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Drahí bratia a sestry,
máme za sebou nádherné stretnutie s hlavným predstaveným, ktorý nám zanechal odkaz don 

Bosca: venovať sa mládeži chudobnej a opustenej. Chceme sa pridŕžať jeho slov a byť vnímaví na 
všetky formy chudoby, ktorú dnes deti a mladí zakúšajú. Osobitne dnes cítiť chudobu vzťahov, 
chudobu lásky a vernosti. Bojovať s touto chudobou je veľmi náročné, pretože sa nedá vyriešiť 
jedným slovom či úsmevom. Je potrebné zostať verne stáť po boku mladých a mať na nich čas. 
Dnes vychovávateľ nemôže stále vyhľadávať nové miesto svojho pôsobenia a musí si zo všetkých 
ponúk, ktoré má v živote, vybrať tú, že si nájde čas osobne sa venovať deťom a mladým. Je to také 
jednoduché a zároveň tak veľmi náročné v dnešnej dobe, ktorá má tendenciu meniť sa zo dňa na 
deň. Pokušením je odísť od druhého človeka práve vtedy, keď to najviac potrebuje. Pokušením 
je zlomiť palicu nad mladými a povedať, že z nich už nič nebude. Pokušením je skôr ich posúdiť 
a odsúdiť ako pochopiť a povzbudiť. Už čoskoro bude advent a chceme ho prežiť v prehlbovaní 
vzťahov a nie v zháňaní sa za zbytočnosťami. Vynikajúcou ponukou pre celú rodinu môže byť  
účasť na adventných popoludniach, ktoré budú na oratku každú adventnú nedeľu o 15 00. Ste 
srdečne pozvaní.

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

don Peter Naňo 
vedúci oratória 

v Žiline
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všzaspsošsv.jozefarobotníka 

ORATÓRIUM
stretkázborykrúžkyšport

SALEZIÁNI
saleziánispolupracovníciknižnica

FARNOSŤ
spoločenstváfiliálkabánová 

DBZ
Don Bosco v Ziline

Toto ročné obdobie svoju 
krásu a silu ukazuje naj-
mä v novembri. Nie je to 

mesiac smútku a depresie, ale 
naopak, predovšetkým nádeje 
slobody. Hneď prvé dva dni sú 
totiž akoby dvojičkami, ktoré spoločne ukazujú na večný 
život. Sviatok všetkých svätých zvýrazňuje večný domov, 
ktorý dosiahli tí, čo vieru nekázali iba slovami, ale predo-
všetkým ju aj žili. „Takíto ľudia,“ hovorí salezián don Anton 
Červeň, „sa stávajú skutočným pokladom pre druhých. Keď 
zomrú, prinášajú naďalej úžasné ovocie.“ Nasledujúci deň 
je pamiatkou verných zosnulých, kedy sa Cirkev spája so 
všetkými, ktorí sú v očistci.  Doba, ktorú tu duša strávi, je 
výhradne určená na zbavenie sa všetkých túžob a pohnú-
tok, ktoré ju odvádzajú od Boha. „Odpykávanie časných 
trestov,“ vysvetľuje duchovný otec Anton Červeň, „spočíva 
v neprítomnosti Boha. Duša sa veľmi trápi, že ho nevidí a 
začne po ňom nesmierne túžiť. Táto túžba prerastie všet-
ky ostatné a stane sa jedinou.“ Cirkev, ako spoločenstvo 
živých i zosnulých, však utrpenie očistných ohňov lásky 
môže duši zmierniť. „Sv. omša, modlitba, obeta a čisté srd-

ce, ktoré sú spojené so získavaním plnomocných odpust-
kov, sú najkrajšou pomocou, ktorú môžeme pre zosnulých 
tu na zemi urobiť,“ dodáva na záver don Anton Červeň. K 
týmto dvom dňom nádeje sa v saleziánskej rodine pripája 
ešte 25. november, kedy sa na výročie úmrtia don Boscovej 
mamy Margity, spomína na nebohých rodičov saleziánov. K 
spomienke na zosnulých, ktorá by sa mala prežívať  počas 
celého roka, sa tak pridáva vernosť hodnotám našich blíz-
kych, ktoré ich sprevádzali do neba.

Jeseň plná nádejí a Božieho milosrdenstvaJeseň plná nádejí a Božieho milosrdenstva
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V novembrovom čísle informačníka sme sa vám rozhodli priniesť krátke rozhovory s troma saleziánmi, ktorí tento 
školský rok pribudli do žilinského saleziánskeho diela. Každý z nich si postupne zvykal nielen na nových či staronových 

spolubratov, no najmä na nové zameranie i oblasti činnosti. Porozprávali sme sa s nimi o každodenných starostiach a 
radostiach, ale aj o vzácnom voľnom čase, ktorý vedia využiť skutočne naplno. Detailnejší popis snáď už ani nie je možný...

Zo života členov saleziánskych komunít v Žiline

Pôsobíte v Žiline už niekoľ-
ko týždňov. Čím sú naplnené 
Vaše dni?
Pôsobím ako direktor ponoviciátu, čiže mo-
jou prvoradou úlohou je výchova a sprevá-
dzanie študentov cez formačné rozhovory, 
prednášky alebo len tak byť s nimi pri tom, čo 

robia. Jednoducho, byť otcom pre budúcich saleziánov. Niekedy sa 
mi popri tom podarí urobiť nejakú prednášku, rozhovor alebo ísť na 
duchovnú obnovu a povzbudiť tak najmä mužov k otcovstvu.

Zabývali ste sa tu už? Pociťujete, že je to Váš 
nový domov?
Je to žilinská klíma. Je celkom iná ako som doteraz zažil. Nevravím, 
či je dobrá alebo zlá, jednoducho je žilinská. Keby som bol luhár, tak 
poviem, že sa cítim super, že tu je fantasticky...ale cítim sa ako človek, 
ktorý sa hľadá. Ktorý hľadá svoje miesto, chce spoznať toto miesto, 
jeho dušu, zvyky, vtipy, jeho trápenie. Jednoducho učím sa tu žiť. A 
to sa niekedy stáva pre mňa ostňom. A tak ako aj sv. Pavol dostal 
odpoveď: „Stačí ti moja milosť!“, tak aj ja žijem v Žiline z milosti a z 
nádejí, že sa tu budem cítiť ako doma. 

Čomu sa Vám darí venovať vo voľnom čase?
Hrám sa na Sherlocka Holmesa. Kedysi som mal rád lyžovanie, 
plávanie, no dnes som hotový, čo sa vytratilo z ľudí - spravodlivosť, 
láska, úcta... Tak som sa stal hľadačom lásky a úcty vo svojom živote. 
Isteže, ako ľudia máme všelijaké koníčky, svoje kluby, ale práve ja 
chcem v tomto saleziánskom klube nájsť svoje miesto, aby som 
mohol byť užitočný spolubratom, odovzdať to, čo viem, povzbudiť 
ich a ukázať im, že sa dá pekne a hodnotne žiť aj v tomto mojom 
veku. Práve celý pobyt v Žiline sa riadim heslom sv. Jána Pavla II. „ 
Nebojte sa!“ Takže iné záľuby nemám, ešte teda plniť Božiu vôľu.

Direktor ponoviciátu - Anton Červeň

Čím sú vyplnené 
vaše dni v Žiline?
Denno-denným objavova-
ním, čo je to Farnosť Sale-
ziáni - Žilina. Teda mnoho 
stretnutí s ľuďmi, ktorých 
nepoznám, alebo len spo-
znávam. Snažím sa pocho-

piť, čím títo ľudia žijú a ako ich viac spriateliť s 
Bohom.

Pomohlo Vám niečo konkrétne, 
aby ste sa v Žiline zabývali a 
zvykli si na prostredie?
Ochota dobrých spolubratov, ale aj našich 
spolupracovníkov a spolupracujúcich, ktorí slúžia 
v tejto farnosti. Vedia stratiť čas pre mňa.

Aké sú Vaše obľúbené 
voľnočasové aktivity, pri 
ktorých si dokážete aj 
oddýchnuť?
Voľný čas mám vtedy, keď sa mi podarí rozhodovať 
o tom, čo budem, alebo nebudem robiť bez toho, 
aby som vnímal tlak, že inak sa nedá. Napríklad 
ísť len tak do oratka, alebo stretnúť ľudí, alebo 
vybehnúť si do prírody, prečítať si knihu. Učím sa 
strážiť si tento čas, aby nepatril iba mne.

Farár - Dominik Vinš
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Zo života členov saleziánskych komunít v Žiline Kaplán - Rudolf Lednický
Čomu sa v Žiline od septembra 
venujete?
Náplň prevažnej väčšiny dňa súvisí s mojím za-
radením v komunite, kde pôsobím ako kaplán. 
Je to kňazská služba - sv. omše, spovedanie, 
vysluhovanie sviatostí, navštevovanie chorých 
a návštevy rodín vo farnosti. Každý utorok 
mám cez stránkové dni službu vo farskej kan-

celárii. So svojou kňazskou službou som určený prevažne do Báno-
vej, kde spolu s veriacimi slávim liturgiu, zúčastňujem sa pobožností 
a rôznych pastoračných podujatí ako bola napr. Šarkaniáda. Občas 
sa stáva, že ma niekto zo saleziánskeho diela pozve, aby som urobil 
duchovnú obnovu alebo vyspovedal. Jednoducho, robím veci, ktoré 
súvisia s mojím poslaním. 

Čo Vám najlepšie pomohlo sa v Žiline zabývať 
a zvyknúť si na nové povinnosti i miestnu 
klímu?
V prvom rade to bola ústretovosť a otvorenosť spolubratov - najmä 
Petra Žatkuľáka a direktora Petra Lukáčika, ktorí  mi pomohli sa 
v úplných začiatkoch nielen zorientovať v meste, ale aj napr. 
dokúpiť nevyhnutné veci do izby. Hneď pri príchode mi spolubrat 
Jozef Kabina pomohol vynosiť ťažké škatule, kde som mal všetky 
svoje veci. Nedá mi nespomenúť aj ostatných spolubratov - Maroša 
Drahoša, Janka Tockého a Petra Naňa, ktorí ma veľmi pekne bratsky 
prijali. Marián Bundzel mi zase poukazoval celú farskú kanceláriu, 
prešiel som s ním celú farnosť a navštívili sme všetky cintoríny v 
meste. S pomocou spolubratov a vďaka srdečnosti miestnych ľudí 
som sa rýchlo aklimatizoval a dnes môžem povedať, že sa tu cítim 
veľmi dobre. 

Dovoľuje Vám toto prostredie venovať sa 
obľúbeným voľnočasovým činnostiam?
Vo voľnom čase si robím kartotéku náboženských tém vo forme 
šanónov a euroobalov, ktorú potom používam pri tvorbe kázní, 
duchovných obnov a duchovných cvičení. Vo voľnom čase si píšem aj 
homílie, buď vytváram nové alebo aktualizujem predošlé. V nedeľu 
poobede sa snažím navštevovať rodičov, ktorí sú už starší. Chcem 
aspoň chvíľu pobudnúť s nimi v ich jeseni života. A ešte sú tu čítanie 
    kníh, cyklistika a turistika.

Kaplán - Rudolf LednickýKaplán - Rudolf Lednický
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Vo štvrtok 13. októbra zomrel v Cerovej vo veku 96 rokov 
Ernest Macák. Bývalého provinciála saleziánov pochovali 
21. októbra v Šaštíne. Zádušnú svätú omšu za politického 
väzňa, redaktora, literáta a pedagóga slúžil bratislavský 
arcibiskup Mons. Stanislav Zvolenský. Rozlúčiť sa s ním 
prišlo viac ako stopäťdesiat kňazov, desiatky rehoľných 
sestier, dvaja biskupi a stovky veriacich, medzi ktorými 
nechýbali jednotlivci i rodiny zo Žiliny. „Don Ernest sil-
no vstúpil do môjho života. U neho ako provinciála som 
skladal svoje prvé rehoľné sľuby, vždy keď som sa s ním 
stretol ako mladý salezián, napriek všetkým povinnosti-
am, sa srdečne pristavil, prehodil pár slov a čo ma udivo-
valo pamätal si moje meno. Najviac zo všetkého na mňa 
zapôsobil pokoj, ktorý z neho vyžaroval. Spomenul som 
si pri tom na slová evanjelia,  ktoré odznievajú na hore 
blahoslavenstiev: ,blažení tí čo šíria pokoj, lebo ich budú 
volať Božími synmi.‘ A skutočne don Ernest bol Božím 
mužom, bol príkladom saleziána v horlivosti, nasadení za 
mladých, no aj prežívaní trápení a bolesti, aj príkladným 
prežívaním staroby. Vďaka don Ernest,“ uviedol direktor 
Saleziánov don Bosca v Žiline Peter Lukáčik SDB. 
Don Ernest sa narodil 7. januára 1920 v obci Vištuk v 
roľníckej rodine. Počas štúdia na gymnáziu v Trnave 
prestúpil na saleziánske gymnázium v Šaštíne a potom 
vstúpil do saleziánskej rehole. V roku 1936 zložil prvé 
rehoľné sľuby. Za kňaza bol vysvätený 29. júna 1946 v 
Hronskom Sv. Beňadiku. Potom nastúpil na štúdium filo-
zofie a dejín v Bratislave a ako mladý kňaz pôsobil v sa-
leziánskom oratóriu v Bratislave na Miletičovej. Keď ko-
munistický režim zrušil v apríli 1950 rehole, saleziáni boli 
internovaní v koncentračnom tábore v Podolínci, kde 
začal Ernest Macák písať zápisky o týchto udalostiach. 
Kniha neskôr vyšla pod názvom Zápisky spoza mreží. Z 
Podolínca sa mu podarilo utiecť a dva roky tajne pomá-
hal mladým saleziánom hľadať spôsob rehoľného života 
v ilegalite. Roku 1952 ho ŠtB zatkla, pri výsluchoch ho 
kruto mučili, prešiel väzením v Bratislave a na Pankráci. 
Z vlastnej iniciatívy sa pustil do „hry na blázna“, a tak 
sa dostal na policajnú psychiatriu, odkiaľ ho napokon v 
apríli 1955 prepustili k rodičom ako psychicky chorého. 
Doma hral ďalších 13 rokov blázna a pracoval ako roľník. 
V roku 1968 mohol vycestovať ako „chorý“ do Talianska, 
kde intenzívne spolupracoval na mládežníckom vysielaní 
Vatikánskeho rozhlasu a bol direktorom saleziánskej ko-
munity Slovenského ústavu sv. Cyrila a Metoda. Neskôr 
pôsobil medzi Slovákmi vo švajčiarskom Bazileji. V roku 
1990 sa vrátil na Slovensko, kde sa stal na dva roky ria-
diteľom obnoveného Gymnázia Jána Bosca v Šaštíne. V 
roku 1993 sa stal ako 73-ročný provinciálom saleziánov. 
Je autorom niekoľkých kníh, napr. dejín šaštínskej bazili-
ky. Jeho posledné dielo, retrospektívny pohľad na vlastný 
život, vyšlo v roku 2009 pod názvom Bože, oplatilo sa mi 
žiť. Don Ernest zomrel vo veku 96 rokov, z ktorých bol 80 
rokov rehoľníkom saleziánom a 70 rokov kňazom.

„Všetko je milosť a dar.
Bože, oplatilo sa mi žiť!
Vďaka! Vďaka!“
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V dňoch 17.-25.11. 2016 sa uskutoční vi-
zitačná návšteva saIeziánskej komunity 
v Žiline otcom provinciálom don Joze-
fom Ižoldom. 

Vizitácia saleziánov

Deti a rodičov pozývame počas advent-
ných nedieľ o 15:00 do oratka na tvorivé 
dielne.

Adventné popoludnia

Združenie saleziánov spolupracovníkov 
počas víkendu 25.- 27.11. sa stretne na 
výročnej konferencii.    

Konferencia 
spolupracovníkov

Saleziani uvítajú svojich rodičov a prí-
buzných na víkendovom stretnutí 25.-
27.11.2016.

Návšteva rodičov saleziánov

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

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, 
Peter Boško, Barbora Müllerová, Michal Čelko, 

Karolína Kováčová, M. Podstavek, Matúš 
Matušiska
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10.11.  Kňazská rekolekcia 
   U saleziánov 9:15

11.-13.  Sústredenie zboru
nov.   La Famiglia  

16.-19.  Duch. cvičenia
nov.   mladí z oratka

20.11.  Stretnutie    
 prvoprijímajúcich 

   Kostol 16:00

29.11.  Začiatok deviatníka k   
 Nepoškvrnenej 

27.11.  Adventné popoludnia 
   Oratko 15:00

2.12.   Mikuláš v oratku
   Oratko 15:00

4.12.   Duch. obnova rodín
   Oratko 9:00

Tento rok je pre orchester rokom zmien. Peťa Žatkuľáka 
po rokoch služby nahradil Maroš Drahoš a rovnako bol po 
odchode Marka pridelený k orchestru nový ponovic Pat-
rik. Možno sa Vám zdá, že starať sa o orchester nemôže 
byť tak náročné, no opak je pravdou. Koniec koncov, Ma-
roš s Paťom si to mohli overiť na jesennej orchestráckej 
chate, kde nás bolo skoro 40. Štyri desiatky detí, to už je 
riadna kopa starostí. Hneď sme ich vtiahli do programu a 

ako príprava na tento veľký mariánsky  
sviatok sa začne 29.11.. 

Deviatnik k Nepoškvrnenej 

V sobotu 5. novembra sme mali mož-
nosť prežiť spoločné chvíle v pokojnej 
atmosfére spolu s celou slovenskou sa-
leziánskou rodinou a jej priaznivcami, 
vďaka stretnutiu s hlavným predstave-
ným donom Ángelom Fernándezom 
Artimem. Bol to požehnaný čas. 

Návšteva hlavného 
predstaveného 

Sú určené pre žiakov základných škôl. 
Každý piatok začínajú o 15.00 hrami, slov-
kom a sprievodnými aktivitami. Stretko 
končí večernou svätou omšou v kostole 
Božského Srdca Ježišovho v Bánovej o 
17.30. Tešia sa na všetkých nových členov.

Domec pozýva chlapcov a 
dievčatá na stretká

vďaka svojej šikovnosti dokázali spolu s nami nadobudnúť 
nové zručnosti vo svete kaderníctva, líčenia, či barmanstva. 
Ráno však prišla facka od reality. Zistili, že sme na mizine, 
o všetky peniaze sme v noci prišli a stali sa z nás bezdo-
movci. Posledných pár vecí, čo nám ostali, sme si museli 
vypratať v igelitkách. Raňajkovali sme u sestier matky Tere-
zy s ostatnými bezdomovcami a museli sme navariť guláš 
na ohni zo zvyškov jedla, ktoré sme našli. No naučili sme 
sa aj nejaké tie tajné triky, ako prežiť na ulici: ako dofľusnúť 
čo najďalej, ktorá igelitka koľko unesie a podobné vychy-

távky. Túto náročnú skúšku sme zvládli a pre veľké 
potešenie našich rodičov z nás už môžu byť profe-
sionálni bezdomovci. Našťastie to zvládli aj Maroš s 
Paťom. Už vedia, čo ich minimálne tento rok s nami 

čaká a my veríme, že sa nevzdajú bez boja. Aj keď to občas 
bude znamenať, že sa z nich stanú na víkend napríklad 
bezdomovci.
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Druhý novembrový utorok bol pre SOŠ sv. Jozefa Ro-
botníka výnimočný. Po dvoch rokoch sa podarilo ob-

noviť kontrakt s firmou Mafell, ktorá škole ako jednej z troch 
stredných odborných škôl, vybraných spomedzi mnohých 
na Slovensku, bezplatne zapožičala elektrické ručné ná-
radie v hodnote 20 tisíc eur.  Náradie je určené výlučne 
pre stolársky odbor. Firmu Mafell zastupoval Jiří Odvár-
ka. Ďalšími prítomnými hosťami boli  zástupkyňa odboru 
školstva a športu Žilinského samosprávneho kraja pani Eva 
Rovňanová, zástupca zriaďovateľa Jaroslav Urdzik, direktor 

Študenti SOŠ nájdu lepšie 
uplatnenie na trhu

Kto sú noví saleziáni v Detskom 
orchestri a ako si zvykli? 

Saleziánov dona 
Bosca v Žiline Pe-
ter Lukáčik SDB, 
obchodný zástup-
ca firmy Mafell na 
Slovensku Mar-
tin Bošeľa a nový 
riaditeľ školy Igor 
Pecha. Škola takto 
nadviazala na spoluprácu, ktorú pred dvoma rokmi pod-
písal vtedajší riaditeľ školy Viliam Riško SDB. Novinkou je, 
že žiaci po skončení štúdia získajú certifikát firmy Mafell, 
ktorý im môže pomôcť pri uplatnení sa na trhu práce.


