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ÚVODNÍK
Milí exallievi a priatelia dona Bosca,

presne po roku sa Vám do rúk dostáva nové 
číslo nášho časopisu, ktorý chce byť zrkad-
lom Vás, členov, a  aktivít nášho Združenia 
na Slovensku.

Aktuálne číslo reaguje na tému, ktorá zaskočila 
a zasiahla široké masy ľudí po celom svete. Začia-
tok vojnového konfliktu v našom susedstve bol pre nás 
na Slovensku šokom, ale mnohých táto situácia nakopla. Medzi exalliev-
mi, podobne ako v širokej spoločnosti, povstala vlna empatie voči blíž-
nym, ktorí potrebovali podporu a premietlo sa to do mnohých prejavov 
pomoci a priateľstva voči neznámym ľuďom. Mnohí ste venovali Váš čas, 
svoju intimitu prijatím odídencov pod svoju strechu, ďalší finančné a ma-
teriálne zabezpečenie. V tomto čísle časopisu si prečítate pár svedectiev 
ľudí, ktorí sú malou vzorkou spomedzi našich členov, ktorí vo svojom 
vnútri našli silu skutkami lásky potvrdiť hodnoty, ktorým veria a pomôcť 
tam, kde to práve treba.

Minulý rok bol pre saleziánsku rodinu rokom nádeje. Tento rok sme 
dostali od hlavného predstaveného podnet v podobe vety sv. Františka 
Saleského: „Všetko robte z lásky, nič nasilu.“ 

Všetci potrebujeme lásku. Pochopiť pravú lásku, dať niekomu pocítiť, že 
je skutočne milovaný a slobodne rozdávať lásku: to je najväčším darom, 
aký môže človek dostať.

Ďakujem mnohým z Vás, ktorí ste tieto vety v plnej miere tento rok naplnili.

S úctou,
Róbert Mruk, prezident

EXALLIEVI PRE ĽUDÍ V NÚDZI
Alexandra Mruk Papaianopol
Po urgentnej pomoci 
teraz utečenci potrebujú
pocit prijatia

14-16 Peter Janků
Piesňami som vždy hľadal 
pravdu a spravodlivosť

16-17 Svedectvá

18-19 V SALEZIÁNSKOM DUCHU
Rozhorí sa naše srdce?

17 KALENDÁR AKTIVÍT

 
 

Pomôžte nám pravidelnými mesačnými príspevkami.
Stačí si nastaviť platby na 5, 10, 15 eur

alebo akúkoľvek inú sumu.
Číslo účtu: SK1811000000002626084575  

AJ JA CHCEM PODPORIŤ
AKTIVITY A PROJEKTY

EXALLIEVOV 

Môžete tak urobiť jednoducho nastavením trvalého príkazu,
oskenovním QR kódu a platbou prostredníctvom Vášho telefónu.
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Aj tento rok sa v júli stretlo viacero rodín exallievov na 
pobyte na talianskom pobreží Jadranského mora v Duna 
Verde pri meste Caorle. Záujem o dovolenku v priesto-
roch spojených s don Boscom z roka na rok rastie, dôka-
zom čoho je aj skutočnosť, že exallievi zo Slovenska 
mieria do hotela Soggiorno Marino Don Bosco nielen 
počas klasického posledného júlového týždňa, ale už aj 
počas celých letných prázdnin. Tento rok sme sa veľmi 
tešili, že je s nami znovu don Ivan Žitňanský, bývalý dele-
gát pre exallievov, a  veru jeho prítomnosť sme využili 
naplno. Každodenné sväté omše, spovede a rozhovory 
zamestnávali don Ivana po celý týždeň. V rozhovoroch 
po kolená vo vode sme preberali duchovné aj rodinné 
témy, minulosť aj budúcnosť exallievov na Slovensku. 
Grazie mille Italia, a vidíme sa na budúci rok!

Karol Posluch

Dovolenka v Caorle

Začiatkom júna 2022 sme na našom webe uverejnili list 
exallieva Jozefa Drličku, odchovanca saleziánov zo Šaští-
na, v ktorom sa na nás obrátil s prosbou o pomoc v nároč-
nej situácii. Jeho štvorročnému synovi Filipkovi lekári 
v  marci tohto roku diagnostikovali nádor na mozgu. 
Následne absolvoval operáciu a neskôr začal s liečbou 
v  nemocnici v  Bratislave. Časté presuny do Bratislavy 
na chemoterapie už 20 ročné auto rodiny Drličkovcov 
nezvládalo, a tak bol Jozef nútený obracať sa na pomoc 
s  prevozom na blízkych či prosiť o  finančnú pomoc. 
Preto sme sa rozhodli zorganizovať zbierku na pomoc 
Filipkovej rodine. Čoskoro sa našiel jeden štedrý darca, 
ktorý sa rozhodol darovať Filipkovej rodine používané, 
ale zachovalé sedemmiestne auto v dobrom stave. Toto 
auto mu bolo odovzdané do užívania v júli 2022. Rodina 
Drličkovcov sa veľmi teší z  tohto daru a využíva ho na 
cesty do Bratislavy aj Prahy spojené s  vyšetreniami 
a  liečbou Filipka. Navyše, do 18. augusta 2022 sme 
v rámci zbierky vyzbierali a poslali na účet Filipkovým 
rodičom 8  362,38 eur, určených na náklady spojené 
s  liečbou ich syna. Nakoľko občas prichádzajú ďalšie 
platby na pomoc Filipkovi aj po ukončení zbierky, vždy 

Zbierka pre Filipka Drličku

koncom mesiaca posielame rodine vyzbierané financie. 
Za september sme odoslali rodine ďalších 300 eur. 

Vďačný otec rodiny odkazuje všetkým dobrodincom: 
„Ťažko sa mi hľadajú slová vďaky. Viem to len tak jedno-
ducho vyjadriť...Ďakujeme všetkým darcom, ďakujeme za 
modlitby, za akúkoľvek pomoc, oporu. Všetko to vníma-
me, cítime a sme naozaj vďační!“

Po dvoch rokoch utlmených aktivít z dôvodu pandémie 
sa nám v  tomto roku podarilo opäť zorganizovať 
stretnutie exallievov seniorov. Ako bývalo tradíciou, na 
sviatok Panny Márie Pomocnice 24. mája sa stretlo asi 10 
seniorov a niekoľko členov výkonného výboru Združenia 
exallievov u saleziánov na Miletičovej ulici. Po sv. omši 
si zasadli k  stolu stráviť pár vzácnych chvíľ pri obede 
i  rozhovoroch v sále pod kostolom. Don Pavol Seman 
následne zúčastneným ukázal nové priestory salezián-
skeho domu a oratória, ako aj kaplnku pre bratov saleziá-
nov v ich ubytovacích priestoroch a kaplnku Vzkriesenia, 
ktorá bude slúžiť mladým a je súčasťou oratória. 

Seniori po dvoch rokoch
opäť spolu
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V dňoch 13. až 18. septembra 2022 sa v saleziánskej škole 
St. Patrick‘s v Slieme na Malte uskutočnil seminár „More 
a pobrežie: zdolanie stresu, úzkosti a smútku“. Jednalo 
sa o pokračovanie projektu, ktorého prvá časť sa usku-
točnila v  apríli 2022 na Slovensku za účasti exallievov 
z Belgicka, Malty, Talianska a samozrejme zo Slovenska. 
Stretnutie bolo o to viac výnimočné, že na celom projek-
te osobne participoval svetový prezident Združenia 
exallievov a priateľov dona Bosca Bryan Magro.

„More a pobrežie“ – seminár na Malte 
prítomnosť vody, ktorá je symbolom života, a  ktorá 
svojou povahou navodzuje pocit pokoja a vyrovnanosti, 
môže podporiť aj mladých ľudí pri hľadaní vlastnej rov-
nováhy, ich vlastného vnútorného rozmeru a to všetko 
dokonca aj po stresujúcich alebo traumatických udalos-
tiach (napr. skúsenosť s  pandémiou alebo vojnou, 
nemožnosť sa stretávať s priateľmi, sociálna izolácia, 
smútok, ktorý tieto nečakané udalosti spôsobili).

Skupina sociálno-pedagogických pracovníkov zo štyroch 
európskych krajín našla práve na Malte ideálne prostre-
die na porovnanie svojich skúseností, zapojenie sa do 
množstva aktivít a na vypracovanie manuálu, resp. súboru 
nástrojov a osvedčených postupov, ktorý bol hlavným 
cieľom projektu. Je zrejmé, že väčšina aktivít sa odohráva-
la vonku, na pláži alebo priamo v mori, vrátane kanoistiky, 
paddleboardu, meditácie a mnohých ďalších, sme na 
vlastnej koži zažili výhody, ktoré môžu šport a voľnočaso-
vé aktivity pri mori okamžite priniesť každému z nás.

Koncom novembra sa uskutoční v Prešove posledná časť 
projektu na slovenskej národnej úrovni, kde budú pred-
stavené jednotlivé terapeutické aktivity a taktiež manuál, 
ktorý sme spoločne s exallievmi z ďalších účastníckych 
krajín vypracovali počas tohto projektu.

 Alexandra Mruk Papaianopol

Aké lepšie miesto, ak nie ostrov Malta, mohol byť zvole-
ný na prehĺbenie témy návratu k duševnej rovnováhe 
po zážitkoch stresu, úzkosti alebo bolesti pre mladých 
ľudí (počas pandémie sme si prešli touto cestou skoro 
všetci a aktuálny vojnový stav v našom susedstve nás 
vyzýva byť stále v strehu) a to všetko prostredníctvom 
aktivít organizovaných na prímorských alebo jazerných 
miestach v kontakte s vodou a prírodou? Prostredie, 
ktoré nás obklopuje, určite ovplyvňuje našu psychickú 
pohodu: blízkosť mora, jazera alebo rieky – jednoducho 

Z  R E G I Ó N O V

Cez víkend 20. – 22. mája 2022 sa konali v Trnave na Ko-
pánke trojdňové oslavy 80. výročia pôsobenia saleziánov 
na Kopánke spojené s  posviackou kostola a  oslavou 
Panny Márie Pomocnice. 

Po dvojročných stavebných prácach na kostole, s rados-
ťou, za účasti veľkého počtu ľudí z Kopánky a okolia, dňa 
21. mája 2022 trnavský arcibiskup Mons. Ján Orosch sláv-
nostne posvätil obnovený kostol. Pripravené boli aktivity 
pre celú rodinu, súťažno-zábavný večer, divadelné pred-
stavenie pre deti, koncert, občerstvenie a  iné. Oslavy 
zakončil nedeľný futbalový turnaj, na ktorom sa zišli tímy 
poskladané z obyvateľov jednotlivých ulíc Kopánky.

Oslavy výročia saleziánov na trnavskej Kopánke trvali tri dni

„Vyšlo nám počasie, do celých osláv sa zaangažovalo 
veľmi veľa ľudí a teší ma, že prišlo množstvo návštevní-
kov. Mňa osobne teší, že sme tu videli aj nové tváre, ktoré 
medzi nás nechodili, páčilo sa im v areáli a boli spokoj-
ní,“ povedal direktor saleziánskej komunity na trnavskej 
Kopánke Juraj Kovaľ.

A  my exallievi skromne dodáme, že sme nechýbali na 
tomto požehnanom víkende a aktívne sme sa zúčastňo-
vali na prípravách a priebehu posviacky kostola a osláv.

Mária HajičkováPosviacka kostola Panny Márie Pomocnice – vkladanie 
relikvií bl. Titusa Zemana do oltára

Na pódiu zložky saleziánskej rodiny na Kopánke – 
saleziáni, saleziánky, saleziáni spolupracovníci, exallievi 
priali saleziánskemu dielu do ďalších rokov
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Každoročne sa koncom školského roka plánuje akcia 
pod názvom Rodinná opekačka. Rodinná preto, lebo je 
pre všetkých – pre deti, mladých, dospelých i  vekom 
pokročilých. Rodinná preto, lebo chceme vytvárať 
rodinu. Tak tomu bolo aj tento rok v sobotu 11. júna. 

Rodinná opekačka Bardejovčanov
Rodinná opekačka začala sv. omšou v kostole na Vinbar-
gu, ktorú slúžil salezián don Marek Pančura. V rámci 
sv. omše boli prijatí šiesti noví členovia do Zduženia 
exallievov v Bardejove. Po prijatí nových členov sme sa 
spoločne pomodlili modlitbu exallieva. Celú túto sláv-
nosť spestril hudobno-spevácky doprovod. Po skončení 
sv. omše nasledovala opekačka, presnejšie povedané 
grilovačka, v altánku u saleziánov, kde sme sa občerstvili 
kávou, koláčikom a  grilovanými dobrotami. Nechýbal 
tiež priestor na vzájomné rozhovory. Deti sa vyšantili na 
ihrisku s  loptou, na trampolíne a hojdačkách. Zároveň 
bol predstavený prvý bulletin Zduženia exallievov 
v Bardejove, kde sú informácie o jednotlivých aktivitách 
v rámci saleziánskej rodiny v Bardejove. Bulletin nájdete 
v kostole sv. Rodiny na Vinbargu a v kostole sv. Anny.

Ďakujeme za dobré počasie a spoločný čas prežitý v utu-
žovaní našich vzťahov. Tešíme sa na ďalšie spoločné 
akcie, na ktoré ste srdečne pozvaní.

Stanislava Mihaľová

V priestoroch saleziánskeho strediska v Prešove sa 
v pondelok 4. apríla 2022 uskutočnilo stretnutie sloven-
ských exallievov so slovenským prezidentom exallievov 
Róbertom Mrukom a novozvoleným svetovým preziden-
tom exallievov Bryanom Magrom, ktorý sa prišiel pozrieť 
na situáciu na slovensko-ukrajinskej hranici.

Stretnutie so svetovým
prezidentom exallievov

Na stretnutí sa zúčastnila aj skupina exallievov z Barde-
jova, ktorí sa po spoločnej sv. omši, ktorú celebroval 
direktor don Ján Jakubov, stretli z obidvomi predstaviteľ-
mi združenia exallievov. V krátkom príhovore svetový 
prezident povedal svoj životopis a spomenul v ňom úzke 
spojenie jeho rodiny so saleziánmi. Pripomenul základ-
né princípy práce exallievov: pomáhať si navzájom ako 
priatelia dona Bosca a napĺňať saleziánske posolstvo vo 
svete prostredníctvom exallievov. Poďakoval   všetkým 
exallievom a menovite aj bardejovskému stredisku za 
pomoc  ukrajinským utečencom a v závere pozval všet-
kých na Maltu odkiaľ pochádza.

Miroslav a Silvia Kvočkovci

Exallievi z  Bardejova sa v sobotu 7. mája 2022 stretli 
na spoločnej opekačke v našom stredisku, ktorá začala 
sv. omšou. Don Dominik nás požehnal a poučné slová 
od don Pančiho nás povzbudili k  tomu, aké vzácne 
a dôležité je venovať svoj čas druhým. 

V tomto duchu sme pokračovali aj pri predstavovaní 
jednotlivých aktivít, ktoré sa počas roka zrealizovali 
a ktoré plánujeme, napr. extrémna krížová cesta, zbor 
Vinimini, ženské akcie, rodinný tábor, varenie piva, 
pozývanie nových členov a iné. Uskutočnili sa aj voľby 
nového predsedu exallievov v Bardejove. Väčšina potvr-
dila spokojnosť so staronovým predsedom Jánom Miha-
ľom. K jeho znovuzískanej funkcii mu všetci blahoželáme 
a zároveň ďakujeme za kus dobrej práce. 

Tešíme sa na ďalšie stretnutia, na nových členov a na 
príležitosti, kde budeme venovať náš čas a energiu 
ľuďom v našom stredisku a jeho okolí.

Gabriela Fottová

Jarná opekačka bardejovských
exallievov

GRAFICKÉ SPRACOVANIE
A TLAČ TOHTO ČASOPISU
PRE VÁS S RADOSŤOU
ZREALIZOVALA
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Posledné dva augustové týždne (15. – 24. 8. 2022) boli pre 
bardejovských exallievov najočakávanejšie z celého leta. 
Rodinky exallievov i sympatizantov združenia v počte asi 
80 ľudí sa chystali na spoločnú rodinnú dovolenku – 
rodinný tábor v  chorvátskom Trogire. Pod ochranou 
Panny Márie, s ružencom v ruke sme všetci šťastne dora-
zili do našej dovolenkovej destinácie. Aj v takej veľkej 
skupine mala každá rodinka svoje súkromie, vlastné bý-
vanie, a ak chcela aj vlastný program. Hlavným progra-
mom dňa bolo „MORE“. Na pláži sme sa spoločne kúpali, 
potápali, slnili, hrali hry, vzájomne si požičiavali nafuko-
vačky, člny, hračky... Vekový rozptyl našich detí 4 – 20 
rokov umožnil, aby si každé dieťa našlo svojich parťákov. 
Prostredníctvom spoločných správ sme si navzájom po-
sielali ponuky na prechádzky do prírody, plážový volej-
bal, dámske jazdy, výlet loďou, či vodné šmýkačky 

Stredisková dovolenka exallievov v Chorvátsku
a atrakcie... účasť bola vždy dobrovoľná. Zakaždým nás 
potešili skupinové zľavy. Neoceniteľným bonusom pre 
nás bola prítomnosť dvoch kňazov – otcov saleziánov: 
Mareka Pančuru a Dominika Felbera, ktorí nám ochotne 
a radi poslúžili sviatosťou zmierenia, duchovným rozho-
vorom a hlavne každodennou sv. omšou. Fixným progra-
mom dňa bola aj večerná zábava na pláži, kde sme spolu 
spievali, hrali rôzne hry, rozprávali sa, zdieľali...

Všetci sme sa zhodli, že sme si skvelo oddýchli, utužili 
naše priateľstvá v spoločenstve, a že to bol pre nás po-
žehnaný dovolenkový čas. Ďakujeme Bohu za túto úžasnú 
dovolenku, že nám ju doprial a že nás počas nej aj ochra-
ňoval. Už teraz plánujeme Chorvátsko 2023 a pridávajú sa 
ďalšie rodiny. Bohu vďaka za saleziánov a naše spoločen-
stvo. Eva Bednárová

Tento rok sa Bardejovčania opäť stretli na rodinnom 
tábore v Snine plnom bohatého programu pre deti a do-
spelých. Od stredy 17. augusta až do nedele 21. augusta 
niekoľko rodín a priateľov vytvorilo nádherné a živé spo-
ločenstvo. Veľmi tomu prispela aj prítomnosť saleziána 
dona Vila Riška, ktorému vďačíme aj za duchovné spre-
vádzanie, každodenné sväté omše a spoločné modlitby 
počas celého pobytu. 

Rodinný tábor v Snine

Krásne slnečné počasie nás sprevá-
dzalo počas celého pobytu a  vďaka 
nemu sme veľa času strávili v bazéne, 
ktorý je súčasťou rezortu. Doobedňajší 
a  poobedňajší program bol určený 
hlavne deťom, počas ktorého mali 
rodičia čas na rozhovory a  oddych. 
Večerný program patril dospelým 
a  manželským párom, ktoré si užili 
kopec zábavy, rôznych aktivít a spolo-
čenských hier.

Do prípravy rodinného tábora sa zapojilo mnoho rodi-
niek a priateľov, ale špeciálne ďakujeme našej Markéte 
Grajzingerovej, ktorá na svojich pleciach niesla väčšinu 
vecí pri organizovaní, plánovaní až po samotný pobyt 
a  všetko, čo bolo potrebné počas toho týždňa riešiť. 
Ďalšie veľké ďakujem za prípravu programu pre deti patrí 
Denise Fojtíkovej a animátorom. 

Ďakujeme veľmi pekne a tešíme sa na ďalší ročník.
Patrícia Dzuruš
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Po dvojročnej prestávke sa bardejovskí exallievi opäť 
stretli a zabavili na rodinnom Juniálese, ktorý sa konal 
4. júna 2022 v jedálni Hasppo. Na úvod otec Dominik 
Felber všetkých privítal, spoločne odštartovali tohtoroč-
ný Juniáles modlitbou a zábava sa mohla začať. Najviac si 
to užívali deti, ktoré sa vyšantili do sýtosti. O zábavu sa 
postaral DJ Martin, ktorému veľmi pekne ďakujeme. 
O naše hladné žalúdky sa postaral zase šéfkuchár Martin, 
každý si mohol vybrať, na čo mal chuť, keďže v ponuke 
boli švédske stoly. Deti si mohli aj zasúťažiť, no najväčší 
úspech mala stoličková hra. Tú si deti vypýtali viackrát. 
Rodičia sa dobre porozprávali, utužili vzťahy a na záver 
sa poďakovali Nebeskej Matke. Unavení a plní zážitkov sa 
napokon rozišli domov. Katarína Šidelská

Juniáles

V piatok večer 1. apríla 2022 sa 11 odvážlivcov vydalo na 
extrémnu krížovú cestu. Cesta pripravená bardejovskými 
exallievmi a inšpirovaná ich priateľmi z Poľska začala 
sv. omšou v Kostole sv. Anny v Bardejove, no samotné 
putovanie začalo pri Kostole Najsvätejšieho Srdca Ježi-
šovho vo Svidníku o 19:00 hod. Extrémna krížová cesta 
spočíva v prejdení určitej trasy počas noci. Počas nej 
účastník uvažuje nad tajomstvami krížovej cesty a pre-
konáva vlastné slabosti. Podľa zákona má Extrémna 
krížová cesta povahu dlhého a individuálneho pochodu, 
preto medzi zastaveniami platí zásada mlčania. Pútnici 
so svojimi drevenými krížmi prechádzali cez Čiernu horu, 
Kurimku, Andrejovú, ďalej prešli okolo Zborovského 
hradu, cez Dlhú Lúku, Bardejovské kúpele a Vinbarg. 
Dokopy prešli 41,5 km a spravili prevýšenie 1371 m. 

S dojmami sa podelili niektorí pútnici:

„Keď som už bola 10 km za hranicou mojich síl, najviac 
ma potešilo a ako palivo pohnalo vpred uvedomenie si, 
aké je krásne, že vlastne len nevládzem. Že ma nebolí 
koleno, členok, ruka, nič... len skrátka absolútne nevlád-
zem. Mám dve zdravé a schopné ruky, nohy a som zdravá. 
Túžba venovať to tým, ktorým niečo z toho chýba alebo 
nie je až také schopné, je neskutočné palivo a až sa ma 
pýtali ostatní, kam sa tak ženiem. Neopísateľný zážitok, 
ktorý treba zažiť.“ (Lenka Gregová)

Extrémna krížová cesta

„Extrémna krížová cesta bola pre mňa vzácnou skúsenos-
ťou. Na začiatku cesty nám pršalo a čím ďalej, tým viac 
človek naozaj pociťoval únavu. Bol to skutočný výstup 
z komfortnej zóny. Nekráčali sme ale iba kvôli tomu, aby 
sme dokázali niečo sebe, ale aby sme dokázali niečo 
Bohu. Kráčali sme spolu s rozjímaním nad jeho krížovou 
cestou a zároveň sme prežívali tú našu, neporovnateľne 
ľahšiu. Táto cesta ma naučila, že aj keď sa mne zdá cieľ 
nedosiahnuteľný, Bohu nič nie je nemožné a s ním ide 
všetko ľahšie.“ (Mária Dziaková)

„To, že je extrémna, nám ukázalo aj počasie, ktoré nám 
cestu skomplikovalo ešte viac. No to sú presne tie veci, 
pri ktorých človek musí prekonať všetky svoje možnosti 
a vie, že to stojí za to.“ (anonym) Petra Šinaľová

Exallievi z  bunky na Čiernej Vode zorganizovali už po 
14-krát rodinný tábor pre rodiny z  farnosti Chorvátsky 
Grob – Čierna Voda. Tentokrát sme sa stretli v polovici 
augusta v  Rodinkove, v  Belušských Slatinách. Počas 
celého týždňa bol prítomný náš pán farár Cyril Sitár, veľký 
priaznivec dona Bosca. Keďže počasie nám prialo, zákla-
dom aktivít sa stali denné aj nočné vychádzky do lesa, 
deti veľmi bavilo spoznávanie prírody, úspech mala 
prechádzka v  rieke Váh. Klasické akcie ako nočná hra, 
táborák a  pokladovka doplnil večerný rapový koncert 
zoskupenia Tow Meot, ktoré touto netradičnou cestou 
úspešne evanjelizuje mladých. Rodičov veľmi potešila 
celodenná debata s  manželmi z  farnosti Dolný Kubín, 
ktorí už niekoľko rokov organizujú akciu s  názvom 
Manželstvo misia možná. O  rok sa vidíme znova, pre 
zmenu v Račkovej doline. Karol Posluch

Rodiny v Rodinkove
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Po prestávke v konaní pravidelných nedeľných stretnutí 
exallievov z Čiernej Vody vo Veľkom Bieli sme s radosťou 
prijali pozvanie don Jozefa Luscoňa na júnové stretnutie. 
Pravidelný program spočíval v prednáške, sv. omši a spo-
vedi u štyroch Jozefov, nakoľko v čase našej návštevy sa 
v dome vo Veľkom Bieli nenachádzal salezián s iným krst-
ným menom ako Jozef. Po spoločnom obede sme využili 
športoviská, najmä blízke jazero. Už teraz sa tešíme na 
ďalšie naplánované stretnutia. Karol Posluch

Obnovenie duchovných
cvičení vo Veľkom Bieli

Exallievi z Čiernej Vody sa rozhodli založiť novú tradíciu 
slávenia okrúhlych narodenín v  rámci spoločenstva. 
Tento rok oslavujú okrúhlych 50 rokov života až štyria 
naši členovia, preto tých okrúhlych 200 rokov v titulku. 
Keďže nádejných exallievov – seniorov treba náležite 
osláviť, v  októbri sa stretlo vo Veľkom Bieli 27 rodín 
z  Čiernej Vody. Spolu s  pozvanými hosťami nás bolo 
okolo 120. Nezabudli sme pozvať nášho „zakladateľa“ 
don Tibora Reimera, don Ivana Žitňanského, za ktorého 
éry vznikla naša bunka a veľmi sme sa tešili aj prítom-
nosti „domáceho pána“ don Jozefa Luscoňa. Program bol 
netradičný, po pripomienke osláv príchodu saleziánov 
na Slovensko vypukol pre oslávencov prekvapivý 
program – premietanie fotografií z ich života, interaktív-
ny kvíz a došlo aj na veršovanú verziu ich života. Počas 
svätej omše nás až do nebeských výšin vyniesol spev 
nášho zboru SKLZ, ktorý taktiež patril ku gratulantom. 
Na obed potešil vynikajúci guláš a poobedie sme ukon-
čili pri koláčikoch a príjemných rozhovoroch. Tešíme sa 
na ďalších jubilantov! Karol Posluch

Oslava 200-tých narodenín
vo Veľkom Bieli

Saleziáni pri sv. omši počas osláv vo Veľkom Bieli.

Exallievi z Čiernej Vody

Tento rok sa nám konečne podarilo stretnúť na duchov-
ných obnovách, ktoré museli byť pre pandémiu niekoľko-
krát odložené. Mamičky z  Čiernej Vody sa stretli 
v duchovnom centre Lukov Dvor pri Nitre, otcovia navští-
vili pútnické miesto Skalka pri Trenčíne, kde s delegátom 
pre saleziánsku rodinu don Pavlom Grachom rozvíjali 
tému „Kresťan v 21. storočí“. Tu sme aj spoznali, že Pán sa 
skutočne stará, keďže pre covid musel don Pavol stretnu-
tie predčasne opustiť a vznikla obava, ako budeme sami 
pokračovať. Posledné dva dni sme však prežili s oboha-
cujúcimi prednáškami a diskusiami s pátrom Antonom 
Solčianskym, správcom pútnického miesta. Zistili sme, že 
Pán dokáže vždy prekvapiť. Na záver sa spomínalo aj na 
študentské časy, keď v rámci brigády viacerí chlapi z Čier-
nej Vody, vtedy ešte študenti, odkrývali kláštor na starej 
Skalke, výsledky ich práce sme boli aj osobne oceniť.

Karol Posluch

Duchovné obnovy
čiernovodských exallievov
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Stredná odborná škola sv. Jozefa Robotníka v Žiline v spo-
lupráci s OZ Cesty k podnikaniu zorganizovali 1. júna 2022 
konferenciu venovanú začiatkom podnikania. Vystúpili na 
nej naši exallievi z rôznych oblastí podnikania a nechýbali 
medzi nimi ani súčasní študenti našej školy. 

Hostia priblížili svoje skúsenosti z podnikateľských 
začiatkov. Každý z nich porozprával svoj príbeh o  tom, 
ako začali, s akými prekážkami sa stretli, čo im pomáhalo 
znova vstať a nevzdať to až doteraz, podelili sa so svojimi 
plánmi a odhalili pred nami aj svoje súkromie. 

Cieľom konferencie bolo prepájanie „služobne“ starších 
so „služobne“ mladšími podnikateľmi, ktorí boli formo-
vaní saleziánskou výchovou. Konferencia mala zároveň 
ambíciu byť jednou z platforiem prehlbovania vzťahov 
medzi cirkevnými školami Žilinskej diecézy. Zúčastnili sa 
tak na nej okrem našej školy aj Obchodná Akadémia sv. 
Tomáša Akvinského zo Žiliny a Stredná odborná škola 
pedagogická sv. Márie Goretti z Čadce.

Prvým rečníkom bol Václav Faltus z  firmy Zlaté zrnko, 
ktorý si prešiel rôznymi formami a druhmi podnikania od 
tvorby web stránok, predaja telefónov či asfaltu, založe-
nia kresťanskej zoznamky až po praženie kávy. Pražiareň, 
ktorú založil, je dnes druhou najväčšou na Slovensku 
a získala rôzne medzinárodné ocenenia. Nosná myšlien-
ka jeho snaženia „Službou ku spáse...“ sa niesla celým 
jeho rozprávaním. 

Ako začať? Prestať rozprávať a začať niečo robiť!
V  druhom bloku sa predstavili podnikatelia exallievi 
juniori, ktorí ešte nemajú takú bohatú podnikateľskú 
skúsenosť, ale svojou odvahou, nadšením začať niečo 
robiť pre seba a iných nadchli nejedného z nás. Eliška 
Klinovská, ktorá tvorí pod značkami elicheva a aleluya, 
ostala verná odboru grafik digitálnych médií, ktorý vyštu-
dovala. Martin Maďar – študent, začal podnikať v odbore 
stolárstvo, porozprával nám o tom, čo ho priviedlo k myš-
lienke založiť si živnosť. Anna Spišiak Houbova, tvoriaca 
pod pseudonymom v.l.n.k.a.sk, sa nadchla pre remeslo, 
ktoré nie je až také populárne – spracovanie ovčej vlny 
a následne jej použitie na rôzne druhy oblečenia a byto-
vých doplnkov. Za ďalšieho mladého podnikateľa Matúša 
Michalca opäť rozprávala skôr jeho práca – výroba nábyt-
ku pod značkou MC Interiér. Najmladší rečníci boli traja 
mladí ľudia a ich firma ThrowBack Graphics, ktorá je prí-
kladom toho, že aj keď im mnohí povedali, že grafickým 
dizajnom neprerazia, aj ako študenti dokážu úžasné veci, 
ak sa o to pokúsia. 

Panelová diskusia, ako tretí blok konferencie, bola veno-
vaná otázkam z publika. Počas prestávok bolo pre všet-
kých prichystané občerstvenie. Žiaci mali možnosť disku-
tovať o nastolených témach aj v osobných rozhovoroch 
s rečníkmi.

Konferencia všetkým zúčastneným ukázala, aké je dôle-
žité nájsť si v  živote svoje miesto, nespoliehať sa len 
na svoje sily, ale nechať sa viesť „Najvyšším“. Treba mať 
na pamäti, že naša budúcnosť je dôležitejšia než naša 
minulosť a ten najlepší spôsob „Ako začať ...“ je prestať 
rozprávať a začať niečo robiť.

Adriana Tvrdá, vyučujúca

Ďalším rečníkom bol Michal Podolský z firmy MP Clean, 
ktorý prezradil, že po neúspechoch v  škole a  hľadaní 
vlastného JA, skončil, alebo lepšie povedané začal, ako 
majiteľ firmy s 50 zamestnancami. Prinieslo to so sebou 
nutnosť prehodnotiť svoje priority a usiluje sa o to, aby 
boli Boh a rodina vždy na prvých miestach.

Tretí rečník v poradí bol Martin Královič z PS:Events, tiež 
nazývaný nočný primátor Bratislavy. Jeho firmu tvoria 
ľudia, ktorých spája nadšenie – niekoho nadšenie pre 
hudbu, iného pre detail, ďalšieho pre bezpečnosť. Svojou 
otvorenosťou a  úprimnosťou si získal hádam každého 
študenta. 

Po letnej prestávke sme sa všetci členovia animačného 
jadra stretli 30. augusta 2022 na SOŠ sv. Jozefa Robotníka 
spolu s naším delegátom don Pavlom Grachom, a naším 
duchovným sprievodcom don Marianom Bundzelom. 
Podelili sme sa o zážitky z prázdnin, využili možnosť sv. 
spovede a tiež plánovali organizáciu septembrových akcií, 
ktorými boli duchovná obnova pre rodiny a výstup Titusa 
Zemana na fatranský Kriváň. Stretnutie sme zakončili 
modlitbou a požehnaním a povzbudený na tele i na 
duchu sa vrátili k svojim rodinám. Ján Slíž

Stretnutie animačného jadra
žilinských exallievov



PREŠOV
Jozef Pekľanský

0905 766 037
presov@exallievi.sk

SABINOV BARDEJOV
Ján Mihal

0903 908 065
bardejov@exallievi.sk

KOŠICE
Jozef Litavec
0940 791 711

kosice@exallievi.sk

ROŽŇAVA

REGIONÁLNE STREDISKÁ

BA MILETIČKA
Andrej Dolnák

mileticka@exallievi.sk

BA MAMATEYKA
Martin Stav
0903 247 878

mamateyka@exallievi.sk

ČIERNA VODA
Martin Dobák
0904 258 401

ciernavoda@exallievi.sk 

PIEŠŤANY
Andrej Klapica
0949 733 042

piestany@exallievi.sk 

TRNAVA
Mária Hajičková

0908 122 888
trnava@exallievi.sk

NOVÁ DUBNICA DUBNICA N/VÁHOM
Ľudmila Rajcová

0903 773 413
dubnica@exallievi.sk

PARTIZÁNSKE
Tomáš Peciar
0911 340 161

partizanske@exallievi.sk

ŽILINA
Ján Slíž

0903 822 858
zilinasos@exallievi.sk

NÁMESTOVO
Vladimír Blahút

namestovo@exallievi.sk

BA MILETIČKA

BA MAMATEYKA
ČIERNA VODA

TRNAVA

PIEŠŤANY

NOVÁ DUBNICA

DUBNICA N/VÁHOM

PARTIZÁNSKE

ŽILINA
NÁMESTOVO

PREŠOV
SABINOV

BARDEJOV

KOŠICE
ROŽŇAVA

Juraj Hort
0907 749 358

novadubnica@exallievi.sk

Michal Jurko
0907 355 272

sabinov@exallievi.sk

Hľadáme
strediskového

zástupcu
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Akým spôsobom sa podieľaš na pomoci ukrajinským 
utečencom? Čo je tvojou úlohou?
Keď začala vojna na Ukrajine, cítila som potrebu pomáhať 
ešte viac než zvyčajne. Takže, po dlhých rokoch v zahra-
ničných korporátoch som sa rozhodla hľadať si prácu, 
v ktorej dokážem pomáhať nielen vo voľnom čase, ale 
„na plný úväzok“. Po tomto rozhodnutí som začala praco-
vať pre Slovenskú katolícku charitu, ako riaditeľka sekcie 
humanitárnej pomoci a  integrácie. Bolo to presne vo 
chvíli, kedy sa charita rozhodla otvoriť túto novú sekciu, 
ktorá má na starosti 23 integračných centier po celom 
Slovensku. Jedná sa o centrá, ktoré poskytujú humanitár-
nu pomoc (potraviny, ošatenie), psychologickú pomoc, 
rôzne terapie, pomoc pri hľadaní práce, škôl, vzdelávacie 
a jazykové kurzy a podobne.
Veľmi sa mi páčila myšlienka spolupracovať so všetkými 
diecézami na Slovensku a  vytvárať jeden súrodý tím. 
Taktiež bolo pre mňa dôležité, že som mohla koordinovať 
externú pomoc, ktorá sa nám na Slovensko dostávala od 
podporovateľov nášho projektu z rôznych charít z  rôz-
nych kútov sveta pod záštitou Caritas Internationalis. 
Všetko som brala ako veľkú výzvu: spolupracovať v rámci 
tejto pomocnej práce s jednotlivými diecézami po celom 
Slovensku, presvedčiť našich zahraničných partnerov, že 
sa oplatí nás podporiť, zastupovať charitu voči domácim 
a zahraničným partnerom, donorom a inštitúciám a v ne-
poslednom rade  vybudovať to, čo teraz často voláme 
„dream team“ – silný tím na riadenie tohto projektu a to 

všetko, samozrejme, v optike pomáhať ľuďom, ktorí 
museli opustiť svoje domovy. Náš tím na dennej báze 
mapuje potreby týchto ľudí po celom Slovensku, odpove-
dáme na ich potreby, častokrát na ich žiadosti o rýchlu 
pomoc. Samozrejme, počas posledných šiestich mesiacov 
sa situácia veľmi zmenila a naše fungovanie sa prispôso-
buje potrebám ľudí, ktorí dennodenne navštevujú naše 
integračné centrá so žiadosťou o pomoc.

Čo ťa motivovalo venovať sa pomoci najnúdznejším 
naplno?
Moja najväčšia motivácia bola práve vôľa pomáhať. Sna-
žila som sa pomáhať počas posledných rokov, v malom – 
buď ako rodina alebo cez náš exallievský sociálny projekt 
„Darujme úsmev“. Stále som ale cítila moje limity – či už 
finančné, závislé na našich donoroch a na našom okolí 
alebo časové, keďže hlavnú časť práce sme vykonávali 
po večeroch alebo cez víkendy. Charita má v tomto jed-
noznačnú výhodu. Je najstaršou slovenskou organizáciou, 
ktorá pomáha núdznym na Slovensku už 95 rokov a v tom, 
čo robí, je veľmi dobrá. Má štruktúry a správnych zapále-
ných ľudí, ktoré jej dovoľujú plánovať a udržiavať pomoc 
po celej krajine. Takže som bola presvedčená, a  teraz, 
po šiestich mesiacoch som nadobudla istotu v tom, 
že v rámci mojej každodennej práce dokážem pomáhať 
na mnohých frontoch, prinášať nové prvky do systému, 
ktorý funguje mnoho rokov a taktiež sa veľa učiť od ľudí, 
ktorí vykonávajú s  láskou každodennú „terénnu“ prácu 
na pomoc najnúdznejším.

Vojnou na Ukrajine a  utečencami prúdiacimi Slovenskom jej túžba pomáhať ešte zosilnela. Exallievka 
Alexandra Mruk Papaianopol vymenila prácu z domu v nadnárodných spoločnostiach za prácu v službách 
núdznym v teréne. V rozhovore hovorí o tom, aké to je stretať sa tvárou v tvár ľuďom, ktorých vojna vyhnala 
z vlastných domovov a ich životy už navždy poznačila.

ALEXANDRA MRUK PAPAIANOPOL

PRE ĽUDÍ V NÚDZI
EXALLIEVI
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Aké sú tvoje skúsenosti z osobných stretnutí s Ukrajinca-
mi? Čo ťa najviac prekvapilo?
Moja práca je plná prekvapení. Niekedy cítim, že som 
pripravená projektovať, plánovať, žiadať o podporu part-
nerov a organizovať veci, ale čo ma zvykne zaskočiť, sú 
extrémne citlivé prípady, s ktorými sa často stretávam. 
Prežívam veľkú ľútosť, keď stretávam ženy a deti, ktoré 
často museli nechať všetko za sebou a doslova utekať 
pred bombami, aby si zachránili holý život. Cítim veľkú 
bezmocnosť a osobne si nechcem ani predstaviť, že by 
som musela utekať s deťmi pred smrťou a deštrukciou 
a navyše doma zanechať manžela, brata, otca. Tisíce žien, 
ktoré navštevujú naše integračné centrá boli nútené 
urobiť to. Pre väčšinu z nich je ťažké sa vysporiadať s tým, 
čo museli prežiť. Mnohé z týchto žien si želajú môcť sa 
vrátiť domov a žiť znova ich pôvodný život. Veľa z nich sa 
však už nemá kam vrátiť.
Sú to silné príbehy, ktoré nepochádzajú ani z kníh, ani 
z ďalekej Afriky. Sú to príbehy žien, ktoré do februára žili 
rovnako ako my a priamo v našom susedstve. Chodili do 
práce, mali svoj domov, rodinu a priateľov. Faktom je, že 
ich život už nebude nikdy ako predtým. Stretla som ženy, 
ktoré stratili manželov, rodičov, súrodencov alebo priate-
ľov. A túto realitu nebudeme môcť zmeniť ani po prípad-
nom ukončení vojny, ich životy budú navždy poznačené.

Čo im môžeme poskytnúť a čo najviac potrebujú? 
Na začiatku potrebovali utečenci urgentnú pomoc – 
potraviny, ošatenie, lieky, hygienické potreby, školy pre 
deti a strechu nad hlavou. Aktuálne sa potrebujú cítiť pri-
jatí. Potrebujú si vytvoriť okruh ľudí, s ktorými budú môcť 
zdieľať radosti, ale aj smútok. Mnohí z nich žijú izolovaní, 
osamote a často sa stretávajú s nepochopením a neprija-
tím. V našich integračných centrách sa im snažíme pomá-
hať nielen  hmotnou formou, ale taktiež  snahou o ich 
integráciu.

Ako reagovala tvoja rodina na správu o začiatku vojny a 
na tvoje rozhodnutie dať sa do služby pomoci núdznym?
Všetci sme boli šokovaní. Bola to vec, o ktorej sme vedeli, 
že hrozí, ale do poslednej chvíle sme dúfali, že sa nesta-
ne. Môj manžel mi bol – ako stále – veľkou oporou a pod-
poril moju vôľu zmeniť zamestnanie s cieľom ísť pomáhať 
a ísť v podstate do prvej línie pomoci. Sme spolu už tak 
dlho, že vie že som potrebovala takýto druh práce a že 
cítim, že mojim poslaním je pomáhať druhým. Veľmi ma 
podporil aj po psychickej stránke, ale jeho podporu som 
cítila hlavne z  jeho konkrétnych skutkov a krokov. 
15 rokov som pracovala z domu, vozila som deti zo školy 
a na všetky krúžky, starala sa o domácnosť... mala som 
jednoducho všetko pod kontrolou a úplne naplánované. 
Odkedy som začala túto prácu, málokedy stihnem prísť 
po deti do školy, krúžky skoro vôbec neriešim, lebo som 
stále na cestách a snažím sa byť všade, kde je potrebná 
moja pomoc. Bez môjho manžela by som nič z toho nedo-
kázala. Ani pracovať po nociach, riadiť tím ľudí, koordino-
vať jeden z najväčších projektov v dejinách charity, oslo-
vovať a stretávať donorov, písať projekty, reporty, výzvy, 
organizovať užitočné aktivity aj pre rast našich zamest-
nancov, ktorí neustále pomáhajú druhým a nemajú čas 
myslieť na seba.
Na žiadnom vojnovom konflikte nie je nikdy nič pozitív-
ne. Ale v súvislosti so situáciou, v ktorej sa nachádzame 
je pozitívom, že charitní ľudia sú neustále v  teréne 
a poskytujú pomoc, hľadajú nové zdroje a možnosti, aby 
Ukrajinci a celkovo ľudia v núdzi, nezostali v  ich ťažkej 
situácii sami. Je dôležité sa s nimi stretnúť a uvedomiť si, 
že aj keď sme častokrát unavení, aj keď nie všetci ľudia, 
ktorým pomáhame sú príjemní alebo vedia oceniť našu 
snahu, väčšina z nich by bola bez našej pomoci na všetko 
úplne sama. Kvôli tomu, všetok im darovaný čas, všetky 
im poskytnuté ľudské či iné zdroje dávajú zmysel. Za po-
chodu sa učíme reagovať na, pre nás, úplne novú situáciu 
a nie sme bezchybní. Chyby nerobia len tí, ktorí nerobia 
nič. Vidím zmysel v spoločne vykonanom dobre pre tých, 
ktorí potrebujú pomoc a podporu. Zhovárala sa:

Simona Hrabošová
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Ako si sa dozvedel o združení exallievov a čo ťa na ňom 
oslovilo natoľko, že si sa stal jeho členom?
Ja som vyrastal ako nepokrstený a o Bohu som sa začal 
čo-to dozvedať až cez umenie, ktoré som študoval a živilo 
ma. Pred pár rokmi som však zažil silné obrátenie na 
kresťanskú vieru a pamätám si, ako som sa môjho suseda 
opýtal, kedy bývajú u  nás v  Chorvátskom Grobe omše. 
Trochu sa čudoval, lebo dovtedy som sa v tomto smere 
neprejavil, ale odpovedal mi a  nasmeroval ma okrem 
týchto informácií aj do spoločenstva exallievov, ktoré má 
v  našej farnosti silnú základňu. Začal som navštevovať 
modlitby otcov a s rodinou i duchovné obnovy vo Veľkom 
Bieli a  tak aj čerpať zo saleziánskej spirituality. Neskôr 
prišlo oficiálne prijatie do združenia. Odznak don Bosca 
som vtedy nosieval vždy a všade. Mimochodom, tým spo-
mínaným susedom bol terajší prezident exallievov. 

Príslušnosť k saleziánskej rodine ovplyvnila aj tvoju 
tvorbu v uplynulých rokoch. Priblíž nám ako vznikla roz-
hlasová hra o don Titusovi Zemanovi. 
V  roku 2010 som sa stal laureátom československej 
súťaže Dráma o najlepší dramatický text a zároveň som 
získal Cenu Slovenského rozhlasu, čo mi otvorilo dvere 
k realizácii mojich hier. Mal som ich na konte už niekoľko 
a ako ďalší z námetov som v roku 2017 ponúkol vtedajšie-
mu riaditeľovi práve hru o Titusovi Zemanovi, pár mesia-
cov pred oficiálnym dátumom jeho blahorečenia. Ponuku 
prijal a  ja som sa dal do práce. Titus Zeman bol a  je 
typom hrdinu, ktorý naša spoločnosť málo doceňuje 

a jeho vernosť kňazskému povolaniu a pomoc tým, ktorí 
aj za cenu ohrozenia vlastného života za týmto povolaním 
smerujú, ma fascinovala a  v  mnohom korešpondovala 
s mojím odhodlaním ostať verný hodnotám, ktoré som 
našiel v evanjeliu po svojom obrátení napriek tomu, že aj 
v dnešnej dobe musia veriaci často prekonávať ostnaté 
drôty odmietania našich hodnôt sekulárnou spoločnos-
ťou. On prekračoval rieku Moravu a práve cez túto hru, ako 
povedal môj kamarát Miro Jilo, ma Titus Zeman doviedol 
až na sútok Moravy s Dunajom, do Devína. V mojom prípa-
de to bol rozhlasový okruh, na ktorého čele som mal 
možnosť takmer päť rokov pôsobiť. Často sa k Titusovi 
obraciam v modlitbách a navštevujem kostol vo Vajno-
roch, kde je uložený jeho relikviár.

Exallievi ťa poznajú najmä ako pesničkára z rôznych 
našich podujatí. Čo je pre teba pri tvorbe najväčšou 
inšpiráciou, z čoho čerpáš?
Piesňami som vždy hľadal pravdu a spravodlivosť, pred 
obrátením som ju hľadal najmä v spoločnosti, ako i v poli-
tike, najmä tvorbou tzv. protestsongov. Dnes túto polohu 
mojej tvorby vnímam trochu v analógii k pôsobeniu Jána 
Krstiteľa, ktorý tiež neváhal vstupovať do svedomia Hero-
desovi. Po obrátení som z  komentovania vonkajšieho 
sveta zameral svoj pohľad na vnútorný svet a pesničky sa 
stali obrazom zoznamovania sa a  prehlbovania svojej 
katolíckej viery, jej prežívania, vrátane mojich pádov 
a vyspievania vecí z polohy hriešnika, ktorú som v sebe 
začal cítiť čím ďalej tým viac. Ján Krstiteľ sa vo mne začal 

Aj umenie môže byť cestou, ako reagovať na dianie v spoločnosti a problémy vo svete. Tvorba exallieva Petra 
Janků je presne taká – aktuálna. Jeho najnovší počin odsudzuje vojnu, pobáda hľadať mier a tým vyjadruje 
solidaritu s trpiacimi. Pesničkár, scénograf, dramatik a  niekdajší šéf umeleckého okruhu Slovenského 
rozhlasu približuje život medzi divadlom, rozhlasom a hudbou, pred a po jeho vnútornom obrátení. 

PRE ĽUDÍ V NÚDZI
EXALLIEVI
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umenšovať, aby dostal priestor Ježiš a  jeho radostná 
zvesť. Chvíľu som si myslel, že moje obrátenie bude zna-
menať to, že začnem chodiť po koncertoch a so zdvihnu-
tými rukami v preplnených hangároch spievať o  svojej 
viere. Pán ma však nasmeroval tam, odkiaľ som prišiel, 
do umeleckého prostredia, kde je drvivá väčšina ľudí 
protikresťansky naladených, čo znamenalo stratu takmer 
všetkých dovtedajších koncertných istôt a  odvrátenie 
odo mňa väčšiny mojich umeleckých kolegov. Niektorí 
ma mali za blázna, keď som na svojej stránke začal zdie-
ľať pravdy Evanjelia. A potom ma vrátil späť do rodiny, 
kde ma potrebovali najviac, moja manželka, moje deti. 
Pesničky ostali niečím, čo cezo mňa prúdi a ja sa často 
neviem prestať diviť, ako vnikajú. Sú ako gejzír inšpirácie, 
ktorá mnou pretečie a pretaví sa do konkrétnej piesne. 
Logicky som začal mať po obrátení silný problém so seba 
prezentovaním, ktoré je však pre prezentáciu umelca 
veľmi dôležité, a tak som sa v duchu dohodol s Pánom, že 
ja budem tvoriť a on bude môj manažér. A tak sa teším 
z  každej príležitosti, keď môžem piesne aj koncertne 
uviesť.

Tvoje najnovšie CD je reakciou na tragédiu vojny na Ukra-
jine. Čo na ňom poslucháč nájde a čo je jeho cieľom?
Redaktor Rádia Proglas v Čechách Milan Tesař ho pome-
noval ako syntézu, kedy som sa posilnený vierou a mapo-
vaním svojho vnútra znovu vrátil ku komentovaniu uda-
lostí vonkajšieho sveta. Má to však svoj vývoj, ktorý začal 
cédečkom Notre Dame, kde spievam o tom, čo väčšie má 
prísť za znamenie, ako horiaci chrám v Paríži, aby sme sa 
v Európe vrátili k hodnotám Evanjelia. Na to prišiel covid 
s  pripomenutím prítomnosti smrti v  našich životoch, 
čomu som sa venoval na  CD Misericordia. Žiaľ, tretím 
impulzom bola vojna na Ukrajine a moja odpoveď na ňu 
cez CD Memento. Obsahuje 15 piesní, odsudzujúcich 
vojnu s  dôrazom na hľadanie mieru, v  nás, vo svete, 
avšak v Božej perspektíve a pod ochranou Nepoškvrne-
ného srdca Panny Márie. Nedávno vyšla jeho recenzia 
v časopise Verbum z pera Juraja Šústa, ktorého si dovo-
lím citovať: „Pranieruje diabolskú túžbu po moci, dvoj-
tvárnosť, faloš, klamstvo. Tak zároveň ukazuje, že vojna 

na Ukrajine má svoj protipól v ľudskom srdci, ktoré je tak-
tiež vo vojnovom stave. Odohráva sa v ňom nemilosrdný 
zápas medzi dobrom a zlom. (...) Približuje priam katechiz-
movými metaforami základné ľudské princípy, ktoré sa 
všetky dajú zhmotniť do jedného: človek od Boha vyšiel 
a k nemu sa potrebuje vrátiť. Nik iný a nič iné nás nespasí.“ 
(Šúst Juraj, Verbum – časopis pre kresťanskú kultúru, 
Hľadá sa katolícke umenie, ročník XXXIII, číslo 2/2022, 
s. 118)

Mal si možnosť tieto piesne predstaviť aj ukrajinským 
utečencom? Ako reagovali?
Mal som možnosť vystúpiť hneď na niekoľkých poduja-
tiach na podporu Ukrajiny. Na jednom dokonca preložili 
čerstvé pesničky z  CD do ukrajinčiny a  premietali ich 
počas môjho vystúpenia. Boli slzy v  očiach a  objatia. 
Okrem materiálnej pomoci, ktorej som sa zúčastnil ako 
iní podľa svojich možností, je dôležité pomáhať a pod-
porovať ľudí, ktorí stratili svoj domov aj duchovne. Sila 
modlitby, lásky a spolupatričnosti, kedy prejavíme blíž-
nemu spoluúčasť na jeho probléme, má zázračnú moc, 
ktorá pomáha. V  jednom prípade som hral rehoľným 
sestrám a prišla za mnou sestra, pôsobiaca na Ukrajine 
a bola dojatá, niekoľko CD som jej venoval, aby aj tam 
a takýmto spôsobom vedeli, že sme s nimi a že sa o nich 
zaujímame. Stretol som sa však aj so sestrou, pôsobia-
cou v istej oblasti v Rusku, ktorá prišla a porozprávala mi, 
aké obrovské represie hrozia ľuďom, keby sa čo i  len 
slovom zmienili o  vojne na Ukrajine, nie to ešte o  jej 
odsúdení. Je to pre nás, vychovaných a žijúcich v mieri, 
nepredstaviteľné. Ale práve sprítomňovanie osudov 
našich blahoslavených, ako bol Titus Zeman, Janko Havlík, 
nám dávajú možnosť pochopiť a vžiť sa do peripetií ľudí, 
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ktorým za ich názor či vieru môže hroziť strata slobody 
či dokonca smrť, a to aj v súčasnosti a pár sto kilometrov 
od našich hraníc.

Ako rezonovala správa o začiatku vojny v tvojej rodine?
Bol to šok. Nikdy som si nemyslel, že budem musieť 
svojim deťom vysvetľovať na takomto priamom a boles-
tivom príklade od našich susedov, čo je to vojna a  že 
musíme robiť všetko preto, aby sme vojnu z našej civili-
zácie vymazali. Na druhej strane je to možnosť si pripo-
menúť slovo mier, ktoré si pamätáme najmä ako komu-
nistami sprofanovaný slogan na manifestáciách, ktoré 
absolútne vyprázdnili jeho skutočný význam. Že mier je 
darom Božej lásky, vychádzajúcej z  trojuholníka lásky 
k nemu, blížnemu a sebe a má chuť predobrazu stavu, 
ktorý v nádeji očakávame vo večnosti. Na druhej strane, 
táto situácia dáva za pravdu evanjeliu, v  ktorom Ježiš 
hovorí, že to všetko má prísť a nabáda nás, aby sme sa 
neľakali. On, Ježiš, je naša nádej a posila aj v tej najťažšej 
situácii života. A ak v tomto vytrváme, zachováme si život.

Zhovárali sa:
Karol Posluch, Simona Hrabošová

SVEDECTVÁ
V čase vypuknutia vojny sme boli akurát celá rodina 
pozitívni na covid. Čiže všetko, čím sme v tej chvíli mohli 
pomôcť boli modlitby a ochota pomôcť po vyzdravení. 
Ale keďže mi to bolo zaťažko, len tak nečinne pozerať 
na to, čo sa deje, tak mi dobrý Pán Boh doprial službu 
hneď na začiatku vypuknutia vojny a ešte počas choro-
by. Oslovil nás náš známy, pracovník zo spišskej charity, 
či by sme vedeli zorganizovať ochotnú partiu šoférov, 
ktorí by vozili na hranice ukrajinských tlmočníkov. 
V tom čase boli veľmi potrební a v Prešove  je veľmi 
silná komunita ukrajinských študentov aj pracujúcich, 
ktorí chceli pomôcť na hraniciach, ale chýbala im mož-
nosť dopraviť sa na hranicu. To bola „práca“ pre mňa – 
zavretú doma s covidom. Napísala som 
mail a aj s tabuľkou som ho rozposlala 
do saleziánskej rodiny v Prešove. V prie-
behu pár hodín sa naplnila na najbližšie 
týždne. Išlo o službu, kde šofér ráno 
o 6:00 hod. vyzdvihol ukrajinské dobro-
voľníčky na dohodnutom mieste, odvie-
zol ich na hranicu a v prípade, že mal 
voľný deň, tak ostal slúžiť spolu s nimi, 
alebo sa vrátil späť do Prešova. Ak ne-
ostal na hranici, tak sa po dobrovoľníčky 
vracal na hranicu cca o 20:00 hod. Cesta 
z Prešova do Veľkých Slemeniec bola 
asi 115 km takže spolu to bolo približne 
460 km denne. Hneď od prvých ciest na 
hranicu sa nám zbierali veľmi silné skú-
senosti, ktoré šoféri zažili buď priamo 
službou na hranici, alebo rozprávaním 
dobrovoľníčok, ktoré viezli. My ako 
rodina sme boli náhradníci v prípa-

de vypadnutia šoféra, ktorý bol zapísaný. Denne sme 
museli telefonicky kontaktovať ukrajinských dobrovoľ-
níkov a potvrdzovať, či ráno budú čakať na dohodnu-
tom mieste. Rovnako sme vždy kontaktovali aj šoféra 
na daný deň a poskytli mu aj kontakt na dobrovoľníčky, 
ktoré mal viesť.
Naša druhá služba bola tiež riadená našou chorobou. 
Dostala sa k nám prosba o pomoc s ubytovaním chlap-
cov zo saleziánskeho detského domova z Ľvova, ktorí 
mali pricestovať do Prešova v prvých dňoch vypuknutia 
vojny. Keďže sme ich nemohli prijať vtom čase, keď 
mali prísť, tak sme sa prihlásili aspoň do služby podpo-
ry rodín, ktoré týchto chlapcov prijali. Samy sme 

Maňkošovci

PRE ĽUDÍ V NÚDZI
EXALLIEVI

CD Memento si môžete objednať priamo u autora 
na adrese: jankupeter@gmail.com
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náhradnou rodinou, máme adoptované dve deti, tak 
nám táto problematika bola blízka a vedeli sme sa vžiť 
do rodín, ktoré tieto deti prijali. Našou úlohou bolo 
promptne pomôcť pri akýchkoľvek problémoch a byť 
rodinám nablízku. Rodiny sme mali rozdelené medzi 
ďalšími dobrovoľníkmi, a tak sme sa starali o dve 
rodinky. Od „technického“ zabezpečenia, ako naprí-
klad zohnať prilby na bicykle, kopačky na futbal, až po 
odľahčenie rodiny, keď sme chlapcov brávali domov 
na 3 – 4 dni, aby si rodina mohla oddýchnuť.

Bol to neskutočne náročný a aj požehnaný čas, ktorý 
obohatil našu rodinu. Pre naše prijaté deti to bola 
riadna skúška, ale aj naša biologická dcéra si ich 
veľmi obľúbila. Zapadli do celej našej a aj širšej 
rodiny.

Treťou okrajovou službou bolo, že manželova sestra 
poskytla svoj byt (keďže je zatiaľ slobodná) dvom 
ukrajinským žienkam s dvomi deťmi. Bývali v ňom cca 
2 – 3 mesiace a v tom čase sme švagrinú prichýlili my.

Alexandra Maňkošová

Kňaz v našej farnosti prišiel s ponukou krátkodobej 
intenzívnej pomoci vo Vysokej nad Uhom neďaleko 
ukrajinských hraníc. Našou úlohou bolo starať sa 
o dobrovoľníkov a voziť ich na hranice. V Domčeku 
Anky Kolesárovej vo Vysokej nad Uhom som strávil 
sedem dní intenzívnej práce a starostlivosti s mini-
mom spánku. Od začiatku vojny sa v Domčeku zasta-
vujú, zhromažďujú alebo  ubytovávajú ukrajinské 
rodiny na úteku a tiež slovenskí dobrovoľníci, ktorí im 
pomáhajú. Ubytovaní sú tiež v pridruženom Dome sv. 
Jozefa a miestnom kultúrnom dome. Miloš Čaladik

Exallievi s ukrajinskými chlapcami Rostikom a Ostapom

KALENDÁR AKTIVÍT

Pozývame Vás duchovne sa obohatiť témami 
a myšlienkami nášho delegáta don Pavla Gracha 
na našej webovej stránke alebo v skupine združenia 
na Facebooku.
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Oslovil Ťa saleziánsky
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stretká u saleziánov? 
Rád by si sa dozvedel
viac o don Boscovi?

Túžiš zažiť silu ducha
saleziánskej rodiny?

Si vďačnÝ za to, čo si prijal
a chceš to dávať ďalej? 

Pridaj sa k nám!
Viac informácií na sekretar@exallievi.sk.
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BLÍŽI SA STOROČNICA PRÍTOMNOSTI SALEZIÁNSKEJ CHARIZMY NA SLOVENSKU

Pre mnohých vás, ktorí počujete o storočnici prítomnosti 
saleziánov a  saleziánskej charizmy na Slovensku, sa 
srdce rozbúcha celkom konkrétne: áno, bol som tam, 
v Šaštíne, na mieste, kde 8. septembra 1924 prišli prví 
dvaja saleziáni a s vervou a s veľkým odhodlaním začali 
napĺňať Slovensko Božou láskou, ktorej sa naučili od 
dona Bosca. A semeno, ktoré zasievali sa javí silné – pre-
žilo už sto rokov a nezdá sa, že by malo zaniknúť. Isto sú 
aj znaky istého prestarnutia, istej malej plodnosti v ob-
lasti zasvätených povolaní – ale to je aj dôsledok vetra, 
ktorý veje po celom svete a v celej Cirkvi. Saleziánska 
charizma má však... TEBA. 

Veru, tak to už u nás na Slovensku býva zvykom: mnohí 
všeličo čakajú, na všetkých a  na všetko sa sťažujú, 
pričom však zabúdajú, že to najdôležitejšie je uveriť, 
chopiť sa nádeje a začať milovať. Pre toto rozhodnutie je 
vždy vhodný čas – ani covid, ani vojna, ani bieda nášho 
spoločenského života nie sú prekážkou toho, čo môže 
nastať v našom srdci – teraz, alebo vo chvíli ticha, keď 
zavrieme oči a  znovu si uvedomíme, čo všetko sme 
dostali skrze dona Bosca, jeho synov, jeho dcéry, cez 
charizmu mnohých laikov okolo nás. 

Dovoľte preto, aby som vás pozval k  niektorým 
základným skutočnostiam:

Exallievi = odchovanci dona Bosca sú osoby, ktoré vďaka 
navštevovaniu oratória, školy alebo iného saleziánskeho 
diela či prostredia, dostali do života dar založený na 
princípoch Preventívneho systému dona Bosca: salezián-
ske prostredie a výchova nám pomohli začať rozmýšľať, 
uviedli nás do sveta viery, kde sme začali milovať a dúfať, 
dostali sme zážitok spoločenstva a rodiny plnej dobroty 
a láskavosti. Obohatení kresťanskou vierou a charizmou 
dona Bosca chceme byť v každodennom živote svedkami 
a apoštolmi na základe „výchovy, ktorú sme dostali“.

Dávame teda naše vedomosti a profesionálne schopnos-
ti do služieb spoločenstva exallievov i celej saleziánskej 
rodiny, Cirkvi i  laickej spoločnosti uskutočňujúc túžbu 
dona Bosca, aby sme boli „čestní občania a dobrí kresťa-
nia“. Chceme pracovať pre Združenie exallievov dona 
Bosca a stať sa soľou zeme a svetlom sveta.

Toto spoločenstvo má spoločné hodnoty: život; sloboda; 
pravda; solidarita; bratstvo, spoločenstvo. Túžime po tom, 
aby všetci naši členovia napĺňali tieto hodnoty v každo-
dennom živote svojej profesionálnej práce, s dobrým sve-
domím a úprimným sociálnym úsilím tak, aby napomá-
hali spoločnému dobru ako to od laikov Cirkev očakáva.

Tieto riadky neboli zostavené tu na Slovensku. 
Nájdete ich na svetovej strán-
ke exallievov i  na našej slo-
venskej stránke. Predsa sa 
mi však zdá, že nám chýba 

seriózne uvažovanie nad tým, 
čo sa tam píše. Aby sme nečí-
tali tieto riadky len ako infor-

mácie, ale aby sme ich čítali 
s  chvejúcim sa srdcom. 

Čo nám k tomu chýba? 
Pokúsim sa poukázať 
na niekoľko skutoč-

ností a  možno sa 
nájdeš v  jednej z 
nich... a možno vo 
viacerých alebo 

aj vo všetkých.

ROZHORÍ SA NAŠE SRDCE?

V  S A L E Z I Á N S K O M  D U C H U
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V  S A L E Z I Á N S K O M  D U C H U

VĎAČNOSŤ ZA DAR
Jeden z prvých dôvodov, pre ktorý nám pri slove exalliev 
nebije silnejšie srdce je to, že si neuvedomujeme veľkosť 
daru, ktorý sme dostali a následne nemáme ani radosť 
a neprežívame ani vďačnosť. Všetko je to také samozrej-
mé. Niektorí odchovanci dokonca vedia povedať donovi 
Boscovi aj tvrdé slová: oklamali ste nás, vyzeralo všetko 
ideálne, ale vo svete to také ideálne nie je. A ani všetci vaši 
synovia nie sú takí ideálni... Isto, ale nikto ti nesľuboval 
ľahkú cestu, to, že saleziáni sú veselí a ukazujú príťažlivú 
cestu svätosti to ešte neznamená, že svätosť a  život 
s Bohom nič nestojí. Niektorí sa vyhovárajú na saleziánske 
skleníky, v ktorých žili. Iba Pán posúdi, čo kto urobil zle, je 
však potrebné milovať saleziánsku charizmu, nezriekať sa 
jej ideálov a odvážne bojovať aj v náročných prostrediach.

ODVAHA A TVORIVOSŤ
Don Bosco nás učil aj svojím príkladom, že oproti liberál-
nemu a  proti-cirkevnému svetu je potrebné pokorne 
a s odvahou budovať Božie kráľovstvo v dušiach. Nezľa-
kol sa toho, že svet sa zmenil, v  daných podmienkach 
robil všetko, čo mohol. Bol schopný rozprávať sa s veľký-
mi anti-klerikálmi svojej doby a  presvedčiť ich o  tom, 
že kresťanstvo je schopné predkladať akejkoľvek spoloč-
nosti hodnoty a ponuky, ktoré sú v spoločnom záujme. 
Don Bosco rozhodne nesplynul s dobou a ani nad ňou 
nebedákal, robil to, čo vedel a vládal a Boh jeho úsilia 
požehnal. Niečo takéto sa žiada od každého jedného 
z nás. Naše schopnosti i možnosti môžu byť akokoľvek 
obmedzené, ale jedno, čo závisí len od Boha a od nás je 
to, ako sa nám rozhorí srdce. Silu tohto plameňa nijaká 
vonkajšia moc ani okolnosť nemôže obmedziť. František 
Assiský vo svojej najväčšej biede bol pozvaný opraviť 
celú Cirkev, don Bosco chudobný pastierik kráv sa stal 
otcom mnohých národov, keď vidíme dnes, kde všade 
pôsobia jeho synovia. 

ODVAHA ZDRUŽOVAŤ SA
Pozorný čitateľ si možno všimol, že v predchádzajúcom 
odseku som nedošiel k tomu, aby som hovoril o tvori-
vosti. Je to preto, lebo tvorivosť, najmä pre synov a dcéry 
dona Bosca je niečo, čo sa odohráva v spoločenstve. My 
nie sme individuálni tvoriví umelci. My máme byť tvoriví 
spoločne, v spoločenstve. Preto ak prvá odvaha je mať 
oheň v  srdci a  nebáť sa o  osudy viery a  kresťanstva, 
druhá odvaha je odvaha združovať sa a budovať niečo 
spoločné. Vyhľadať iných. Spájať sa. Hovoriť spoločne 
o tom, čo by sme mohli spraviť preto, aby na Slovensku 
pokračovalo posolstvo saleziánskej charizmy. Záleží to 
od nás, ktorí budeme prežívať túto storočnicu. Môžeme 
okolo nej len tak prejsť – ako levita a kňaz okolo zrane-
ného človeka v podobenstve o milosrdnom Samaritáno-
vi. Alebo sa v nás niečo zobudí a naše srdce začne prud-
šie biť, keď si spomenieme na to krásne, čo sme zažili 
a  ak naše srdce zahorí túžbou, aby niečo také krásne 
prežili aj ľudia okolo nás a po nás.

Všetkým vám teda chcem popriať krásne a  hlboké 
zamyslenie. Rok prípravy na storočnicu sa začal. Sme 
konárom stromu saleziánskej rodiny. Bude tento konár 
zelenší a plnší nádeje alebo stále suchší a suchší. Odpo-
veď je v našom srdci. Ak aspoň niektorí umožníme Bohu, 
aby v ňom zapálil svoj plameň, tak o Združenie nemusí-
me mať strach.

S pozdravom a v modlitbe za vás 
don Pavol Grach

Delegát pre saleziánsku rodinu 
i pre Združenie exallievov




