
RADNOSTSALEZIANIZILINA

Vážení priatelia dona Bosca,
na prahu nového roka Vám chcem poďakovať za vašu pozornosť a štedrosť, ktorú ste nám 
preukázali cez vianočné sviatky. Či už pozdravmi, sms, mailami alebo mnohými inými darmi         
a želaniami. Bolo ich toľko, že na všetky sa nedalo odpovedať. Preto využívam aj túto príležitosť, 
aby som Vám v mene saleziánov poďakoval! Zároveň vás chcem v tieto sviatočné dni pozdraviť 
a popriať vám veľa lásky, radosti, pokoja a zdravia. Nech máte v novom roku veľa optimizmu          
a Božieho požehnania pre vašu prácu v rodinnom a spoločenskom živote. Ponúkam Vám                  
i niekoľko myšlienok, ktoré by Vás mohli obohatiť a povzbudiť v ďalších dňoch.
Dieťa sa na Vianoce opýtalo: „Mami, a prečo mi Ježiško priniesol to, čo môžeme kúpiť aj                   
v obchode?“ Aj dieťa sa postupne naučí rozlišovať veci a hodnoty. Sú tie, ktoré sa dajú kúpiť, 
ale čas, radosť, pokoj, láska, zmysel života, schopnosť spracovať konflikty a utrpenie, na predaj 
nikde nemajú. Sú to Božie dary – to čo nosí Ježiš. Keby sa všetko dalo kúpiť, chodili by sme do 
obchodných centier a nie do kostola. Že to tak skutočne nie je, som sa presvedčil, pri návštevách 
nemocničnej kaplnky v Žiline, kde som vždy našiel niekoho, kto sa v dôvere obracia k Bohu.
Rodičia vedia, že majú oveľa bližšie k svojím deťom, ako deti k nim. Boh má ku každému z nás 
oveľa bližšie, ako my k nemu. Ten, ktorý je najbohatší, stal sa najchudobnejším, narodil sa v 
maštali bez obrazov, bez elektriny, bez kúrenia. Hoci je mocný, stal sa posledným zo všetkých, 
sluhom všetkých. Uveriť tomu znamená dať životu zmysel, naplniť život optimizmom. Božia láska 
a náklonnosť je s nami počas celého roka, sprevádza nás a podporuje. Dnešnou nedeľou Krstu 
Pána končí vianočné obdobie a pred sebou máme rok 2016 plný očakávania. Hlboká dôvera v 
Boha je pre nás istotou, o ktorú sa možno oprieť, a z ktorej možno čerpať na cestu, ktorá má 
svoj vznešený cieľ.

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

don Marián Bundzel 
Farár saleziánskej 

farnosti v Žiline
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JUBIleUM pOkRAčUJe
DOBRODRUžSTVOM S  NíM

Len pred pár dňami sa 
skončil pre saleziánov 
jubilejný rok dvestoročnice 
od narodenia dona Bosca. 
Prežili sme veľkolepé 
oslavy, či už to bolo tu na 
Slovensku alebo aj ako 
pútnici na Colle don Bosco 
v Taliansku. A boli to pre 

mnohých skutočne silné zážitky. Sme presvedčení, že nám to 
ešte viac priblížilo postavu, život, činnosť, ale hlavne duchovnosť 
tohto apoštola detí a mládeže. Už sme však v roku 2016. Teraz don 
Bosca vypustíme z našich myslí i sŕdc? Veríme, že nie. A mesiac 
január, ktorý sa mimochodom volá aj saleziánsky mesiac, nám v 
tom môže pomôcť. Predovšetkým jeho druhá polovica bude opäť 
peknou príležitosťou znova sa prehĺbiť v don Boscovom duchu. 
A čo spolu chystáme? Okrem prípravy v podobe deviatnika, to 

bude aj slávenie sviatkov sv. Františka Saleského 
a bl. Laury Vicune. No vrcholom v našej farnosti 
bude odpustová slávnosť sv. Jána Bosca, ktorá 
pripadne presne na nedeľu 31. januára. A taktiež 
to bude už tradičná Don Bosco šou plná radosti 
a prekvapení. Popri týchto oslavách je však dobre 
pripomenúť si aj to, čo nám často odkazuje terajší 
don Bosco - don Angel Artime. A to, že náš život 
je cesta, ktorá je zaujímavá, kľukatá, niekedy 
nebezpečná, ale hlavne poriadne dobrodružná. A 
taktiež, že na nej nie sme sami, že „naše lano“ vždy 
niekto istí. Raz sú to naši rodičia, inokedy priatelia, 
možno kňaz alebo duchovný sprievodca... Boh si 
stále nájde nejakého sprostredkovateľa, aby nás 
sprevádzal životom. Buďme mu za túto jeho 
pomoc a ochranu vždy vďační a smelo vykročme 
na dobrodružnú cestu s Ním. 
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Saleziáni don Bosca v spolupráci s animátormi, dobrovoľníkmi a manželskými pármi pripravujú aj tento rok množstvo pútavých 
aktivít, stretnutí a možností pre manželov a rodiny. Pripravili sme pre vás a vaše ratolesti bližšie informácie k pravidelným 
celoročným i príležitostným aktivitám. Zároveň sú pozvánkou k účasti a členstvu v spoločenstve saleziánskej rodiny v Žiline. 
Pohodlne sa usaďte a vyberte si tie svoje tohtoročné „destinácie“. K rozhodovaniu je pravdaže celkom vhodné pribrať aj deti.

pONUky A pRíležITOSTI pRe RODINy A MANželOV V ROkU 2016

Pre manželov, ktorí sa túžia ponoriť do 
tichej a láskavej Božej prítomnosti.
V čase medzi májom a júlom, od stredy 
do nedele.
V tichom a pokojnom prostredí exercič-
ného zariadenia v dostupnom okolí.
Sú pod vedením skúseného kňaza, 
saleziána, príp. zástupcu inej rehole. 
Program je určený pre manželov, 
ktorí sa túžia ponoriť do ticha, bez 
rozptyľujúcich podnetov.
Pre bližšie informácie poslať správu na 
rodiny.sdb@gmail.com

DUCHOVNÉ CVIčeNIA

Pre manželské páry, ktoré sa chcú 
zapojiť do animácie rodinných 
spoločenstiev, stretiek
23.01.2016, 20.2.2016 a 23.4.2016

Saleziánsky dom v Žiline.

Ide o tri sobotné stretnutia, počas 
ktorých sa účastníci dozvedia, 
čo znamená animovať rodinnné 
spoločenstvo, aké postoje sú vlastné 
animátorom, prečo združovať rodiny 
do spoločenstvav.
d. Peter Lukáčik: p.lukacik@gmail.com

Animátorská škola rodinných 
spoločenstiev - kURz ŠARS

Pre manželské páry.

Jeseň 2016.

Komunitná jedáleň u saleziánov, vstup 
cez SOŠ sv. Jozefa Robotníka.
Ide o osem stretnutí, počas ktorých 
majú manželia príležitosť pozhovárať 
sa vo dvojici na určitú tému. Kurz je 
dobrou investíciou do manželstva pre 
všetky manželské páry, ktoré chcú 
svoje manželstvo naplno žiť.

M. Jedináková: m.jedina@gmail.com

MANželSkÉ VečeRy

Kurz je určený pre rodičov detí do 10 
rokov.

Jar 2016.

Klubovňa SOŠ sv. Jozefa Robotníka.

Päť večerov pozostávajúcich z prednáš-
ky a diskusie v malej skupinke. Priestor 
navzájom sa pozdieľať a poradiť            
o tom, ako zvládnuť výchovu ratolestí. 

M. Jedináková: m.jedina@gmail.com

RODIčOVSkÉ VečeRy

Pre rodiny, ktoré chcú prežiť pekný čas 
so svojou rodinkou v spoločenstve.
Predĺžený víkend počas prázdnin 4.-7. 
augusta 2016. 
Rodinkovo v Belušských Slatinách.

Tábor je príležitosť, kde sa dá zažiť 
„rodinné“ dobrodružstvo. Počas 
tábora je každá rodina samostatnou 
„skupinkou“. Program je koncipovaný s 
ohľadom na menšie deti. Vo večerných 
hodinách je program pre manželov.

J. Šutková: sutkova.janka@gmail.com

RODINNý TáBOR

Pre manželské páry (a ich deti).

1. júlový alebo 1. augustový týždeň 2016.

Banská Bystrica, ubytovanie na 
vysokoškolských internátoch.
Týždňové stretnutie manželov zame-
rané na vzájomné povzbudenie sa. 
Program je postavený na jednotlivých 
prednáškach, doplnených o osobné 
svedectvo, ktoré prezentujú manželia. 
Deti sú v čase prednášky so skúsenými 
animátormi, kde majú vopred pripra-
vený program. 
M. Jedináková: m.jedina@gmail.com
J. Šutková: sutkova.janka@gmail.com

MANželSkÉ STReTNUTIA

Pre všetkých otcov, aj duchovných.

Pondelok o 21:15.

Kaplnka v Oratóriu.

Na každom stretnutí sa modlia z kniž-
ky Modlitby otcov, ktoré dopĺňajú 
o osobné. Pri modlitbách tiež 
odovzdávajú svojich blízkych vo veľkej 
dôvere do Ježišových rúk. Cez tieto 
modlitby tiež utvárajú nové priateľstvá.
Tibor Strašík: strasik@bytterm.sk
Ivan Melo a Petr Maxa:
info@modlitbyotcov.sk

MODlITBy OTCOV

Každý kto rád spieva.

V nedeľu večer 18.00 skúšky.

Saleziánske oratórium, klubovňa.

Rozvíjanie talentu v službe Bohu a 
blížnym cez spev chrámových skladieb, 
ktorý môže duše počúvajúcich 
povznášať k Bohu, zároveň ním 
vyjadrujú aj svoje vlastné modlitby.

Barbora Brosová-Lipková (dirigentka).

CHRáMOVý zBOR la Famiglia

KTOLEGENDA: KEDY KDE BlIžŠIe INFO

Duchovné ponuky (1x/rok)

pravidelné aktivity

pOpIS
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Pre všetkých.

30.4. 2016, svätá omša 17:30 (aj v 
krojoch), po omši pokračovanie.
Kostol u Saleziánov, potom detské 
ihrisko hneď vedľa kostola.
Stretnutie rodín, mladých, detí a 
farníkov v radostnom duchu. Do tanca 
hrá kapela, ochotní otcovia opekajú 
špekáčiky, šikovné ženy prinášajú 
koláčiky a silní junáci stavajú máj.

V oznamoch (v kostole, na webe).

STAVANIe MáJA

Pre tých, ktorým je blízka saleziánska 
charizma.

28.5. 2016, sobota 15:00.

Kostol u Saleziánov, pokračovanie         
v oratóriu.
O 15:00 v kostole sv. Jána Bosca začína 
slávnostná sv. omša, po nej je mariánska 
procesia s ukončením na oratku, kde 
sú pripravené súťaže, hry a dobrý 
guláš.Stretnutie sa koná z príležitosti 
osláv sviatku Panny Márie Pomocnice 
Kresťanov, ktorú si don Bosco zvolil za 
hlavnú patrónku saleziánskeho diela a 
jej sviatok je 24. mája

V oznamoch (v kostole, na webe).

STReTNUTIe SAl. RODINy

Pre milovníkov hôr a turistiky.

Nedeľa 25.9. 2016

Výstup na Veľký Fatranský Kriváň
(1 709 m. n. m.).

7:00 zraz u saleziánov v Žiline pred 
sochou dona Bosca. Z Vrátnej o 8:15 
štart výstupu a o 12:00 je na vrchole 
sv. omša. Je možné ísť aj lanovkou 
do Snilovského sedla najlepšie okolo 
11:00. Výstup sa koná na počesť 
božieho služobníka saleziána dona 
Titusa Zemana, ktorý je v procese 
blahorečenia. 
don Peter Lukáčik, resp. v oznamoch

VýSTUp TITUSA zeMANA

Pre deti pred začiatkom ZŠ a 1. stupeň 
ZŠ

31.12. 2016 o 15:00

Saleziánske oratórium 

Zábavný program pre celú rodinu          
na pútavú tému. Možnosť prežiť 
spoločne záver roka. Na záver je o 
17:00 ďakovná koncoročná sv. omša.

don Peter Naňo, oznamy (kostol, web)

DeTSký SIlVeSTeR

Pre manželské páry a mládež.

26.12. 2016 o 19:00 hod.

Hotel Slovakia.

Tradičná Štefanská zábava, kde je okrem 
tanca pripravený sprievodný zábavný 
program. Pre väčšie spoločenstvá je 
možné pripraviť osobitný stôl. V cene 
lístka je zahrnutá večera, občerstvenie 
a hudba. Ak si pripravíte zábavný 
program, cena lístka je znížená. 
V oznamoch (v kostole, na webe).

ŠTeFANSká záBAVA

Pre deti, dospelých a celé rodiny. 

8.5. 2016, nedeľa poobedie.

Pri kostole v Bánovej.

Niekoľko desiatok bežcov, 4 kategórie, 
skvelá atmosféra a perfektný guláš. 
Po úvodnej registrácii je otvorenie 
behu a sprievodných aktivít pre deti 
aj dospelých. Beží sa v kategóriách 
DETI, PRE VŠETKÝCH (3km), PRE 
ŠPORTOVCOV (6km), nechýba závereč-
né vyhodnotenie. 

V oznamoch (v kostole, na webe)

BeH DOMINIkA SáVIA

Pre rodiny.

Dohodou.

Saleziáni dona Bosca.

Viaceré rodiny sa spolu stretávajú 
a vzájomne podporujú v malých 
rodinných spoločenstvách.Motiváciou 
je túžba vytvárať bližšie vzťahy v 
malých spoločenstvách veriacich rodín, 
ktoré spája Boh, saleziánska charizma 
a priateľstvá.
Pre bližšie informácie poslať správu na 
rodiny.sdb@gmail.com

RODINNÉ STReTká Pre všetky mamy i duchovné.

Raz za týždeň, v ten istý deň a hodinu.

Striedavo u niektorej z mám, prípadne 
v kaplnke.
Na každom stretnutí sa vždy modlia 
všetkých 9 modlitieb z knižky Modlitby 
matiek, ktoré dopĺňajú o osobné 
modlitby. Pri modlitbách odovzdávajú 
seba, svoje deti a svojich blízkych do 
Ježišových rúk. Zároveň cez modlitby 
Pán utvára nové priateľstvá.
Koordinátorky žilinskej diecézy:
K. Melová:  katka.melova@gmail.com  
M.Wallenfelsová:
wallenfelsovamartina@gmail.com
M. Jedináková:  m.jedina@gmail.com

MODlITBy MATIek

Pre rodiny a manželské páry.

Zvyčajne prvá alebo druhá nedeľa         
v mesiaci počas šk. roka o 9:00.

Saleziánske oratórium.

O 9:15 začína prednáška na aktuálnu 
tému v podaní kňaza saleziána, 
nasleduje ústranie a ticho, sviatosť 
zmierenia, počas toho modlitba sv. ru-
ženca, zdieľanie a osobné svedectvá. 
O 11:30 je slávenie Eucharistie. Počas 
duchovnej obnovy sa o deti starajú 
animátori.
Pre bližšie informácie poslať správu na 
rodiny.sdb@gmail.com

DUCH. OBNOVA RODíN

Športovo-rekreačné ponuky
       (1x/rok)
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Vaše príspevky očakávame na:
dbzilina@gmail.com

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

na apretáciu príspevkov

16.-17.1. Duch. obnova pre mladých 
     Oratórium

30.1.  Don Bosco šou „kto som? 
Dom odborov Žilina o 16:00

31.1.  Slávnosť dona Bosca             
Hody v kostole o 11:00

1.2.  polročné prázdniny
2.2.  Obetovanie pána 

Sviatok

7.2.  Duchovná obnova rodín    
Oratórium o 9:00

7.2.  Detský karneval                 
Oratórium o 15:00

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.

„Vaše žiarivé svedectvo života bude ako lampa postavená na 
svietniku, aby dávalo svetlo a teplo celému Božiemu ľudu,“ 
povedal sv. otec František pri príležitosti otvorenia roku 
zasväteného života. Úplné oddanie sa Kristovi v sľuboch 
chudoby, čistoty a poslušnosti bolo prítomné v kresťanstve už 
od samého začiatku. Počas dejín Cirkvi, aj napriek mnohým 
krízam, sa zasvätený život javil ako jasné znamenie večného 
života a nebeského kráľovstva.
Vyhlásenie roku zasväteného života bolo reakciou na dnešnú 
pohnutú dobu, v ktorej prestávajú platiť akékoľvek istoty 
- morálne, etické alebo duchovné. Pápež František vyzval 
zasvätené osoby, aby svojou radosťou ukázali celému svetu, že 
nasledovanie Krista a život podľa evanjelia napĺňa ľudské srdce 
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Pozývame vás na veľkolepé autorské 
divadelné predstavenie „Kto som“. 
30. januára o 16:00 v priestoroch 
Domu odborov odohrajú mladí z 
nášho oratka. Ste srdečne pozvaní!

Don Bosco Šou

Da mihi animas

Saleziáni dona Bosca Žilina - www.zilina.sdb.sk
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V nedeľu 7. februára sa o 9:00 v 
priestoroch oratória uskutoční du-
chovná obnova rodín. Pre rodičov 
je pripravená prednáška a pre deti 
pútavé hry s animátormi.

Duchovná obnova rodín

Don Bosco by oslavoval už oficiálne          
24. narodeniny jeho pôsobenia v Bánovej. 
Za ten čas  sa nám podarilo pomenovať 
po ňom námestie, postaviť mu sochu a po 
vzore turínskeho Valdocca otvoriť aj malé 
oratórium - Domec. Čo sa týka vonkajších 
pôct, s nami musí byť Giovanni veľmi 
spokojný. Aký by však bol jeho odkaz a aké 
by nám dal priania na rok 2016 môžeme 
len ťažko uhádnuť. Preto sme to nechali 
na animátorov z Domca a ich odpovede 
vám, pravdaže so zachovaním anonymity, 
prinášame:

Pokiaľ človek chce prispieť k dielu 
dona Bosca, nemusí sa nutne stať 
saleziánom. Môžete byť animátorom či 
dobrovoľníkom. Rovnako sa však môžete 
zaradiť do širokých radov saleziánov 
spolupracovníkov. Myšlienka saleziánov 
spolupracovníkov skrsla už v mysli Don 
Bosca, keď otvoril prvé oratórium a 
potreboval niekoho, kto by sa o také 
množstvo chlapcov staral spolu s ním. 
Jednou z prvých spolupracovníkov 
bola jeho mama Margita. Postupne 
sa pripájali noví a dnes ich je niekoľko 
tisícok po celom svete. Aj kruhy žilinských 
spolupracovníkov sa 8. decembra, na 
sviatok Nepoškvrneného počatia Panny 
Márie, rozšírili o nového člena. Stal sa ním 
Marián Szabo, ktorý zložil svoje prísľuby 

Rozhodnutie na celý život
keď pOVIeŠ pReD OlTáROM SVOJe áNO!

• „želal by nám kvalitné a dobré vzťahy 
medzi animátormi, ktoré sú základom 
práce s deťmi a s mládežou.“
• „Aby sme pokračovali v jeho diele a 
hlavne v práci s mládežou.“
• „Aby sme sa venovali deťom za 
akýchkoľvek podmienok, pretože s 
Božou pomocou sa všetko dá.“

Posolstvo, ktoré všetci vidíme a vnímame? 
Vrátiť sa k podstate odkazu, ktorý odznel 
ešte pred 150 rokmi! Venovať svoj voľný 
čas a úsilie výchove detí a mládeže, lebo 
tak  dokážeme najlepšie pomôcť k ich 
osobnému rozvoju.

počas večernej omše. Rozhodnutie pre 
spolupracovníkov bolo jednoznačné: 
„Cítil som Božie volanie a volanie od 
dona Bosca a navyše ma baví práca s 
mladými. Moja formácia trvala ako u 
každého dva roky, počas ktorých som 
spoznával bližšie charizmy a život don 
Bosca, čomu sa venoval, ako pracoval 
s mládežou, atď. A zároveň som hlbšie 
spoznával aj jeho duchovný život. 
Oslovil ma prakticky celým svojím 
životom, no najmä tým, že pracoval celý 
život s mladými a venoval sa im,“ priblížil 
Marián. Saleziánom spolupracovníkom 
sa môže stať prakticky každý z nás, kto 
dosiahol vek 18 rokov a cíti volanie Boha 
pripojiť sa k rodine don Bosca takýmto 
spôsobom a viesť mladých. 

šťastím a dáva mu pravý zmysel života. Zasvätený život sa musí 
stať opäť akýmsi majákom pre ľudí, ktorí kráčajú za Kristom. 
Počas roku 2015 sa uskutočnilo mnoho podujatí, ktoré slúžili 
tak pre obnovu zasvätených inštitútov, ako aj pre povzbudenie 
bežných veriacich vo viere. Konferencie, stretnutia a prednášky 
dali tiež mnohým mladým odpovede na otázky povolania.
Na záver roku zasväteného života je možné Cirkvi priať, aby 
zasvätení svojím sľubom chudoby ukazovali všetkým ľuďom 
na poklad večného života. Aby svojou čistotou otvárali 
zrak všetkým, čo túžia hľadieť na Božiu tvár. A aby svojou 
poslušnosťou a verným nasledovaním evanjelia kráčali ku 
Kristovi, prameňu všetkých milostí.

evanjelium, proroctvo a nádej – Rok zasväteného života
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