
RADNOSTSALEZIANIZILINA

0
3.

0
9.

20
17

 | 
č.

46

ŠKOLY
všzaspsošsv.jozefarobotníka 

ORATÓRIUM
stretkázborykrúžkyšport

SALEZIÁNI
saleziánispolupracovníciknižnica

FARNOSŤ
spoločenstváfiliálkabánová 

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

+informačníksaleziánskehodielaapriateľovdonabosca

+ú
vo

dn
ík

Vážení priatelia dona Bosca!
Zaiste všetci vnímame, že Cirkev na Slovenku žije blahorečením dona Titusa Zemana, mučeníka 

za duchovné povolania. Túto historickú udalosť reflektujeme aj u nás v Žiline, a to nielen tradičným 
Výstupom Titusa Zemana (na ktorý Vás už teraz srdečne pozývam), ale najmä modlitbou, 
rozširovaním kníh a úcty k tomuto svätcovi.

Dovoľte mi, aby som Vás a vaše rodiny srdečne pozval na udalosť blahorečenia, ktorá bude 
v sobotu 30. septembra 2017. U saleziánov pripravujeme na tento deň autobusy, do ktorých je 
možné prihlásiť sa v sakristii kostola. Využime túto jedinečnú príležitosť, aby sme si na príhovor 
tohto svätca - mučeníka vyprosili dar vytrvalosti, dar poznania osobnej životnej cesty a pochopenie 
zmyslu utrpenia. 

Zároveň Vám v tomto čísle prinášame predstavenie saleziánov, ktorých Boh - cez predstavených 
- poslal do žilinského saleziánskeho diela, aby v duchu dona Bosca pracovali pre spásu duší, hlavne 
mladých.  Nech je toto krátke prestavenie nových saleziánov pre vás prvým impulzom, aby ste sa 
s nimi zoznámili aj osobne.

Prajem Vám všetkým požehnaný a pokojný nový školský rok. 

don Peter Lukáčik 
direktor komunity 
saleziánov v Žiline

Program na celý víkend blahoreče-
nia spoločne pripravujú Saleziáni 
don Bosca – Slovenská provincia 
a Bratislavská arcidiecéza. Uctiť si 
relikvie mučeníka Titusa budú mať 
možnosť veriaci hneď po slávnosti 
blahorečenia v sobotu, ale aj po ďa-
kovnej omši vo Vajnoroch v nedeľu.

Blahorečenie prvého kňaza rehoľníka z obdobia totality

„Bože, žehnaj naše dieťa, aby jeho život bol 
Tebe na slávu, jemu na spásu, nám na rado-
sť a svetu na osoh.“ Toto je modlitba obe-

tovania, v ktorej sa vyjadruje túžba po svätosti... Rodičia zverujú svoje dieťa 
Bohu, aby sa stalo dospelým Božím synom, alebo dcérou. Nie živoriacim, ale 
žijúcim naplno a večne, v novej rodine – Cirkvi. O necelý mesiac bude blaho-
rečený don Titus Zeman. V jeho životopise môžeme odkrývať, čo konkrétne 
formovalo jeho život. Mama Agáta a otec Ján ho viedli od malička vo viere. 
Tak sa mu stal prirodzeným život s Bohom, úprimná úcta k Panne Márii, 
vzťah lásky k rodine a k blížnym. Jeho detské čisté srdce ukazuje nesmier-
nu kapacitu dôverovať v dobrého Boha aj vtedy, keď príde choroba alebo 
ťažkosť. A vydrží aj v dospelosti, keď sa rozhodne napriek riziku vlastného 
ohrozenia v prospech druhých. Dokonca aj vo väzení si chráni svoj vzťah k 

Blahoslavený(í)

Piatok 29. 9. 2017
20.00 Modlitbová vigília v Dóme sv. Martina 

Sobota 30. 9. 2017
9.30 Prípravný program
10.30 Pontifikálna sv. omša blahorečenia v Petržalke  
 pri Kostole Svätej rodiny
16.00  Slávnostný ceremoniál po blahorečení dona  
 Titusa Zemana s názvom Prekročil som hranicu
 v bratislavskej HANT Aréne

Nedeľa 1. 10. 2017
10.30  Svätá omša - poďakovanie za blahorečenie
 vo Vajnoroch, Nám. Titusa ZemanaKo
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Bohu a k blížnym. Ak by ich zradil, tak by získal zastavenie 
mučenia a pohodlný zvyšok života. Volí si radšej utrpenie, 
ktorému sa vzpiera pud sebazáchovy: „Stačí zradiť... a bude 
dobre!“ Lenže Titus nezradil. Stratil život v zrelom veku, aby 
si uchránil ten večný. Boh si pozýva všetkých rodičov do 
spolupráce nielen na odovzdávaní ľudského života, ale aj 
na jeho formovaní. Ich dieťa majú naučiť žiť spoločenstvo s 
Tým, ktorý nám pominuteľné sily a prostriedky premieňa na 
nepominuteľný život! Podstatné je to, čo sa modlí v modlit-
be po krste: „Aby jeho život bol Bohu na slávu“. To je na pr-
vom mieste! Čo Bohu nedáme, to nakoniec minieme, alebo 
stratíme. Našťastie rodičia a vychovávatelia naučili Titusa, 
že sa oplatí dať Bohu všetko. On to pochopil a je blahosla-
vený. Jeho príhovor i príbeh sa stáva pomocou aj pre naše 
túžby a život. Takýto dar sa nemôže nechať iba tak!
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SALEZIÁNI, S KTORÝMI SA STRETNETE V ŽILINE
Ako každý rok, aj tentoraz vám ponúkame známe i menej známe tváre 
nášho saleziánskeho diela na jednej dvojstrane. Zoznámiť sa s nimi 
budete môcť už počas nasledujúcich dní a týždňov, preto len v skratke 
o tom, kto prišiel a kde sa zaradil (pri aktivitách akého druhu sa môžete 
stretnúť).

Ferdinand Kubík
hl. zodpovedný 

za profesorskú vetvu

Milan Fula
Vedúci Inštutútu 

sv. Tomáša Akvinského

Jozef Kutarňa
Vedúci Inštitútu sv. Jána 

Bosca (VŠ SPaZ sv. Alžbety)

PROFESORSKÁ
VETVA
Saleziáni v tejto vetve sa ve-
nujú vyučovaniu i akademickej 
činnosti na Inštitúte sv. Jána 
Bosca (VŠZaSP) a Inštitúte sv. 
Tomáša Akvinského (PNC).

Peter Lukáčik
direktor saleziánskeho 

domu v Žiline

Dominik Vinš
farár

Marek Gális
kaplán

Pavol Pillár
oratórium

Marián Drahoš
vedúci oratória

Peter Žatkuľák
oratórium

Juraj Malý
Väzenský kaplán 

v Sučanoch, Ordinariát 
OS a OZ SR

Ján Tocký
spovedník

Rudolf Lednický
kaplán

PASTORAČNÁ VETVA
Saleziáni z pastoračnej vetvy sa venujú službe vo farnosti, v oratóriu i asistencii 
v jednotlivých skupinách nášho strediska – farnosť a oratórium.
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Ján Bendík
študent (3. ročník)

Marián Harčar
študent (3. ročník)

Lukáš Závodník
študent (2. ročník)

Jan Rozsypálek
študent (2. ročník)

Peter Ondrej
formátor

Peter Mlynarčík
formátor

Peter Biela
študent (2. ročník)

Daniel Imriška
asistent na internáte

Patrik Mižák
asistent na internáte

Igor Pecha
riaditeľ SOŠ

Rastislav Behún
vedúci internátu

PONOVICIÁT
(alebo PNC) je pries-
torom pre formáciu 
povolania, kde sa mla-
dí saleziáni štúdiom fi-
lozofie a skúsenosťami 
apoštolátu pripravujú 
na svoje povolanie, 
pod vedením tímu for-
mátorov.

Anton Červeň
direktor komunity PNC

Pavol Dzivý
direktor komunity SOŠ

Josef Převor
študent (2. ročník)

Marián Bundzel
asistent na SOŠ

Volodymyr BASARAB
študent (1. ročník)

Jozef Sarnecký
katechéta školy

SOŠ sv. JOZEFA 
ROBOTNÍKA
Saleziáni z tejto vetvy pô-
sobia na SOŠ sv. Jozefa 
Robotníka, kde sa venujú 
študentom počas vyučo-
vania a pôsobia tiež ako 
asistenti (vychovávatelia) 
školského internátu.
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V nedeľu 10.9.  o  15:00  pozývame všetky  
deti  a ich rodičov na  slávnostné otvorenie 
oratka.  Pripravené  budú  zaujímavé súťa-
že a prezentácie  stretiek  i krúžkov na nový 
školský rok. 

Otvorenie Oratka

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, 

Daniel Imriška, Patrik Mižák, 
Lukáš Závodník, Kristína Zelná,

Karolína Kováčová, Miroslav Podstavek

5.9.  Prednáška pre birmovancov  
Oratko o 17:30

10.9. Duchovná obnova rodín
  Oratko o 9:00

10.9. Veni Sancte
  Kostol u saleziánov počas sv. omší

10.9. Otvorenie Oratka
  Oratko o 15:00

15.9. Sedembolestná Panna Mária 
Slávnosť

24.9. Výstup Titusa Zemana  
Veľký Fatranský Kriváň

30.9. Blahorečenie Titusa Zemana
   Bratislava

Vaše príspevky očakávame na:
dbzilina@gmail.com

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

na apretáciu príspevkov

Takmer 200 gratulantov sa zišlo v nede-
ľu 20. augusta 2017, aby spoločne oslávili 
okrúhle 40-tiny nášho direktora dona Petra 
Lukáčika. Po ďakovnej sv. omši, v družných 
rozhovoroch pri guláši a iných dobrotách 
na oratku,  sme zakusovali veľkosť don 
Boscovej saleziánskej rodiny. 

Oslava jubilea nášho direktora

Spoločný  výstup  na  Veľký  Fatranský  Kri-
váň  sa  uskutoční  v nedeľu 24. 9. 2016. 
Stretneme sa o 7:15 pred sochou  dona  
Bosca  u saleziánov v Žiline alebo o 8:00 vo 
Vrátnej-Výťah. Tiež je možné ísť lanovkou 
o 11:00. O 12:00 bude na vrchole sv. omša. 

Výstup Titusa ZemanaPočas posledného augustového víkendu 
uvažovala stredisková rada nášho orató-
ria pod vedením nového vedúceho dona 
Mariána Drahoša (saleziáni, animátori, 
spolupracujúci, katechéti...)  uvažovala nad 
výchovno-pastoračnou činnosťou oratka v 
novom šk. roku.

Nový vedúci oratka

Saleziáni a animátori každoročne pri-
pravujú množstvo aktivít pre mladých 
a deti z nášho strediska. Inak tomu ne-
bolo ani toto leto. Hneď v prvý týždeň 
prázdnin sa 8 desiatok detí a viac ako 
30 animátorov stretlo na prímestskom 
tábore s názvom „Indiánsky kmeň Ša-
vanov“. Počas piatich dní deti spozná-
vali in diánske zvyky a nechýbal výlet 
do skanzenu vo Vychylovke. Podob-
ne tomu bolo aj počas druhého tur-
nusu, ktorého sa zúčastnilo 55 detí a 
20 animátorov. Rodinky sa počas leta 
nedali zahanbiť a zorgani zovali rodin-
ný tábor. Od 3. do 6. augusta strávili v 
Rodinkove v Belušských Slatinách dni 
plné zábavy, radosti a vytvárania spo-

ločenstva. Program zabezpečoval 10-členný tím animátorov a o duchovnú službu sa 
staral Peter Lukačik SDB. Komunita SOŠ zorganizovala počas prázdnin okrem prerábky 
inter nátu aj tradičné letné podujatia. Jedným z nich bol Zoznamovací vý let pre žiakov pr-
vých ročníkov, ktorý ich zoznamuje s prostre dím, saleziánmi a ponúka čas na spoznanie 
sa navzájom. Po úvodnom zoznamo vacom večeri sa tentoraz 80 členná partia vybrala 
vlakom do Strečna a následne do Turia, samozrejme cez kopec Minčol. Pre chlapcov so 
záľubou v technike zorganizovali od 9. do 12. júla ďalší ročník tábora CECHCAMP. Počas 
ranných hodín sa zdržiavali v zámočníckej, stolárskej alebo automechanickej dielni, kde 
pod dohľadom majstrov okúsili manuálnu prácu. 
Po obedňajší program ponúkol zábavu v podobe 
pevnosti Boyard, vodných hier, šmykfutbalu a iných. 
Bá novský Domec zas začiatkom augusta zorgani-
zoval pridedinský tábor pre deti od 7 do 12 rokov. 
Spoločne s animátor mi sa vrátili do stredoveku a 
nielen to. Okrem naháňania čarodejníc a stretania 
osob ností ako Jana z Arcu či sv. Benedikt navyše 
spievali, hrali, tvorili a zabávali sa. Nechýbali soko-

liari a dobo vé kostýmy. Na prelome júla 
a augusta sa skupinka mladých +\- 26 
orchestrákov, vybrala na splav Malého 
Du naja. Sprevádzal ich Paľo Štefanec 
st., ako šofér v technickom vozidle. Du-
chovného vedenia sa ujal Maroš Dra-
hoš SDB, ktorý bol aj posilou na jed nej 
loďke a dva dni s nimi prežil na vode 
aj Patrik Mižák SDB, ktorý sa splavom 
nadobro rozlúčil s niekdajšou službou 
pri orchestrákoch. Do štvrtku 3. au-
gusta hudobníci spoločne splavovali, 
spieva li pri ohnisku, nocovali v sta-
noch i pod hviezdnou oblohou a na 
záver sa opálení vrátili späť do Žiliny.

Saleziánske leto v Žiline bolo opäť bohaté na zaujímavé ponuky


