvkami 

Erika Fisher-Lichte, súčasná najuznávanejšia nemecká 
teatrologička, popísala vo svojej knihe Dejiny drámy prie-
beh stredovekých hraných krížových ciest. Podľa jej výsku-
mov trvalo obdobie veľkého rozvoja tohto žánru vyše 300 
rokov naprieč celou Európou. Napriek tomu boli na konci 
18. stor. cirkevnými autoritami zakazované. Autorka však 
tento zákaz nezobrala ako niečo negatívne a stavajúce sa 
proti umeniu. Problémom hraných krížových ciest bolo 
totiž až prílišné diváctvo. Ľudia sa na krížové cesty cho-
dili len pozerať. Bolo to priam zábavné divadlo s určitými 
dramatickými prvkami. Nebolo to však všetko. V divákoch 
prebiehali viaceré pochody, ktoré ich až odoberali od pod-
staty. Autorka sa venuje najmä psychologickej a duchovnej 
rovine, v ktorej má divák pocit, že ak Ježiš zobral na seba 
všetky hriechy a vykúpil ho skrze svoju smrť, človek ostáva 
bez hriechu a môže si robiť čo chce. A tak sa bežne stá-
valo, že dochádzalo až k rozpustilosti, ľahkým mravom a 
celkovému nepochopeniu základného posolstva. Krížové 
cesty sa nielen zmenili na zábavné umenie, ale vďaka svoj-
mu prevedeniu, ktoré sa nedržalo týchto duchovných po-
chodov divákov, neprinieslo výraznejšiu zmenu mravného 
života zúčastnených. Autorka správne pripomína, že len 
vtedy, keď sa divák zapojí do krížovej cesty nielen ako jej 
historický účastník, ale ako ten, ktorý je tiež zodpovedný 
za Ježišovu smrť kvôli svojim hriechom, dokáže ju naozaj 
prežiť ako zmenu svojho života.

„Krížová cesta je na prvom mieste pohľad do svojho vnútra Božími 
očami. Ježiš počas krížovej cesty komunikuje s každým účastníkom 

osobitným spôsobom. Je len na nás, či otvoríme uši a srdce.“
Citácie z písma a súcit s Ježišom 
na potlačenie ľudových prvkov

Vznik pašiových hier možno sledovať v jednotlivých prí-
padoch až do 14. alebo dokonca 13. storočia. Popularitu si 
však získali až v 15. a 16. storočí, najmä okolo roku 1500. 
Išlo pri nich o spájanie ľudovej a cirkevnej kultúry. Bolo po-
čas nich bežné vidieť zástupy tzv. flagelantov (ľudí, ktorí sa 
neustále krvavo bičovali, zvyk rozšírený najmä v Španiel-
sku), ktorí sa verejne predvádzali. Takisto tam boli prítomní 
mnohí kazatelia, ktorí vyzývali ľudí k pokániu. Keďže v tých 
časoch išlo o jedno z mála kultúrnych predstavení, zúčast-
ňovalo sa na týchto podujatiach množstvo ľudí. Súčasťou 
bolo aj verejné vystavovanie Eucharistie a medzi kostolmi, v 
ktorých bola vystavená, sa muselo stanoviť poradie. Pre ľudí 

sa putovanie Eucharistie stalo ich osobným putovaním po 
mestských kostoloch. Žiaľ, častokrát sa jednalo o magický 
pohľad – kto zblízka uvidel Hostiu, mohol ozdravieť. Práve 
preto čoraz viac prechádzalo organizovanie pašiových hier 
cez cirkevné autority, aby sa ich až príliš ľudový prvok potla-
čil. Aby sa to podarilo, bola čo najväčšia snaha vyberať pre 
texty pašiových hier citáty z Biblie a z liturgie. Veľmi sa však 
dostávalo do týchto textov aj tzv. compassio, teda súcit s 
Ježišom ako človekom.

OBdOBIE PôSTu PREŽíVANÉ INTENzíVNE S KRíŽOM 
NA CHRBTE Tému krížovej cesty priblížil Maroš Drahoš. Fotografie sú z celomestskej krížovej cesty 

v roku 2009, ktorú organizovalo saleziánske stredisko v Žiline.
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Ľudia i miesta v pôvodných funkciách

Naopak v Čechách a opäť v mestách, v ktorých mali väč-
šinu Nemci, boli obľúbené a pripravované pol roka dopre-
du. Vo väčšine miest a obcí sa vychádzalo z hranej krížovej 
cesty, ktorá sa konala v mestečku Vrchlabí. Niet sa ani čomu 
čudovať. Podľa popisu z roku 1770 začínala na Kvetnú ne-
deľu a trvala až do Bielej soboty. Priestorom, v ktorom sa 
rozohralo, nebolo javisko, ale celé mesto – Vrchlabí. Mest-
ské objekty si ponechali pre hru svoju pôvodnú funkciu. 

zákaz hrania pre obyčajných divákov

Krížovú cestu sprevádzali alegorické vozy, na ktorých bolo pred-
stavených sedem hlavných hriechov. Lakomstvo sedelo medzi vre-
cami naplnenými „toliarmi a dukátmi“. V pozadí ležala železná po-
kladnica. Sedel na nej Čert a ak niekto naschvál siahol z davu na 
vrece s mešcami, dostal od Čerta ocasom „cez pracky“. Vedľa Smil-
stva sedel Čertík a držal pred ním zrkadlo. Rovnako Pýchu sprevád-
zali traja Čerti. Úplne neveľkopiatkovsky si počínal alegorický voz s 
Obžerstvom. Tam sa pilo a hodovalo. Je teda vidieť, že tam, kde sa 
na hrách zúčastnili všetci a všetci boli prakticky nielen divákmi, ale 
aj hercami, dokázala sa krížová cesta prežiť hlboko a duchovne. Žiaľ 
aj z vrchlabských hier sa pri šírení zobrala iba forma a nie zapojenie 
všetkých zúčastnených. A tak sa ani tieto nevyhli všeobecnému zá-
kazu hrania. Je len na škodu, že sa tak veľa ľudí stávalo len obyčaj-
nými divákmi, s ktorými ani smrť Ježiša Krista nezatriasla.

Ani z nás nemusia byť obyčajní diváci. Ježišova smrť a obeta nás môže ovplyvňovať každý deň pôstu. V spoločen-
stve môžeme hlbšie prežívať chvíle Jeho utrpenia počas krížových ciest každý piatok v Bánovej o 16:50 a u saleziánov 
o 16:45 s deťmi alebo v nedeľu o 18:00 s mladými. Zároveň sa môže každý z nás zapojiť do organizácie Celomestskej 
hranej krížovej cesty v Žiline, ktorú pripravuje tím saleziánov a mladých. Pre bližšie informácie sa pýtajte v oratku alebo 
na barorasaj@gmail.com. Už o rok sa na Veľkonočný piatok premenia obe námestia v Žiline na obec Vrchlabí, kde 
prežije každý z nás Ježišovu krížovú cestu. Výzva pre nás? Staňme sa aj my súčasťou, nielen obyčajnými prizerajúcimi 
sa divákmi.

Šatlava (historický názov pre väzenie) sa stala Kristovým 
väzením. Zámok sa premenil na sídlo jeruzalemského 
miestodržiteľa Piláta a dekanstvo sa stalo v tomto týžd-
ni sídlom najvyššieho kňaza Kajfáša. Všetci Vrchlabania 
sa nestali divákmi v dnešnom poňatí, ale komparzom – 
účastníkmi Ježišových pašií. Najzaujímavejší, nevídaný a 
neuveriteľný je obsadzovací systém. Kľúčom k prideľo-
vaniu rolí bola predovšetkým momentálna rola a po-
stavenie občana v spoločenskej štruktúre mesta. A tak 
záporné postavy pašií hrala miestna honorácia. Piláta 
predstavoval skutočný vládca panstva – riaditeľ morzi-
novského zámku; Kajfáša, najvyššieho kňaza, asi miest-
ny dekan. Rímskymi vojakmi boli zámockí zamestnanci. 
Obsadenie bolo teda pranierom a pridelenie niektorých 
rolí bolo naozaj chápané ako trest a ako spôsob pokánia, 
ako verejný kajúci akt atď. Len tak sa dá vysvetliť účasť 
mestskej honorácie v negatívnych postavách hry.

V našom kultúrnom priestore boli hrané Krížové cesty 
veľmi obľúbené v Poľsku a Čechách, zmienky sú aj z úze-
mia dnešného Maďarska. Na Slovensku je len zopár zá-
znamov, najmä z miest, kde tvorili väčšinu obyvateľstva 
Nemci, ako napr. Bardejov. Trvali však krátko a nevytvorila 
sa žiadna tradícia.
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Blahoslavený Artemide Zatti, salezián - koadjútor, pôsobil 
v Argentíne ako lekárnik. Jeho biely plášť, ktorý často nosil, sa 
stal „ideovým kameňom“ pre saleziánsky prechod na bežkách. 
Športové podujatie, Biela stopa Artemide Zattiho, sa uskutočnilo 
v polovici februára na Javorníkoch. Zúčastnili sa ho všetky 
vekové kategórie. Trasa viedla zo sedla Melocík až po oblasť 
Kasárne a späť - celková dĺžka 27 km a prevýšenie 534 m. 
Účastníci si mohli popri športovom výkone vychutnávať krásy 
prírody, rozhovory so spolubežkármi i zábavu počas vtipných 
momentov, o ktoré počas cesty nebola núdza.„Tento nultý ročník 
bol určite vymodlený. Artemide za nás určite v nebi orodoval. 
Veď dva dni pred prechodom a dva dni po ňom, nebolo po 
snehu ani chýru,“ uzatvára organizátor prechodu.
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Počas celého pôstu sa každý piatok  pred sv. omšou o 
16:50 v kostole v Bánovej konajú mládežnícke krížové 
cesty. Pripravujú ju deti z piatkových stretiek, miništranti 
i starší animátori. Po veľkopiatkových obradoch sa bude 
konať tradičná krížová cesta mladých v uliciach Bánovej. 

Krížové cesty

Ponovici na cvičeniach
dobrej smrti

V sobotu 19.3. v noci pred Kvetnou 
nedeľou sa uskutoční nočná ado-
rácia. Využime vynikajúcu mož-
nosť prežiť zopár chvíľ v modlitbe 
pred eucharistickým Kristom. 

Nočná adorácia

Púť do Nitry

Biela stopa Artemide zattiho
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Farský Kostol sv. Jána Bosca Filiálny Kostol Božského Srdca Ježišovho, Bánová
Zelený 
štvrtok
24.3.

Sv. omša (na pamiatku Pánovej večere)     17:30
Adorácia (bdenie pri Olivovej hore)           21:00

sv. omša (na pamiatku Pánovej večere)      17:30
adorácia (bdenie pri Olivovej hore)            21:00

Veľký
piatok
25.3.

Korunka k Božiemu milosrdenstvu          15:00 
Krížová cesta                                             15:25
Obrady utrpenia a smrti Pána                  16:00
Poklona krížu a Božiemu hrobu          do 21:00 

Korunka k Božiemu milosrdenstvu          15:00 
Krížová cesta                                             15:25
Obrady utrpenia a smrti Pána                  16:00
* Po obradoch bude krížová cesta mladých 
ulicami Bánovej.
Poklona krížu a Božiemu hrobu          do 21:00

Biela
sobota
26.3.

Ranné chvály v kostole                               8:00
Poklona krížu a Božiemu hrobu     8:20 - 18:30
Veľk. vigília Pánovho zmŕtvychvstania    19:00
* na obrady si prineste sviečky
* po obradoch bude požehnanie veľkonočných 
jedál, ktoré si treba doniesť. 

Ranné chvály v kostole                               8:00
Poklona krížu a Božiemu hrobu     8:20 - 18:30
Veľk. vigília Pánovho zmŕtvychvstania    19:00
* na obrady si prineste sviečky
* po obradoch bude požehnanie veľkonočných 
jedál, ktoré si treba doniesť. 

Veľkonočná 
nedeľa
27.3.

Sv. omše: 6:30, 8:00, 9:30, 11:00, 20:00. Sv. omše: 7:00, 8:30.

Veľkonočný 
pondelok
28.3.

Sv. omše: 6:30, 8:00, 9:30, 11:00.
* Večerná sv. omša nebude.

Sv. omše: 7:00, 8:30.

V dňoch 3.-9.2.2016 sa usku-
točnili duchovné cvičenia pre 
ponovicov a asistentov. Exer-
cičný dom sestier františkánok 
premenenia v Melčiciach po-
skytol 18 saleziánom miesto v 
silentiua stretnutie sa s Bohom.

V sobotu 27.2.2016navštívili veriaci 
z našej farnosti kňazský seminár v 
Nitre, na ktorom pôsobí Don Pa-
vol Zvara, bánovský rodák. Spolu 
navštívili Nitriansky hrad i ostatné 
významné pamätihodnosti v his-
torickom centre mesta. 

A postarali sa o to animátori z pravidelných piatkových 
stretiek, ktorí  v piatok 4.3.2016 pripravili celodenný 
program pre deti. Ten už začínal naberať kontúry 
skromného detského tábora. Účasť bola na bánovské 
pomery slušná a atmosféra ako pravidelne výborná. 
Mladí vymysleli a zorganizovali hry, dielne pre deti. Tie 
zas pomohli  pri príprave obeda a krížovej cesty, ktorou 
celý prázdninový domec spoločne ukončili. 

domec ožil aj počas jarných prázdnin

13.3.  duchovná obnova rodín 
Oratko o 9:00

16.3. Veľkonočné spovedanie 
Bánová 15:30 - 17:30

19.3. Veľkonočné spovedanie 
Saleziáni 15:00-17:30

19.3. Nočná adorácia 
Saleziáni 19:00 - 24:00

20.3. Kvetná nedeľa 
Saleziáni 19:00 - 24:00

3.4.  duchovná obnova rodín 
Oratko o 9:00

+kalendárakcií


