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Vážení priatelia dona Bosca,
Veľká noc je najvýznamnejším sviatkom v našom živote. Je hlavným dôvodom našej viery v Boha, 

je zmyslom nášho života. Vzkriesenie Pána Ježiša je základom našej nádeje, nádeje na osobnej 
úrovni, nádeje na úrovni rodiny a je nádejou pre celú spoločnosť. Je tu v hre zmysel môjho života. 
Prečo žijem, kam idem? Aký je zmysel toho, čo robím? Čo bude so mnou o sto rokov? Všetky 
tieto veľké otázky nachádzajú odpoveď v slovách svätého Petra, ktoré povedal v Jeruzaleme v deň 
Turíc: „Tohto Ježiša Boh vzkriesil a my všetci sme toho svedkami. Nech teda s istotou vie celý dom 
Izraela, že toho Ježiša, ktorého ste vy ukrižovali, Boh urobil aj Pánom, aj Mesiášom.“ (Sk 2,32,36).
Musíme vedieť, že ak Ježiš skutočne vstal z mŕtvych, nemá zmysel hovoriť, že Boh neexistuje, že 
všetko končí smrťou, že nemá zmysel snažiť sa byť dobrým a obetovať sa pre dobro blížneho. 
Vzkriesený Pán prichádza do našich domovov, a to aj cez zatvorené dvere, ako to urobil s učeníkmi 
vo večeradle a hovorí: „Pokoj vám“. Spása, ktorú Ježiš prináša, nie je len darom pre budúcnosť, ale 
aj pre terajší život každého človeka v dnešnej spoločnosti. Kristus vstal z mŕtvych a zostáva s nami 
po všetky dni nášho života. Ak mu uverím a prijmem ho do svojho života, dokáže v ňom všetko 
ozdraviť a obnoviť... Želám a vyprosujem všetkým naším farníkom, rodinám a všetkým mladým, 
aby veľkonočné sviatky boli príležitosťou na ozdravenie všetkých vzťahov a zdrojom opravdivej 
radosti.

Saleziáni dona Bosca Žilina - www.zilina.sdb.sk
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„Len choďte a uVidíte.
Vždy sa opLatiLo!“ 

Tento rok sa uskutoční už 10. ročník púte mužov v Šaštíne. Žilinskí 
dospievajúci muži, otcovia i starí otcovia môžu byť pri tom. 

Jednodňová púť  do Baziliky Sedembolestnej Panny Márie je 
výlučne chlapskou záležitosťou. Ročne sa jej zúčastňuje 300 až 
500 mužov, vždy v sobotu po Veľkonočnej nedeli. Tento rok sa 
stretnú 9. apríla v popoludňajších hodinách. Tému pripravenosti 
dnešných mužov na otcovstvo im priblíži dlhoročný prednášajúci 
pútí mužov PhLic. Rastislav Zelenay. Nebude chýbať diskusia 
a na záver sv. omša, ktorú bude celebrovať otec pomocný 
biskup českobudějovický Pavel Posád. Zo Žiliny vyrazí skupina 
mužov spolu s “otcom“ Púte mužov v Šaštíne, donom Jozefom 
Zacharom, ktorý u nás pôsobí od januára. „Púť mužov som 
založil ako prvú aktivitu po mojom nástupe za farára v Šaštíne 
v r. 2007. Teda tento rok oslavujeme už jubilejný 10-ty ročník. 
Viacerí sme roky predtým pracovali s mužmi v strediskách na 
celom Slovensku a prinášalo to svoje dobré ovocie v rodinách i 
vo farnostiach. Povzbudený i spolubratmi som sa rozhodol, že sa 
pokúsim rozbehnúť takúto púť, ako niečo čo bude zjednocovať, 
obohacovať a inšpirovať do budúcnosti“, hovorí Jozef Zachar SDB. 
Keďže sa púte zúčastňujú i muži, ktorí už nie sú najmladšími, ide 
o púť autami. Saleziáni však aj naďalej vyzývajú skôr narodených 
k skutočnému putovaniu.
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Bielo-čierna légia so zastúpením prevažne 
mládežou. Výsada na Slovensku určená výhradne 
chlapcom a mužom. Akákoľvek slávnosť je bez nich 
nepredstaviteľná. Niekedy sa však hovorí, že by bolo 
lepšie, keby tam neboli. Kňaz sa bez nich cíti sám ako 
vojak v poli. Keď prídu do sakristie, kostolník nevie, 
kde mu hlava stojí. Predstavujú sa miništranti...

Slovo miništrovať ma pôvod v latinskom slovese 
ministrare, čo znamená pri stole prisluhovať alebo 
obsluhovať. Už v prvotnej Cirkvi sa ukázala potreba 
služby, ktorá pomáhala kňazovi a zhromaždeniu veriacich 
pri liturgii. Preberanie darov, ich triedenie a rozdeľovanie medzi chudobných 
alebo stráž pri dverách, boli bežnými činnosťami, ktoré vykonávali 
posluhovatelia pri oltári. Túto funkciu zastávali prevažne mladí muži, ktorí 
boli známi svojou čestnosťou a nábožnosťou. Spočiatku nemali presne 
definované normy správania a nemali ani odlišný odev, ktorý sa používa dnes. 
Ich jedinou úlohou bola služba – služba Bohu cez kňaza a zhromaždený ľud.

S postupom času sa úloha miništranta rozvíjala nielen po praktickej  
stránke, ale aj teologickej, čo okrem iného zapríčinilo používanie špeciálneho 
oblečenia, aby sa zvýraznila posvätnosť ich služby. Základ miništrovania 
možno nájsť už v Starom Zákone, kde pri obetách kňazov posluhovali a 
pomáhali muži, ktorí sa pripravovali na kňazskú službu. Neskôr, v evanjeliu, 
zhromaždenie učeníkov okolo Krista možno nazvať miništrantmi. Ježišovi 
Kristovi, ako najvyššiemu veľkňazovi, pomáhali učeníci s uložením ľudu, 

prinášaním chleba a rýb na rozmnoženie, a potom rozdanie medzi ostatných. 
V knihe Zjavenia sv. Jána (5. až 7. kapitola) sa opisuje veľká liturgia, kde pred 
Baránkom a trónom Najvyššieho stál zástup anjelov, starcov a rôznych bytostí, 
ktoré oslavovali Boha a prisluhovali mu. Táto bohoslužba sa však vykonáva 
už tu na Zemi, kde kňaz počas sv. omše sprítomňuje Baránka, miništranti mu 
pomáhajú a spolu so zhromaždeným ľudom spievajú Bohu oslavné piesne.

Miništrantská služba je teda okrem praktickej aj posvätná. Tým, že 
miništrant posluhuje pri liturgických obradoch (napr. sv. omši alebo 
sviatostiach), cez ktoré sa posväcuje ľud a rozmnožuje Božia milosť, 
sám sa stáva nástrojom Nebeského Otca na šírenie Jeho kráľovstva. 
Miništrovanie tak naberá na vznešenosti a posvätnosti, čím sa stáva 
jednou z dôležitých a kľúčových služieb v Cirkvi.

Zrejme najväčšiu úlohu zohrávalo miništrovanie v tridentskej sv. 
omši, kde kňaz nemohol bez miništranta z praktických dôvodov odslúžiť 
sv. omšu. Po II. Vatikánskom koncile sa priebeh svätej omše zmenil. 
Kňaz sa otočil smerom k ľudu a miništrantmi sa mohli stať aj dievčatá. 
Úlohy miništrantskej služby sa zmenili a veľkým uľahčením sa stalo, že 
miništrant už nemusel vedieť odpovedať po latinsky.

V minulosti sa perspektíva miništranta 
videla iba v klerickom stave. V súčasnosti 
tento pohľad ustupuje a vracia sa k 
pôvodným koreňom – slúžiť Bohu a ľudu. 
Miništrovanie je totiž jeden zo spôsobov ako 
prežiť aktívne liturgiu a kresťanský život. Tak, 
ako speváci, lektori, kostolníci, kvetinárky 
alebo upratovačky, aj miništranti sú osoby 
zapojené do života farského spoločenstva, 
ktorého vrcholom je spoločné stretnutie na 
svätej liturgii.

Služba miništranta však nekončí pri 
východe z kostola. Snaha o čestnosť a 
nábožnosť je aktuálna stále. Miništrant je ten, 
ktorý lásku k Bohu a blížnym v podobe služby 
šíri aj mimo bohoslužieb. Svojím prežívaním 
viery je vzorom pre kamarátov, spolužiakov 
alebo kolegov. Napĺňa tak misijnú úlohu 
Cirkvi v mieste, kde pôsobí a býva.

postavenie miništranta 
v cirkvi a vo svete

V sLužBe Bohu a ľudu

celoslovenská púť miništrantov 

k sedembolestnej panne Márii 

v Šaštíne sa uskutoční 29.-30.4.2016. 

Je určená pre chlapcov od 3. ročníka 

základnej školy. Bližšie informácie 

na miništrantskom stretku alebo v 

nedeľu po sv. omši.

puMin 2016
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Viesť chlapcov k miništrovaniu od mala je 
jedným z kľúčovým faktorov pastorácie. Ak si totiž 
dieťa nenadobudne obľubu chodiť do Božieho 
domu už v útlom veku, neskôr ju popri rôznych 
krúžkoch a aktivitách ťažko získa. Malí miništranti 
majú síce niekedy problém so správaním, najmä 
keď ide o dlhé pobožnosti, ale postupom času sa 
naučia vydržať aj počas veľkých sviatkov ako je 
napr. Veľká noc.

Výchova miništranta nie je zameraná iba na 
naučenie sa postupov služieb alebo formálneho 
správania. Ide o celkový rozvoj človeka po 
duchovnej, psychickej, fyzickej aj sociálnej stránke.

Saleziáni dona Bosca 
v Žiline organizujú pre 
celistvý rozvoj miništranta 
miništrantské stretká, kde 
sa chlapci stretnú ako 
partia rovesníkov, zahrajú 
si pohybovú hru a aktívne 
sa zapoja do katechézy, 
ktorú si pre nich pripravia  
animátori. Súčasťou stretka 
je aj získavanie praktickej 
zručnosti v miništrovaní. 
Mladší miništranti sa učia 
jednoduchým službám 
a starší navštevujú tzv. 
miništrantskú univerzitu, 
ktorá je zameraná na intenzívnejšiu praktickú a 
duchovnú prípravu miništrantskej služby. Na záver 
sa všetci zúčastnia sv. omše, ktorú v jednotlivých 
liturgických obdobiach môže dopĺňať ruženec 
alebo krížová cesta.

Súčasťou výchovy miništrantov sú aj výlety 
do prírody alebo chatové pobyty zamerané 
nielen na dobrodružstvo a zábavu, ale aj na 
duchovný program a tvorbu nových priateľstiev. 
Miništrantská púť alebo Deň otvorených dverí 
pre miništrantov v nitrianskom seminári je 
príležitosťou stretnúť sa s miništrantmi z iných 
miest a vymeniť si vzájomné skúsenosti.

* * * * *
V súčasnosti sa objavuje čoraz viac pozitívny 

fenomén, kedy môžeme medzi miništrantmi 
nájsť chlapcov a mužov vo všetkých vekových 
kategóriách. V miništrantskej službe sa tak 
vyzdvihuje univerzálnosť, ktorá presahuje vek a 
upriamuje pohľad na podstatu – službu Bohu a 
ľudu.

„Miništrujem už od svojich siedmich rokov. Vtedy som bol ešte 
malý špunt, ktorý nasledoval svojho staršieho brata, už dobre 

zabehnutého v brandži.  Partia starších chalanov, zväčša animátorov mi 
bola veľmi známa z DOMCA a z letných prímestských táborov. Cítil som sa 
tam príjemne, keďže nehrozilo žiadne kruté šikanovanie. I keď je pravda, 
že svoju prvú úlohu som dostal až po niekoľkých mesiacoch a svoje prvé 
čítanie až o niekoľko rokov. Na istý čas mi chceli zakázať činnosť, vraj kvôli 
nevhodnému správaniu, ale všetko sa nakoniec vysvetlilo a ja som mohol 
v  hierarchii postupovať na vyššie méty až na tú súčasnú, ktorá mi dovoľuje 
prenechať všetky úlohy mladším kolegom a bezstarostne sa spamätávať zo 
skorého nedeľného vstávania. 

 Sprvu nás viedli miestni chalani ako boli napríklad Martin Benikovský 
či Michal Hložný. Z tohto obdobia sú pre mňa pamätné hlavne spoločné 
chatovačky, či už tá v Oščadnici alebo v Turzovke, o ktorých priebehoch 
som radšej pred rodičmi mlčal zo strachu, že by ma už nikdy s nimi na výlet 
nepustili. Neskôr, asi od roku 2009, si nás vzali pod patronát bohoslovci z 
ponoviciátu v Žiline.  Prvý sa tejto úlohy zhostil Peter „Drôtik“ Roth,  ktorému 
sekundoval Tomáš „Rikel“ Danko. Okrem toho, že nám vytvorili vlastnú 
webovú stránku, dokázali z nás urobiť celkom ucelenú partiu, ktorú tvorili aj 
Vlado Bechný, Kristián Popelka, Laco Baláž a Milan Ľupták.  Po dvoch rokoch 
prišiel Vlado Plašek, začali sme chodiť na celoslovenské miništrantské 

tábory Tymian, koledovať počas 
vianočných sviatkov a jeden rok som 
sa mohol spolu s Lacom zúčastniť na 
celoeurópskom stretnutí miništrantov 
v Ríme, v rámci projektu žilinskej 
diecézy.  Vlada po dvojročnom súžení 
vystriedalo košicko- bratislavské duo, 
Dano Holúbek a Jozef Martinek, ktorí 
z nás už začali formovať animátorov. 
Navyše, vytvorili akcie, ktoré sa snažíme 
každoročne opäť zorganizovať, či už je 
to  májová Púť miništrantov do Šaštína 
alebo januárová Zimovica.  Štafetu v 
súčasnosti prebrali Filip Mareš a Ján 
Bendik, ktorým skromne pomáha aj 
Vlado Bechný.

V Bánovej neminištrujú ženy, ktoré inak tvoria majoritné zloženie 
veriacich, ale máme inú špecialitku - starších pánov, ktorí nás zastupujú, 
keď sa nikomu z nás nepodarí prísť na omšu. Je tiež pravdou, že nás teta 
kostolníčka celý týždeň zásobuje sladkosťami a v nedeľu aj chlebíčkami či 
makovým závinom na posilnenie medzi rannými omšami.  Je tiež pravdou, 
že v našej obci, alias prímestskej časti, zostáva tradíciou, nie pravidlom,  
finančná či „koláčová“ podpora takých miništrantov, ktorí prídu pomáhať 
pri pohrebe, svadbe alebo krste. Avšak nie je už pravdou, že by nám status 
miništranta zaručoval pohodlné nájdenie frajerky. Bohužiaľ. 

Miništrovať pre mňa znamená učiť sa pokore v službe Bohu a blížnym, 
poslušnosti a nemalému exhibicionizmu. Všetko to prinieslo do môjho 
života veľa bohatstva, za ktoré som veľmi vďačný.  Hoci z toho asi nikdy 
nebude kolónka v životopise.“

Ospravedlňujeme sa za časté rušenie priebehu sv. omší zo strany miništrantov. Prosíme o zhovievavosť a pochopenie, 
prípadne modlitbu, zvlášť pri tých najmenších. S odstupom času vidíme, že tí čo pred niekoľkými rokmi patrili medzi 

malých a neposedných, sa dnes stávajú zodpovednými miništrantmi, ktorým je možné zveriť akúkoľvek službu. 

Výchova miništranta

„Byt miništrantom je pre mňa obrovská česť. Akokoľvek, stáť 
pri oltári a asistovať kňazovi pri oltári nie je úloha stavaná pre 

každého chlapca. V miništrovaní som si už niečim prešiel. Od začiatoč-
níka som sa dostal do záverečného a asi najvyššieho levelu, kedy 
vediem skupinku miništrantov v Bánovej. Je to naozaj super pocit, vidieť 
chlapcov, ako ich toto poslanie baví a z akou chuťou sa tejto činnosti 
venujú. Pre mňa toto poslanie znamená jedno: Slúžim Bohu, ale aj ľudu!“

 Matúš
anketa: ByŤ MiniŠtRantoM ZnaMenÁ

:: poZVÁnKa
Miništrantské stretká sú pre chlapcov od 1. ročníka 
ZŠ. Vítaní sú všetci – aj tí, ktorí nemajú chuť hneď 
miništrovať. Bližšie informácie získate v nedeľu 
po svätých omšiach v sakristii. 

 Vlado
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Na veľkonočný pondelok sa v Žiline uskutočnilo tradičné stretnutie 
noviciátu a ponoviciátu. Pravý dôvod návštevy novicov z Popradu však 
bol zápis na filozofické štúdia na Inštitúte sv. Tomáša Akvinského v 
Žiline. Vedúci pracoviska don Milan Fula ich srdečne prijal a cez písomnú 
skúšku a osobný pohovor si overil ich vedomosti z náuky Cirkvi.

Po prijímacom pohovore sa novici stretli so svojimi formačne staršími 
kolegami, ktorí, ak Pán Boh dá, budú od septembra ich spolužiaci. 
Po bratskom posedení nasledovala svätá omša, počas ktorej sa 
zúčastneným prihovoril magister don Peter Timko. Tradičný poobedný 
športový zápas medzi novicmi a ponovicmi vystriedal spoločný výlet 

detský orchester opäť Kon-
certuje
Po minuloročnom úspechu u poľských 
susedov sa tento rok Detský orchester 
vydáva o trochu ďalej na západ. Už 30. 
apríla sa predstaví všetkých 50 členov 
českému publiku v Zlíne. +k
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- organizuje SOŠ sv. J. Robotníka od 29. 
marca pre končiacich tretiakov školy. V 
programe sú pútne miesta v Turíne a 
okolí, kde žil a pôsobil don Bosco. 

Výlet do talianska
- spojená s obnovou celého človeka  a 
utužením mužského spoločenstva. Od-
chádzame podvečer 8. apríla, návrat 9. 
apríla podvečer. Kontakt: direktor don 
Peter Lukáčik,zilina@sdb.sk

Šaštínska púť mužov

- pripravila v pôstom období SOŠ sv. 
J. Robotníka pre 15 rodičov, ktorí sa 
modlili a uvažovali nad vzťahom rodič 
a syn. Cvičenia viedol don Jozef Zachar.

duch. cvičenia pre rodičov 
žiakov V dňoch 4. až 8. mája sa v Bratisla-

ve uskutočnia Medzinárodné sale-
ziánske športové hry 2016 (PGSI). 
Zúčastní sa ich aj futbalová výprava 
od nás zo Žiliny.

pGsi

novici sa zapísali na inštitút sv. t. akvinského

Saleziáni dona Bosca Žilina - www.zilina.sdb.sk
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don Bosco v žiline: Rajecká 17, 010 01 Žilina. Redakčná rada: don Peter Lukáčik, Kristína Zelná, Matúš Ďuraňa, Barbora Müllerová, Michal Čelko, Matúš Matušiska, Miroslav Podstavek.
Vaše príspevky očakávame na: dbzilina@gmail.com /max. 1000 znakov + foto/. Redakcia si vyhradzuje právo na apretáciu príspevkov.

4.4.   Zvestovanie pána
  Slávnosť

9.4.   púť do Lagiewnikov
  Krakov

9.4.   púť mužov do Šaštína
  Bazilika Sedembolestnej

14.4.  Boss biblická olympiáda
  Oratko

24.4. stretnutie prvoprijímajúcich
  Kostol 15:30

30.4. stavanie mája
  Detské ihrisko 18:30

30.4. púť miništrantov
  Šaštín

1.5.   duchovná obnova rodín
  Oratko 9:00

1.5.   Výročná poklona sviatosti
  oltárnej
  Kostol sv. Jána Bosca od 12:00 +k
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Vo štvrtok 14. apríla sa uskutoční už štvrtý ročník legendárnej súťaže BOSS. Nebojte 
sa, nie je to super marketingová súťaž o najlepšieho BOSS-a a rovnako nemusia 
mať súťažiaci komplikované znalosti z odboru účtovníctva či manažmentu. BOSS 
je totiž súťaž o osobe a živote dona Bosca či iných saleziánskych blahoslavených 
a svätých. Tento ročník sa bude niesť v znamení spoznávania blahoslavenej Laury 
Vicuni a jej života, síce krátkeho, ale aj tak naplneného Božou prítomnosťou. „Súťaž 
bude prebiehať v priestoroch oratka a je určená pre trojčlenné tímy zložené zo žiakov 
druhého stupňa, ktorí sa chcú dozvedieť niečo viac o tejto charizmatickej dievčine. 
Pre súťažiacich bude pripravená aj svätá omša a samozrejme výhercov čakajú 
zaujímavé odmeny“, uviedol organizátor Peter Naňo SDB. Ak Vás súťaž zaujala a 
chceli by ste sa dozvedieť viac o Laure Vicuni, kontaktujte vašich katechétov, určite 
budú vedieť bližšie informácie alebo sa pýtajte v oratku.

Šanca vzdelávať sa, baviť sa a vyhrávať!
na Dubeň. So západom slnka sa 
novici rozlúčili so saleziánskym 
dielom v Žiline v nádeji, že pre 
každého z nich sa onedlho stane 
domovom na tri roky. 

Pozvanie pre rodiny a farníkov. 
Môžete sa tešiť na ľudové tradície, opekanie 
vašich špekáčikov či slaniny a živú hudbu.

stavanie MÁJa
detské ihrisko 
pri saleziánskom dome

  sobota 30. apríla 

po večernej sv. omši 
(17:30) o cca 18:30


