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Vážení priatelia dona Bosca!
Milí farníci a priatelia dona Bosca. V septembri sme rozbehli nový pastoračný rok, 
naštartovali sme stretká, krúžky, školy, prípravu na 1. sv. prijímanie, a to všetko  uprostred 
intenzívnej prípravy na blahorečenie dona Titusa Zemana.  Našu diecézu zasvätí otec 
biskup Nepoškvrnenému srdcu Panny Márie v Rajeckej Lesnej už čochvíľa, 7. októbra. 
Toto je veľká výzva posilniť v modlitbe aj naše spoločenstvá i domáce cirkvi – rodiny. 
Takto budeme viac Boží a viac odolnejší voči zmätkom tohto sveta. V októbri (21. 
októbra) nás tiež čaká slávnosť vysluhovania sviatosti birmovania. Svoju prípravu zavŕši 
asi 60 birmovancov. Prajeme si, aby svojim nasadením rozšírili rady životaschopných 
kresťanov, a tak dobre využili dary, ktoré dostanú. Koncom novembra nás čaká oslava 
80. výročia požehnania základného kameňa nášho domu, a teda aj kostola. Mala by 
to byť príležitosť spomenúť si na Tomáša Ružičku, nášho prvého dobrodincu, ale aj 
na ďalších, ktorí dávali pre toto dielo nielen svoje sily, ale stali sa súčasťou príbehu 
spoločenstva, uprostred ktorého býva Boh. Tento rok nás čaká rozhodnutie o obnove 
kostola, ale aj farnosti. Ich spoločným bodom je, že sa budujú od oltára. Od tohto vzťahu 
závisí nielen krása priestoru kostola, ale aj krása rodín a spoločenstiev. Od začiatku 
adventu nás k nemu pozýva aj príprava na Svetové stretnutie rodín, ktoré sa uskutoční 
21. –  27. augusta 2018 v Dubline. Nezabúdajme na svoje základy – patríme do rodiny, 
kde je darcom života a pôvodcom všetkého dobra Boh. Sme na Jeho obraz. On nie je 
dokonalým indivíduom, ale jednotou Troch osôb – spoločenstvom v dokonalej láske. 

Don Dominik Vinš
Farár

Domov, ktorý prijíma, je jeden z dôležitých saleziánskych elementov vo výchovných prostrediach, ktoré 
vytvárame. Práve pre povzbudenie tohto faktora prešlo prostredie internátu SOŠ sv. Jozefa Robotníka 
obnovou druhého poschodia. Cela realizácia sa uskutočnila počas prázdnin a skončila tesne pred zača-
tím školského roka. „V prvom rade, myšlienka tejto obnovy bola dlhodobá, nie je to záležitosť jedného 
rozhodnutia. Posledná prerábka bola pred dvadsiatimi piatimi rokmi. Celé sa to podarilo zrealizovať 
vďaka tímu školy a firme, s ktorou sme boli spokojní,“ uviedol Rastislav Behúň, ekonóm domu a hlavný 
koordinátor prác pri prerábke internátu. Pocity v prerobenom internátom prostredí vyjadrili oslovení štu-
denti slovami: „Som celkom pozitívne 
naladený, spríjemňuje to môj pobyt, 
lepšie sa mi učí, keď vnímam čistotu 
a poriadok okolo seba,“ hovorí štvr-
ták Sebastián. Skúsený študent, nad-
stavbár Michal, dodáva: „Je to dobre 
spravené, len keby boli na stenách 
pri posteliach ešte nejaké obloženia, 
aby sa to tak rýchlo nezašpinilo.” Do-
mov je miesto, kde sa mladí učia, že 
sú dôležití, majú dôstojnosť a vlast-
nia určité dary, ktoré im patria jedi-
nečným spôsobom. Domov je mies-
to, kam patria.

Domov – miesto, kam patrím
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V posledných dňoch boli viacerí z nás priamymi svedkami toho, ako sa salezián-kňaz Titus Zeman stal blaho-
slaveným. Udialo sa to 30. septembra 2017 počas svätej omše v Bratislave – Petržalke, ktorej predsedal kardinál 
Angelo Amato SDB, prefekt Kongregácie pre kauzy svätých. Samotnému trojdniu, počas ktorého sa akt bla-
horečenia uskutočnil, predchádzali niekoľkomesačné prípravy, do ktorých bolo zapojených množstvo ľudí a 
organizačných zložiek. 
Aj veriaci s mladými z našej farnosti sa zúčastnili tejto obrovskej oslavy svätosti. Niektorí tam išli už týždeň vo-
pred, niektorí na hlavné trojdnie osláv a podaktorí len na sv.omšu, počas ktorej sa don Titus stal blahoslaveným. 
Poďme sa spoločne pozrieť na to, aké podoby mali prípravy konkrétnych zložiek našej farnosti na túto slávnosť.

Najskôr sa do metropoly Slovenska vybrala skupinka na-
šich učňov zo Strednej odbornej školy sv. Jozefa Robotní-
ka. Prvá várka tejto skupiny prišla do Bratislavy už v stredu 
pred blahorečením, aby ako dobrovoľníci priložili ruku k 
dielu, a to najmä pri stavaní pódií. Skupinka desiatich mla-
dých tak pracovala až do soboty, dňa blahorečenia, pod 
vedením asistenta Patrika Mižáka SDB. V piatok sa k nim 
pridala druhá časť výpravy, ostatní mladí zo školy. Prespá-
vali na jednej z bratislavských škôl a zúčastnili sa všetkých 
aktivít, ktoré im slávnosť blahorečenia ponúkla. Samot-
nú prípravu na blahorečenie však spustili oveľa skôr, a to 
najmä cez večerné slovka na internáte a prostredníctvom 
hodín náboženstva.

Druhá veľká žilinská skupina vyrážala do Bratislavy v sobotu o piatej ráno. Bol to autobus farníkov a niekoľkých sa-
leziánov pod vedením pána farára Dominika Vinša SDB. Najskôr sa zúčastnili omše s kardinálom Amatom a aj takto 
prispeli k duchovnému odkazu dona Titusa Zemana. Po individuálnom obede sa všetci pobrali do HANT Arény, kde 
si užili kultúrny program „Prekročil som hranicu“. V tejto skupine boli deti a ich rodičia, mladí, ale aj staršia generácia. 
Je samozrejmé, že na takejto veľkej slávnosti nemohli chýbať mladí zo stretiek, či už rovesníckych alebo birmovanec-
kých. Skupina 15-tich mladých sa už koncom júna oficiálne prihlásila na trojdnie blahorečenia. V piatok 29. septembra 
okolo jednej nastúpili do preplneného vlaku, aby sa o 17:00 mohli zúčastniť otváracieho stretnutia v saleziánskom 
stredisku na Mamateyovej ulici v Bratislave. Tam sa stretli s rodinami, ktoré sa už dávnejšie ponúkli, že ubytujú mla-
dých z celého Slovenska. Skupina sa rozdelila na pár menších a každý sa pobral do svojej rodiny, ktorá ho privítala 
výdatnou večerou. Každý z oficiálne nahlásených dostal náramok, ktorý ho oprávňoval využívať bratislavskú MHD a 
krásnu sivú mikinu #oblecSvatost Titusa Zemana. Piatkový večer ešte prebiehal v znamení modlitbového stretnutia a 
večernej prehliadky Bratislavy. V sobotu sa  po dlhšom hľadaní všetci zúčastnili hlavnej omše a pobrali sa do centra 
Bratislavy, kde bolo množstvo príležitostí pre dobrý obed. Následne sa stretli v HANT Aréne a po programe v nej 
bolo ďakovné stretnutie s večerou pre mladých a pre rodiny, ktoré sa o nich starali. Vďačnosť za Titusa Zemana sa 
prejavila aj na svätej omši v nedeľu vo Vajnoroch, kde sa stretla saleziánska rodina. Celebroval ju hlavný predstave-
ný saleziánov don Angel Fernandez Artime. Plní vďačnosti za nového blahoslaveného sa mladí pod vedením Petra 
Žatkuľáka SDB a Lukáša Závodníka SDB pobrali na vlak smerujúci do Žiliny. Túto skupinu zväčša tvorili chlapci zo 
stredoškolského stretka „Priekopníkov“, pár mladých z orchestra a z birmovaneckých stretiek. Jedným z konkrétnych 
prejavov príprav na blahorečenia Titusa Zemana bola aj modlitba deviatnika, ktorý sa táto skupina modlila.

Najväčšie podujatie saleziánskeho roka 
je za nami a boli sme priamo pri tom!
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Kardinál Caffarra (+ 6. 9. 2017), ktorého pá-
pež Ján Pavol II. poveril, aby založil inštitút 
pre štúdium manželstva a rodiny pred de-
viatimi rokmi zverejnil obsah listu, ktorý mu 
napísala sestra Lucia. Sám bol prekvapený, 
lebo ju žiadal iba o modlitby, namiesto toho 
prišiel list. To, čo bolo veľmi silné, sú slová 
Panny Márie z jedného z  Fatimských zjave-
ní: ´Posledný zápas medzi Pánom a kráľov-
stvom Satana bude o manželstvo a rodinu. 
Nebojte sa. Každý, kto sa bude snažiť o po-
svätnosť manželstva a rodiny, bude mať pro-
tivníkov a oponentov, pretože toto je rozho-
dujúca otázka.´ Potom dodala: ´Panna Mária 
už však rozmliaždila hlavu Satana´. Asi bude 
jasné, že ak bunkou spoločnosti je rodina, 
tak práve podľa zdravia a životodarnosti te-
jto bunky bude životaschopná aj spoločno-
sť. Posvätnosť manželstva je zase základom 
rodiny. Teda ak má byť zdravá bunka, musí 
byť zdravé jadro – manželia. Práve oni sú 
nositelia lásky, ktorej zdrojom v ich vzťahu je 
Boh. Prvou a základnou úlohou manželov je 
teda svätosť, bez nej vznikne iba čosi slabé. 
Z tohto pohľadu je manželstvo jednou z naj-
náročnejších ciest životom. Nie však nemož-
nou, lebo Boh si uschopňuje tých, ktorých 
si povoláva. Nemožným sa táto cesta stáva 
iba vtedy, ak sa stratí posvätnosť manžel-
stva, ak namiesto porozumenia a spoluprá-
ce s Bohom manželia dajú na prvé miesto 
svoje záujmy, individuálne požiadavky, svoje 
sklony alebo aj prácu či vlastné deti. Ak sa 
teda naruší hierarchia hodnôt, padá pilier 
spoločnosti, kultúry, štátu, Cirkvi, farnosti. 
Aby však manželia mali silu obstáť, a tým aj 
rodina a spoločnosť, Kristus dáva svoj dar. 
Je to jeho život, ktorý ponúka pri každej sv. 
omši na oltári, a tým si vytvára z rodín spo-
ločenstvá, ktoré majú Jeho život – spoloč-
nosť, ktorá žije Boží život. Na tento dar však 
treba odpovedať... Aká je moja odpoveď na 
100. výročie Fatimských zjavení? Víťazstvo je 
možné.
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100. výročie Fatimských zjavení a rodina

Každoročne koncom septembra organizujeme 
„Výstup Titusa Zemana“. Inak tomu nebolo ani 
tento rok! V nedeľu 24. septembra sa nemalé 
spoločenstvo rodín, mladých, saleziánov i tých 
skôr narodených, vybralo na  Veľký Fatranský 
Kriváň.

Niektorí išli peši a niektorí sa 
zviezli lanovkou. Tak či onak, 
na poludnie sa všetci stret-
li pod vrcholom, aby slávili 
spoločnú svätú omšu. Po nej nemohol chýbať tradič-
ný guľáš. Tohtoročnému výstupu dodalo vážnosť a 
lukratívnosť blížiace sa blahorečenie Titusa Zemana. 
Viac už rozprávajú fotografie...

Titus a Žilinčania boli 
spolu v kopcoch
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Don Bosco v Žiline 
Rajecká 17, 010 01 Žilina

redakčná rada:  
don Peter Lukačik, don Dominik Vinš, 

 Lukáš Závodník, Vladimír Bechný, Barbora 
Mullerová, Kristína Zelná,

Karolína Kováčová, Jakub Valek

3. 10. Začiatok manželských večerov

6. 10. Púť základných škôl, Turzovka

8. 10. Duchovná obnova rodín, 
         Oratko o 9:00
21. 10. Birmovka, kostol o 11:00

30. –  1. 11. Jesenné prázdniny

1. 11. Všetkých svätých, prikázaný 
sviatok

2. 11. Spomienka verných zosnulých

5. 11. Sv. omša pre prvoprijímajúcich, 
kostol o 9:30, po nej stretnutie

Vaše príspevky očakávame na:
dbzilina@gmail.com

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

na apretáciu príspevkov

Kto sa chce dozvedieť viac?!

Od štvrtku do nedele (14. –  17. 
10.) mala skupina desiatich 
dievčat možnosť zakúsiť stret-
nutie s Bohom v tichu a modlit-
be počas duchovných cvičení s 
donom Petrom Lukáčikom.

Duchovné cvičenia dievčat Púť prvoprijímajúcich
Po prázdninách si  žiaci 4. 
ročníka z Jarnej a Vendelína 
Javorku obnovili  vzťah s 
Ježišom na púti do Rajeckej 
Lesnej. Na sviatok narodenia 
Panny Márie 8. septembra si 
pozreli aj Slovenský Betlehem.

Pokrok vedy a techniky prináša každý deň niečo 
nové. Žiadna novinka! Ale vďaka tomu Vám 
môžeme aj my ponúknuť informácie a podstat-
né fakty o dianí v našom Žilinskom salezián-
skom diele hneď na niekoľkých miestach online 
sveta. Okrem informačníka v tlačenej forme 
môžete teda listovať jeho strany aj na vynove-
nej oficiálnej stránke farnosti www. zilina.sdb.sk. 
Nájdete tam prehľad svätých omší vo Farskom 
kostole sv. Jána Bosca, ale aj vo filiálke Bánová 
a mnoho iného. Vylepšením prešla aj stránka 
strediska www.domkazilina.sk, ktorá informuje o 
celoročných ponukách. Ponúka články a foto-
galérie zo všetkých našich podujatí, stretiek a 
krúžkov. . Nezabúdame na pravidelne aktualizo-
vané stránky Strednej odbornej školy sv. Jozefa 
Robotníka www.sos.sdb.sk či nášho Detského 
orchestra www.detskyorchester.sk. Na sociál-
nej sieti facebook zas upriamime pozornosť 
na stránku celého diela Saleziáni Žilina, kde 
sa stretávajú ponuky a zaujímavosti všetkých 
zložiek a jednotlivých aktivít saleziánskej rodiny 
v Žiline. Ak ju zatiaľ nesledujete, dlho neváhajte, 
aby Vám náhodou neušla dôležitá pozvánka.
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