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Vážení priatelia dona Bosca!
Nový občiansky rok začína sviatkom svätej Bohorodičky. Je to vždy krásne pripomenutie, že 
nevstupujeme do neznámeho roka sami, ale za sprievodu našej nebeskej Matky Márie, ku ktorej 
sa môžeme utiekať, a ktorá za nás neustále oroduje u svojho Syna. Chcem vám preto v prvom 
rade priať odvahu a nebojácnosť. Svet žije v strachu. Boh, ktorý vstúpil do tohto sveta, nás tohto 
strachu zbavuje. „...dokonalá láska vyháňa strach, lebo strach má v sebe trest, a kto sa bojí, nie je 
dokonalý v láske,“ hovorí sv. Ján. (1 Jn 4,18). Nech je pre vás tento rok plný odvahy, sily a dôvery vo 
veľkú Božiu lásku. Ďalej vám prajem, aby ste spolu s Bohorodičkou rodili do tohto sveta Boha. Svet 
„ho nevidí, ani nepozná. Vy ho poznáte, veď ostáva u vás a bude vo vás.“ (Jn 14,17). Ukazujme tvár 
Boha ľuďom v dnešnom svete. Buďme svedkami dobra, láskavosti, slušnosti a spravodlivosti. Nech 
z nás vyžaruje ľudskosť v plnej miere. Boh sa stal človekom. Nasledujme príklad Boha. 
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don Peter Lukáčik 
direktor komunity 
saleziánov v Žiline

#PRíPRAVA dO VečNOSti
Sviatosť pomazania chorých u nás pri-
jalo viac ako 190 chorých a starých ľudí, 
aby vládali premáhať svoju chorobu a 
krehkosť. Pohrebov bolo 91 (o 2 viac ako 
minulom roku). Z tohto počtu v Bánovej 
bolo 15 pohrebov. Zaopatrených sviato-
sťami bolo 19 mužov a 43 žien a nezao-
patrených 16 mužov a 13 žien. Je dobré 
pamätať, že človek sám nedokáže prejsť 
zo smrti do života s Bohom, a preto je 
potrebná láskavá prítomnosť, modlitba 
blízkych a sviatostná posila na cestu.

Zhodnotenie sviatostného života Farnosti Žilina – Saleziáni v roku 2016
Načo sú všetky aktivity a námahy, ak sa všetko v čase a v smrti stratí? Na nič, iba na chvíľu oklamú pocity. 
Ale aké je užitočné žiť neustále v spoločenstve s Bohom a mať účasť na jeho živote?! Vtedy sa nestratí 
nič, ani hodnota najmenšieho skutku. Za všetky skutky lásky v tejto farnosti, kde sa delíte o svoj čas a 
život, ktoré ste vykonali ako jednotlivci, alebo celé rodiny, stretká alebo spoločenstvá, zo srdca ďakujem 
v mene celého spoločenstva saleziánov.

#KRST
V uplynulom roku sme pokrstili 
82 detí (o 21 viac oproti minulé-
mu roku), 43 dievčat a 39 chlap-
cov. Z toho v Bánovej bolo pokrs-
tených 5 dievčat a 3 chlapci. Iba 
46 detí má rodičov, ktorí prijali 
sviatostné manželstvo. Až 36 detí 
sa narodilo v iregulárnych podm-
ienkach, keďže ich rodičia neob-
javili hodnotu manželstva a žijú 
iba jeho alternatívu. Pozitívnou 
stránkou je, že dopriali svojim de-
ťom narodiť sa a sami cítia, že je 
dobré, aby sa stali božími deťmi, 
prostredníctvom sviatosti krstu. 
Na jeho prijatie sa pripravujú aj 
štyria prvoprijímajúci nad 7 rokov. 

#PRíPRAVA NA žiVOt
S EUchARISTIcKýM KRISTOM
Na prvom sv. prijímaní v roku 2016 bolo 69 
detí (49 u saleziánov a 20 v Bánovej). Na pri-
jatie sviatosti Eucharistie v roku 2017 sa pri-
pravuje 57 detí (15 chodí na ZŠ v Bánovej). 
Aj v tejto oblasti vnímame veľké bohatstvo 
rodiny, kde sa žije viera, a teda živý vzťah s 
Bohom, ktorý je zdrojom života a posilňuje 
náš duchovný život. 

#SViAtOSŤ mANžeLStVA
Sviatosť manželstva uzatvorilo v uply-
nulom roku 19 párov (o 8 viac oproti 
minulému roku). Pre celú farnosť je 
veľkým pozvaním pomáhať a všímať 
si mladých manželov a rodiny s ma-
lými deťmi, aby nezostali bez pomoci 
a opory. Zdá sa, že dnes potrebujú aj 
sami rodičia objavovať dar tejto svia-
tosti, aby dokázali príkladom i slovom 
komunikovať svojim deťom jej krásu. 

#SViAtOSŤ BiRmOVANiA
Príprava na sviatosť birmovania sa začala 
koncom minulého školského roka (2015-16) 
a má 65 účastníkov. (Posledný ročník mal 80 
birmovancov). Je pekné vidieť, ako sa z detí 
postupne stávajú mladí ľudia ochotní objavo-
vať svoju vieru, čerpať z modlitby, z Božieho 
Slova a zo sviatostí, deliť sa o svoje dary a 
čas. Dospelých pripravujúcich sa na prijatie 
sviatostí je 10. (Z toho na krst sa pripravujú 
5). Je obdivuhodné, ako po mnohých rokoch 
pocítili túžbu Boha po spoločenstve s nimi.

p. farár
Dominik Vinš
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Študijný deň o Titusovi Zemanovi vo štvrtok 19. januára

Týždeň s donom Boscom

PROgRAM: 
9:30  Úvodný príhovor/ provinciál don Jozef Ižold

9:35  Úteky saleziánov do zahraničia v rokoch 
  1949-1952/ Pavol Janoško

10:00  Titus Zeman mučeník/ Helena Barátová
  (spoluracovníčka na procese blahorečenia)

10:45 - 12:45 hlavný hosť: Lodovica Maria Zanet (autorka 
  životopisu o donovi Titusovi)

13:00  čas na obed

14:15 - 16:00 hlavný hosť: Lodovica Maria Zanet

16:15 - 16:45 svedectvo manželov Horvathovcov

16:45 - 17:00 záver/provinciál don Jozef Ižold 

17:30  sv. omša/ kostol saleziánov 

Srdečne vás pozývame na  Študijný deň o donovi Titu-
sovi Zemanovi, ktorý sa uskutoční vo štvrtok 19. januára 
2017 v telocvični u saleziánov v Žiline, Rajecká 17.
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Na nasledujúcej dvojstrane Vám prinášame všetky podstatné informácie o nadchádzajúcich udalostiach, aktivi-
tách, publikáciách a podujatiach, ktoré sa bytostne dotýkajú nášho žilinského saleziánskeho diela. Ďakujeme, že 
sa so záujmom pýtate a my Vám prostredníctvom mesačníka môžeme prinášať odpovede či priamo pozvánky.

V rámci prípravy na sviatok sv. Jána Bosca priblížia kazatelia pri večerných sv. omšiach u saleziánov o 17:30 od pondelka 
23. 1. do soboty 28. 1. 2017 v krátkosti duchovnosť a pedagogiku tohto majstra výchovy k svätosti. Sv. omšu zakončíme devi-
atnikom. Zároveň si môžete pri tejto príležitosti zakúpiť  aj nový kritický životopis dona Bosca či spoločenskú hru BOSCOPIX. 
Veríme, že aj táto príprava nám všetkým pomôže dobre sa pripraviť na sviatok otca a učiteľa  mládeže sv. Jána Bosca.

modlitba k donovi Boscovi

Svätý Ján Bosco, otec a učiteľ mládeže, ty 
si toľko pracoval pre spásu duší; buď nám 
vodcom, aby sme hľadali svoje duševné 
dobro a spásu blížneho. 

Pomáhaj nám plniť si dobre svoje povin-
nosti, premáhať náruživosti a ľudské ohľa-
dy. Nauč nás milovať Sviatostného Spasi-
teľa, Pannu Máriu Pomocnicu a Svätého 
otca, rímskeho pápeža. Vypros nám šťastnú 
hodinu smrti, aby sme prišli k tebe do neba.
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Štvrtok 26. 1. 2017
Význam priateľstva vo výchove dona Bosca
don Peter Lukáčik, direktor

Piatok 27. 1. 2017
Don Bosco dal seba
don Anton Červeň, direktor ponoviciátu

Sobota 28. 1. 2017
Dôležitý pilier preventívneho systému dona Bosca
don Rudolf Lednický, kaplán, saleziáni Žilina

Pondelok 23. 1. 2017
Don Bosco a chlieb náš každodenný
don Martin Rožek, katechéta SOŠ sv. Jozefa Robotníka Žilina

Utorok 24. 1. 2017
Pedagogika svätosti – Dominik Sávio
don Dominik Vinš, farár, saleziáni Žilina

Streda 25. 1. 2017
Kričte, skáčte, len nehrešte
don Juraj Malý, duchovný v nápravnom zariadení v Sučanoch
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Na sviatok Obetovania Pána 2. februára si pripomíname 20. 
výročie vyhlásenia Dňa zasväteného života. Keď pápež sv. Ján 
Pavol II. v roku 1997 ustanovil 2. február za Deň zasväteného 
života, nemal v úmysle len akýsi pamätný deň výlučne pre 
rehoľníkov. Vo svojom posolstve k 1. dňu zasväteného 
života napísal: „...chce napomôcť celej Cirkvi stále viac 
oceňovať svedectvo osôb, ktoré sa rozhodli nasledovať Krista 
praktizovaním evanjeliových rád“  a uviedol 3 hlavné ciele: 

Deň zasväteného života

Saleziánska rodina bude v roku 2017 
žiť výzvy z encykliky Amoris Laetitia
Hlavný predstavený saleziánskej rodiny vydáva každý rok Strennu, 
krátky dokument predstavujúci tému, ktorou bude saleziánska rodina 
žiť nasledujúce obdobie. Na rok 2017 sa don A. F. Artime nechal 
inšpirovať encyklikou Amoris Laetitia, ktorú napísal súčasný pápež 
František. 

Amoris Laetitia alebo v preklade Radosť Lásky, vzbudila v Cirkvi rôzne ohlasy. Pre saleziánske 
poslanie však prináša nový pohľad na rodinu v duchu zachovania biblických, teologických a morálnych právd, ktorý berie 

do úvahy rôzne osudy jednotlivých ľudí. Pápež František nechce revolúciu vo sviatosti manželstva, apeluje len na milosrdný 
pohľad plný lásky a pochopenia, ktorý je u Krista nezriedkavý, keď sa stretá s hriešnikmi a vydedencami zo spoločnosti. 

Vidiac krízu rodiny, ako základnej bunky spoločnosti, hlavný predstavený saleziánskej rodiny don A. F. Artime predstavuje 
heslo strenny na rok 2017:

Rodina je základom, hniezdom a bezpečným domovom 
pre každého človeka. Je školou života, kde sa človek pripravuje 
na vstup do dravého sveta. Rodina je v neposlednom rade 
veľkým sviatostným znakom Trojjediného Boha, ktorý je 
vzorom dokonalej a všetko darujúcej lásky.

Prítomnosť a budúcnosť ľudstva závisí od toho, v akej miere 
budú funkčné rodiny. Uvedomujúc si túto významnú úlohu 
don A. F. Artime vyzýva v Strenne 2017, aby saleziánska rodina 
bola angažovaná pri formovaní mladých ľudí v ich povolaní. 
Tých mladých, ktorí sú slobodní a stoja pred prebratím 
vzájomného záväzku manželstva, alebo už toto rozhodnutie 
uskutočnili a nevedia prekročiť prvé krízy, ktoré nevyhnutne 
prichádzajú. S dôrazom na empatiu ďalej vyzýva na pomoc 
ľuďom v akomkoľvek veku pri budovaní plnohodnotných 

vzťahov, hojení zranení a pri prekonávaní obáv.
Sám don Bosco, zakladateľ saleziánov, vyrastal v rodine 

bez otca. Vďaka obetavosti svojej mamy a pomoci niektorých 
ľudí (napr. kňaza Calossa) sa stal tým, čím sa stal. Ježiš Kristus 
neprišiel na zem, aby ľudstvo odsúdil, aby zlomil nalomenú 
trstinu, ale aby ho zachránil. Kľúčom k správnemu prístupu 
môže byť názov ôsmej kapitoly encykliky Amoris Leatitia: 
„Sprevádzať, rozlišovať, integrovať krehkosť.“ Rodina sa 
teda nemá stať neobmedzenou svojvôľou, ale miestom, 
kde sa človek učí slobode so zodpovednosťou, autonómii a 
solidárnosti, starostlivosti o seba a zároveň hľadaniu dobra 
všetkých, ochote komunikovať, ale tiež počúvať a rešpektovať 
ticho.

„Prvým je potreba slávnostným spôsobom chváliť Pána a 
ďakovať mu za veľký dar zasväteného života, ktorý obohacuje 
spoločenstvo kresťanov mnohorakosťou svojich chariziem.“ 
Druhým cieľom je spoznávanie zasväteného života a 
podporovanie úcty voči nemu zo strany celého Božieho ľudu. 
Tretí cieľ je vlastný zasväteným, pre ktorých je príležitosťou 
spoločne a slávnostne ďakovať „za veľké veci, ktoré im urobil 
Pán.“

„Sme jedna rodina! Každý dom, škola života a lásky.“
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Seminár VVV - Víkendová duch. obnova 
pre rodiny na tému „Hľadám svojich bra-
tov“ sa uskutoční v dňoch 3.-5. februára 
2017 v rekreačnom zariadení Škola v prí-
rode Kľačno. Info a prihlasovanie: Peter 
Valašek, rodiny.sdb@gmail.com

Seminár VVV pre rodiny
V nedeľu 29. januára Vás srdečne pozý-
vame osláviť sviatok dona Bosca, zakla-
dateľa saleziánov a patróna nášho kos-
tola. Slávnostnú sv. omšu o 11:00 bude 
celebrovať Mons. Marek Hriadeľ, gene-
rálny vikár žilinskej diecézy.

Hody vo farnosti

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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6.1.  Zjavenie Pána
  Prikázaný sviatok

13.-14.1. Noc mužov 
    Duchovná obnova

15.1.  Stretnutie prvoprijímajúcich  
Kostol sv. Jána Bosca o 15:30

19.1.  Študijný deň o t. Zemanovi
  Telocvičňa u saleziánov 9:30-17:00

20.-21.1. Noc žien
    Duchovná obnova

28.1. don Bosco Show
  Telocvičňa u saleziánov 16:00

29.1. Hody vo farnosti
  Slávnsotná sv. omša o 11:00

2.2.  Obetovanie Pána
  Deň zasväteného života

3.-5.2.  Víkendová duch. obnova  
 pre rodiny

    Kľačno, Škola v prírode
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Život na našej škole plynie veľmi rýchlo. Tento čas sa snažíme naplniť našim mladým 
nielen štúdiom a praxou v dielňach, ale aj rôznymi podujatiami.  Preto sme im v závere 
kalendárneho roka ponúkli nielen tradičný akčný víkend, ale aj možnosť stretnúť 
profesionálov z praxe. Podarilo sa nám to prostredníctvom prezentácie spoločnosti 
Fomei, ktorá sa zaoberá predovšetkým výrobou, predajom a servisom zariadení, 
materiálov a príslušenstva pre spracovanie, záznam a archiváciu obrazu v oblasti 
optiky a fotografie. Žiakom prezentovali a ukázali správnu tlač fotografií formátu A4 
a A3, správne nastavenie tlače i priamo tlačiarne. V ďalšej časti prednášky spoznávali 
osvetlenie, vďaka ktorému je možné vytvoriť dokonalé podmienky na fotografovanie 
aj mimo ateliéru. Nakoniec si mohli žiaci vytlačiť v spomínaných dvoch rozmeroch 
svoje vlastné fotografie. Začiatkom decembra sa navyše chodbami školy ozýval čoraz 
častejšie Hviezdoslav, Hurban, Lasica či i ďalší. Žiaci si totiž pripravili ukážky z poézie, 
ale aj prózy a predviedli svoj umelecký talent v oblasti prednesu i herectva.

Vaše príspevky očakávame na:
dbzilina@gmail.com

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

na apretáciu príspevkov
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inštitút sv. Jána Bosca ponúkol konferenciu 
s odkazom pápeža
Amoris laetitia patrí medzi najznámejšie a 
najčítanejšie diela súčasného pápeža Františka. 
Táto exhortácia hovorí o radosti z lásky, ako tomu 
nasvedčuje aj preklad názvu. Práve tejto téme sa 
venovala vedecká konferencia, ktorú organizoval 
Inštitút sv. Jána Bosca (detašované pracovisko 
Vysokej školy zdravotníctva a sociálnej práce sv. 
Alžbety v Bratislave). V stredu 7. decembra sa v 

priestoroch školy stretlo vyše 
20 pozvaných odborníkov 
- sociológov, teológov, 
psychológov či politológov 
s mnohoročnými skúsenosťami 
z praxe. „Prekvapil ma vysoký 
počet pozvaných hostí, ktorí 
sa zúčastnili konferencie a 
takisto rozmanitosť pohľadov, 
ktorými sme sa pozerali na 
exhortáciu pápeža. Myslím si, že 
účastníkom ponúkli množstvo 
obohacujúcich myšlienok, 
ktoré verím, že využijeme aj po 
konferencii,“ uviedol účastník 
Josef Převor. Konferencie sa 
zúčastnili nielen slovenskí, ale aj 
českí a poľskí odborníci.

Určite ste už v rukách držali obľ-
úbenú knihu „Spomienky Don 
Bosca“ alebo ste z nej minimálne 
čítali aspoň nejaký ten úryvok. Ka-
ždopádne, ak sa tak náhodou ne-
stalo, nemali by ste túto chybu zo-
pakovať pri novej knihe od autora 
Agassa Domenica. Vo svojej viac 
ako 300 stranovej knihe vykresľuje 
celý svätcov život, jeho charizmu 
a úspechy. Nezamlčal ani pády či 
nezhody s vplyvnými osobnosťami 
don Boscovej doby. Kniha by určite 
nemala chýbať vo Vašej knižnici.

Životopis Don Bosco
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tradične živý záver roka 


