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KTO SME

VÍZIA A MISIA

Združenie exallievov don Bosca sú saleziánski odchovanci, ktorí sa riadia heslom, ktoré nám zanechal patrón saleziánov: „Buďte čestní občania a dobrí kresťania“ a snažia sa robiť spoločnosť lepšou,
ovplyvňovať ju svojím životom, hodnotami a konaním. Združenie exallievov don
Bosca na Slovensku bolo založené v roku
1999 a v súčasnosti má viac ako 350 členov. Okrem toho sme jednou z národných
federácií svetovej konfederácie exallievov
don Bosca, ktorá má viac ako 120 000 členov a pôsobí v 105 krajinách sveta. Naším
otcom a hlavným predstaveným je don
Ángel Fernandez Artime, ktorý je nástupcom don Bosca a na Slovensku ho zastupuje provinciál don Jozef Ižold so svojím
delegátom don Ivanom Žitňanským.

Exallievi sú servisno-manažérska zložka saleziánskej rodiny, ktorá využíva svoju laickú profesionalitu, odbornosť, vedomosti a schopnosti na pomoc svojim členom, saleziánskej rodine i celej spoločnosti. Združenie vykonáva aktivity, ktoré
vedú k zhodnocovaniu schopností, vedomostí a kontaktov svojich členov.

KTO JE EXALLIEV
Exalliev je ten, kto aspoň rok navštevoval
saleziánske dielo a má viac ako osemnásť
rokov. Ako bývalí žiaci don Bosca sme členovia saleziánskej rodiny vďaka preventívnej výchove dobroty a láskavosti, ktorú sme prijali v škole či oratóriu a ktorej
účinok pociťujeme a rozvíjame počas celého života. Saleziánski odchovanci teda
pochádzajú zo stredných škôl so saleziánskym duchovným vedením a zo saleziánskych stredísk.
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ZDRUŽENIE EXALLIEVOV
DON BOSCA NA SLOVENSKU
Miletičova 7, 821 08 Bratislava
IČO: 360 70 378
Č.ú.: SK1811000000002626084575
Kancelária:
Einsteinova 25, 851 01 Bratislava
Tel.: +421 915 966 549

www.exallievi.sk

ŠTRUKTÚRA ZDRUŽENIA
Naše združenie má štruktúru, ktorá pomáha pri napĺňaní cieľov a realizácií projektov.
Vedenie a smerovanie združenia zabezpečuje trinásť členný výkonný výbor. Facilitátori sú vybraní zástupcovia jednotlivých ročníkov. Slúžia ako komunikačný kanál medzi výkonným výborom a rádovými členmi a zabezpečujú šírenie informácií v rámci združenia. Komisie exallievov zoskupujú členov podľa profesijného zamerania, ktorí sa stretávajú,
diskutujú, rozvíjajú nápady a myšlienky na efektívnej a odbornej úrovni. Dôležitým prvkom združenia je ﬁxný sekretariát, ktorý za pomoci troch pracovných
síl dennodenne udržuje chod združenia.
Združenie má zriadenú webovú stránku
www.exallievi.sk. Pre účely informovania
našich členov a priateľov don Bosca o našom fungovaní vydávame v tlačenej podobe štvrťročník EXpress don Bosca.
VÝKONNÝ VÝBOR
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ÚVODNÍK
Drahí exallievi,
v dnešnej dobe viac ako kedykoľvek predtým
vnímame krízu rodiny a stretávame sa s ňou
dennodenne. Stále menej a menej mladých
ľudí túži po manželstve, dieťa je považované
za ekonomickú a fyzickú záťaž, manželstvá sa
rozpadávajú, deti sa roky nerozprávajú so svojimi rodičmi a naopak. Treba však povedať, že aj
napriek týmto okolnostiam je naša saleziánska rodina príkladom rodiny
a spoločenstva. Sami by ste určite vedeli rozprávať o sile rodiny vo vašich komunitách a sile exallievovskej rodiny na úrovni celoslovenského
združenia. Veď aj samotné heslo pre saleziánsku rodinu na tento rok sa
nesie v rodinnom duchu, ale o tom neskôr j. Pre mňa osobne je rodina oázou pokoja, prijatia, radosti a pochopenia. Vždy, keď som dlhšie odcestovaná, teším sa na svojich rodičov a súrodencov, na naše spoločné
nedeľné obedy, hranie spoločenských hier, výbuchy smiechu alebo diskusie na rôzne témy. Aj vďaka ich výchove a príkladu manželstva sa nám
s mojim snúbencom v septembri začne nová etapa. Dnešná spoločnosť sa
na mladé páry dobrovoľne vstupujúce do manželstva pozerá s nepochopením, že v takom mladom veku chcú prísť o mladosť a skončiť s užívaním si. Pre nás osobne sa však nič nekončí, práve naopak. Všetko sa iba
začína j. Zo srdca vám prajem, aby ste hájili hodnotu rodiny v dnešnej
spoločnosti a žili podľa príkladu svätej rodiny aj v ťažkých chvíľach a časoch. Vyprosujem vám všetky potrebné Božie milosti.
Betka Baginová

21.-22.APRÍL 2017
STRETNUTIE BIZNIS
PLATFORMY
Pravidelné štvrťročné stretnutie podnikateľov
so zaujímavým hosťom, vzdelávaním
a duchovným programom.
Hotel Spectrum, Trnava

NAJBLIŽŠIE
AKCIE
S EXALLIEVMI
1.-5.JÚL 2017

Á 2017
201
017
1.MÁJ

DUCHOVNÉ CVIČENIA
I. TURNUS

STRETNUTIE BÝVALÝCH
ŠTUDENTOV V ŽILINE

Tradičné komorné DC na chatách s kazateľom
don Ivanom.
Donovaly

Tradičné stretnutie všetkých bývalých
študentov SOŠ v Žiline.
Saleziáni Žilina

Ú 201
2017
22.-29.
22
2.-2
29.JÚL

Á 2017
24
24.
4.alebo27.
27.MÁJ

RODINNÁ DOVOLENKA
CAORLE

STRETNUTIE EXALLIEVOV
SENIOROV
Tradičné stretnutie pri príležitosti sviatku
Panny Márie Pomocnice.
Saleziáni, Bratislava – Miletičova

Spoločná rodinná dovolenka počas letných
prázdnin. Duchovný servis a vynikajúca
talianska strava. Nezabudnuteľná atmosféra
a krásne zážitky.
Caorle, Taliansko

Ú 2017
2017
17
17.
7.JÚN

AUGUST
UST 2017
9.- 113.
9.-1
3.AUG

FAMILY DAY

DUCHOVNÉ CVIČENIA
II. TURNUS

Rodinný deň so športovo – duchovným
programom.
Šaštín

DC s kazateľom don Jozefom Lančaričom
Rodinkovo

2017
22
22.
2.JÚN 2017

AUGUST
AUG
UST 2017
25.-29.
25
5.-2
29.AU

STRETNUTIE FACILITÁTOROV

SPLAV MALÉHO DUNAJA

Pravidelné štvrťročné stretnutie so zámerom
informovať a vzdelávať spolu s hodnotným
hosťom.
Bratislava, Einsteinova 25

Akcia s najdlhšou tradíciou – 15. ročník 1 až
4-dňového pobytu na vode s duchovným
servisom.
Nová Dedinka
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UDIALO SA

Podnikateľ celým srdcom

Emanuel – Boh s nami

V dňoch 20. – 21. januára 2016 sa exallievi podnikatelia
stretli na ďalšom z pravidelných stretnutí Biznis platformy. V Častej – Papierničke sa takmer tridsať členov stretlo s hosťom Pavlom Karabom.

V tomto radostnom hesle sa niesla prednáška exallievskej predvianočnej duchovnej obnovy. Konala sa vo Veľkom Bieli v poslednú adventnú nedeľu 18. decembra
2016 pod vedením don Pavla Dzivého. Pripomínal nám,
aby sme ani dnes nezabúdali, že Boh je tu stále s nami,
stále prítomný a neustále konajúci zázraky. Tohtoročná
obnova bola výnimočná svojím programom i veľkým počtom zúčastnených. Rekordný počet 80 účastníkov tvorili predovšetkým rodiny s deťmi. O tie sa starali animátori a rodičia sa tak mohli naplno venovať duchovnému
programu. Úvod bol venovaný prednáške, neskôr kňaz
prítomných spovedal, odslúžil svätú omšu a na záver si
všetci spolu pochutili na spoločnom nedeľnom obede.
S povzbudením, naplnení radosťou a so želaním krásnych a pokojných vianočných sviatkov sme sa po skončení pobrali do svojich domovov.
Martina Hortová

Pavol Karaba je zakladateľom a spolumajiteľom viacerých ﬁriem, primárne zameraných na stavebníctvo,
technológie, nehnuteľnosti a energetiku. Bol jedným
z prvých podnikateľov na Slovensku po revolúcii. Podelil sa s nami o svoj osobný príbeh, o svoje úspechy i neúspechy a o svoje povolanie byť podnikateľom celým
srdcom. Pán Karaba povzbudil našich členov v napredovaní a rozvíjaní svojich projektov a zdôraznil potrebu
oddychu i vymedzenia priorít. Po prezentácii pána Karabu sa program niesol v neformálnom duchu do nočných
hodín. V sobotu sme s potešením privítali troch podnikateľov z Prešova. Spolu s košickými podnikateľmi, ktorí
sa zapojili na predposlednom stretnutí, sa tak Prešovčania stali ďalšou súčasťou celoslovenského rozširovania
klubu podnikateľov exallievov.
Peter Kováč

Stretnutie exallievov
seniorov na Trnávke

Dňa 31. januára 2017, na sviatok don Bosca, sa konalo
stretnutie exallievov seniorov. Program začal svätou omšou, ktorú celebroval náš delegát don Ivan Žitňanský. Počas kázne nám svoj príbeh vyrozprával nestarnúci don
Jozef Hrdý alias don „José“, ktorý prežil 40 rokov v Chile a je aktuálne najstarším žijúcim saleziánom na Slovensku.
Po svätej omši sme sa všetci spolu pomodlili modlitbu
exallieva a každý senior dostal odznak združenia. Ako
býva zvykom v saleziánskej rodine, po duchovnej časti
nasledovalo agapé – spoločný obed, kde sa všetci seniori porozprávali o novinkách v svojich životoch.
Veríme, že sa nám bude dariť v organizovaní týchto stretnutí aj v budúcnosti. Hoci telo starne, duch a vitalita našich seniorov je to, v čom môžeme hľadať obrovskú inšpiráciu aj my mladí.
Štefan Bošnák
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S don Boscom na lyžiach
Exallievske rodiny opäť po roku navštívili Veľkú Raču. Do
Rodinka Resortu v Oščadnici si prišli zalyžovať okrem rodín exallievov zo Šaštína aj rodinky zo Žiliny a naši priatelia, ktorí majú k našej komunite veľmi blízko. Ihneď po
raňajkách sa vyrážalo na svah. Deti už nedočkavo stepovali pri dverách a tak sme boli motivovaní vyraziť naozaj
skoro. Okrem lyží mali početné obsadenie aj sánky a kočíky. Priestor dostali aj začínajúci lyžiari z našej partie.
Deti, ktorých naozaj nebolo málo, robili super atmosféru svojim smiechom a radosťou. Podvečer sme sa všetci
stretli na krátkej omši a potom chlapi vyrážali na naozajstné lyžovanie. Mamy ostali na chate, robili program
deťom a preberali najrôznejšie problémy. Detičky neúnavne džavotali a keď sa im vybili baterky, často až neskoro večer, zaujali polohu ležiaceho strelca a dospelí
mali chvíľku voľna. Večer sme sa všetci stretli, priebežne odchádzali a prichádzali v rytme pípania pestúniek
a spomínali na krásne chvíle v Šaštíne či Žiline a tiež na
príhody z mladosti. Veľmi pekne ďakujeme za účasť don
Ivanovi Žitňanskému, za duchovno, ktoré nám sprostredkoval, spovede i krásne omše v rodinnom duchu. Dúfame, že táto akcia sa bude rozrastať a že sa stretneme
znova o rok.
Martina Bieliková

UDIALO SA

Spojili sme sily pre pomoc núdznym
Úspešná zbierka „Darujme úsmev“ potešila aj tieto Vianoce viac ako 30 konkrétnych rodín a 300 detí.
Tretí ročník predvianočnej zbierky Združenia exallievov
bol rozdelený do štyroch častí. Hlavná línia projektu bola
zbierka vecí pre konkrétne rodiny, ktoré tieto veci potrebovali.
Do domácností, ale aj do krízových centier putovalo:
- viac ako 100 párov topánok,
- 20 škatúľ s oblečením,
- hračky, hry
- a ďalších 2 172,50 eur.
Tým najnúdznejším exallievi odovzdali aj vysávače, práčky, televízory, kočíky, chladničku a iné spotrebiče. Druhou formou pomoci boli shoeboxy - darčekové balíčky pre deti najrôznejšieho veku. Počas mesačného trvania projektu sa ich vyzbieralo 320. Treťou možnosťou bol
„Úsmev pre Dominiku“, ﬁnančná zbierka pre niekoľkomesačné dievčatko, ktoré sa narodilo s nevyvinutými predlaktiami. Darcovia vyzbierali sumu 3228 eur. Štvrtá časť
zbierky bola, už tradične, modlitbová a ﬁnančná podpora saleziánskej misie na Sibíri. Vyzbieralo sa 358,50 eur.
Darcami boli ľudia z rôznych kútov Slovenska, ba dokonca zo zahraničia. Tipy na konkrétnych príjemcov poskytli
dobrovoľníčky don Bosca, sestry FMA a Slovenská katolícka charita. „Cítil som, že to biblické „proste a dostanete“ bolo motívom nahlasovať svojich blízkych – ľudí, ktorí potrebovali pomoc,“ hovorí iniciátor projektu Róbert

Mruk. „Bolo krásne vidieť, ako terénni pracovníci – zamestnanci Charity, rehoľné sestry alebo laici mysleli na
ľudí vo svojom okolí a tešili sa, že ich iniciatíva zlepší život niekomu inému. Samotný obdarovaný tak mohol vidieť, že má okolo seba ľudí, ktorým na ňom záleží.“
Ďakujeme!
Zbierku zakončil beneﬁčný koncert 17. decembra, kde vystúpilo niekoľko zaujímavých hudobných hostí. „Bol to
spôsob, ako sa poďakovať všetkým, ktorí prispeli alebo
pomohli počas celého adventného projektu,“ vysvetľuje
iniciátorka projektu Alexandra Mruk Papaianopol. „Videli
sme okolo seba veľkú ochotu pomáhať aj s jeho prípravou
– ďakujeme za koláčiky upečené rodinami z Čiernej Vody,
z ktorých sme mohli urobiť balíčky, ktoré sa počas koncertu predávali. Ďakujeme saleziánom z Mamateyky za
poskytnutie priestorov a našim spevákom – Anne Hortovej a jej jazzovej kapele, folkerovi Petrovi Janku a zboru SKLZ z Čiernej Vody, ktorí nám darovali svoj čas, energiu a kultúrny zážitok. Ďakujeme zvukárom, osvetľovačom a ďalším technikom a všetkým ľuďom, ktorí osobne podporili túto aktivitu a angažovali sa.“ Po koncerte
rozviezli vianočné prekvapenia dobrovoľníci pod stromčeky 30 rodinám a do 11 charitných a sociálnych centier po celom Slovensku. „Nezabudnem na ďakovný stisk
ruky a lesklé oči. Nebolo treba slov... prejavená vďaka
bola citeľná a silná,“ opisuje Róbert odovzdávanie balíčkov v rodinách.
Simona Ondrejová

Aj rodiny v Trnave na Kopánke sa zapojili do sociálneho projektu exallievov „shoe box“. Akcia bola vyhlásená na detskej sv.omši ako aktivita na prvý adventný týždeň a medzi deťmi aj ich rodičmi mala veľkú odozvu. Spolu v rodinách pripravili 180 balíčkov
a nasledujúcu nedeľu ich nosili do kostola na darovanie. Zažili radostný pocit darcu a veríme, že aj obdarovaným vyčarovali úsmev na tvári.
Mária Hajičková
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UDIALO SA

Z REGIÓNOV

Stretnutie žilinských
exallievov
Sviatok don Bosca sa stal ideálnou príležitosťou na stretnutie žilinských facilitátorov, ktoré sa uskutočnilo už

siedmykrát. V rodinnej atmosfére sme spoločne zhodnotili uplynulý rok a naplánovali najbližšie akcie, ktoré sa uskutočnia v roku 2017. Tento slávnostno-pracovný večer začal svätou omšou, ktorú celebroval don Martin Rožek. Počas programu vystúpili aj zástupcovia ZEDB,
Peter Kováč a Marek Slezák. Hlavným dôvodom stretnutia bolo rozširovanie facilitátorov a prehlbovanie komunikácie medzi nimi a ostatnými exallievmi. Veľkou výzvou
je aj stretnutie exallievov, ktoré sa bude konať 1. mája. Je
to tradičná a najväčšia akcia žilinských exalievov s účasťou približne 500 návštevníkov.
Napriek náročnému programu vládla na sviatok don
Bosca rodinná atmosféra, ktorú umocnil Jožko Budaj
prezentáciou svojich farmárskych výrobkov. Neskoro večer sme všetci spokojne, motivovaní a progresom potešení odchádzali domov. Spoločne sa tešíme na ďalšie
stretnutia a nadchádzajúce podujatia.
Anton Kutliak, zástupca Žilina

Golden Europea 2017
pre zbor The Gospel Family,
aktérov hymny exallievov
Európska únia umenia – EUU je medzinárodným spoločenstvom umelecky a kultúrne aktívnych osôb. EUU bola
založená v roku 1999 v Bruseli a následne registrovaná
v Prahe. Od začiatku udeľuje európsku cenu za umeleckú a kultúrnu činnosť ako aj európsku cenu za podporu
umenia a kultúry. Od roku 2011 je súčasťou hlavnej európskej ceny soška „Golden Europea“, ktorá symbolizuje historický
vklad nášho „Starého kontinentu“
umeniu, kultúre a tvorivému spolunažívaniu ľudí dobrej vôle.
EUU sa už dve desaťročia snaží
podporiť alebo verejne oceniť významné umelecké a kultúrne aktivity v Európe, ako aj ďalších krajinách sveta. Európske ceny v piatich rôznych kategóriách k dnešnému dňu odovzdali 300 laureátom
zo 46 štátov na všetkých svetadieloch. Medzi ocenenými sa nachádzajú rôzne veľké osobnosti kultúry, za všetkých spomenieme gitaristu svetoznámej kapely The
Rolling Stones, Ronyho Wooda, či
operného speváka Plácida Dominga. V posledných troch rokoch sa
EUU zameriavala na výber takých
umeleckých a kultúrnych aktivít,
ktoré poukazujú a sú zároveň dokladom historických, duchovných
základov a tradícií Európy.
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Citácia z nominačného listu pre zbor The Gospel Family: „Vážený pán zbormajster, vážení a milí členovia The
Gospel Family. Naše medzinárodné spoločenstvo umelcov a kultúrnych pracovníkov, sa zaoberalo na svojom
zasadnutí v Prahe, dňa 18.11.2016, hodnotením navrhnutých kandidátov pre ocenenie „Európska cena za umeleckú a kultúrnu činnosť“ v roku 2017. S potešením vám môžem oznámiť, že spevácky zbor The Gospel Family z Novej
Dubnice bol na návrh niekoľkých členov prezídia EUU jednohlasne prijatý na zoznam nových nositeľov našej hlavnej ceny „Zlatá Europea“ (Golden Europea). Pri hodnotení zboru The Gospel Family – jeho
10-ročnej umeleckej činnosti, bolo
s uznaním vyzdvihnuté jeho pestré repertoárové zameranie, s výrazným akcentom na kresťanskú
interpretačnú a hudobnú tvorbu.
Mimoriadnou hodnotou všetkých
koncertných vystúpení je taktiež
silný prenos obsahu textov piesní
na diváka s vynikajúcimi hudobnými a pódiovými aranžmánmi,
ktoré účinne a pozitívne oslovia
každého.“ (podpísaný PhDr. Petr
Vašíček, prezident EUU).
Cenu „Golden Europea“ sme prevzali z rúk prezidenta EUU p. Petra Vašíčka, v Novej Dubnici v kine
Panorex, 8. januára 2017, na treťom
zo šiestich Trojkráľových koncertov. Je to pre nás veľká česť a zadosťučinenie za doterajšiu činnosť
a veľký, no príjemný záväzok pracovať viac, aktívnejšie a dôslednejšie.
Juraj Hort

UDIALO SA

Z O S V E TA

Zambia, Lusaka: Stretnutie
exallievov – prezidentov a
delegátov Južnej Provincie
Uplynulý rok bol z hľadiska počtu medzinárodných stretnutí a objemu práce náročný, ale veľmi obohacujúci.
Október 2016 sa začal kongresom krajín Ázie a Oceánie
na Východnom Timore, nasledovalo stretnutie európskych prezidentov a delegátov v Mníchove a mesiac zakončilo stretnutie prezidentov a delegátov krajín Latinskej Ameriky v Sao Paule.
November bol poslednou medzinárodnou „zastávkou“
putovania prezidenta Michala Horta po svete. V dňoch
24 – 27. 11. 2016 sa uskutočnilo v Lusake, hlavnom meste Zambie, stretnutie exallievov z afrických krajín Južnej
provincie. Túto udalosť sa podarilo zorganizovať po dlhom období a mala byť akýmsi reštartom aktivít exallievov v Afrike. Stretnutia sa zúčastnilo sedem krajín (Angola, Kongo, Malawi, Mozambik, Juhoafrická republika, Svazijsko a Zambia) a počas stretnutia bolo prijatých niekoľko rozhodnutí o vzájomnej spolupráci v rámci fungovania konfederácie na Africkom kontinente.
Za Južnú provinciu bol zvolený koordinátor Polydor
Lokombe, ktorý sa stal zároveň aj členom tímu presiden-

Ukrajina - výnimočné
výročie pre saleziánsku
rodinu
Dvadsiate piate výročie prvého katolíckeho gymnázia sa
na Ukrajine oslavovalo 27. – 29. januára. Táto udalosť má
osobitný význam pre saleziánsku rodinu, pretože za posledných 11 rokov bola škola riadená práve saleziánmi.
Konferencia o histórii školy a vzdelávacom systéme na
Ukrajine sa konala v piatok 27. januára. Účastníkmi konferencie boli mnohí odborníci z oblasti vzdelávania, učitelia, kňazi, ako aj rôzne autority zo zahraničia, ktoré sa

cy. Jednotlivé krajiny majú záväzok začať budovať svoje databázy a národné strategické plány, ktoré budeme
zverejňovať na našej stránke www.exallievi.org. Ďalšou
úlohou pre krajiny je zriadenie legálnych právnych statusov ich združení a práca na twinning projektoch.
Tento rok v máji je plánované stretnutie Severnej provincie v Keni, kde by mal byť zvolený ďalší koordinátor pre
túto provinciu. Veríme, že postupnou prácou sa náš tím
bude rozrastať a konfederácia bude napredovať v spoločných projektoch.
Štefan Bošnák
podelili o svoje skúsenosti z katolíckych škôl. Udalosti sa zúčastnil aj patriarcha ukrajinskej gréckokatolíckej cirkvi Mgr. Svjatoslav Shevchuk, nuncius pre Ukrajinu
Mgr. Claudio Gugerotti, prezident Európskeho výboru pre
katolícku výchovu Dr. Christine Mann, prezident Svetovej
konfederácie exallievov Michal Hort a mnoho ďalších.
Počas večera sa prezident Hort tiež prvýkrát neformálne stretol s exallievmi z tamojšej školy, vrátane koordinátorov pre každú triedu. Prítomní boli tiež riaditeľ školy
Oleh Ladnyuk SDB a provinciál don Karol Maník SDB. Išlo
o akýsi neoﬁciálny začiatok fungovania saleziánskych
odchovancov na Ukrajine.
V sobotu program pokračoval svätou omšou. V popoludňajších hodinách sa všetci presunuli do divadla, kam prišlo viac ako 500 ľudí, aby si pozreli muzikál pripravený
exallievmi. Muzikál „Obchod s dušami“ rozpráva príbeh
o modernom don Boscovi v spoločnosti.
Na saleziánsku rodinu na Ukrajine čaká ešte veľa práce. Je to obrovská výzva a zodpovednosť ktorá potrebuje podporu a modlitby.
GRAFICKÉ SPRACOVANIE A TLAČ TOHTO ČASOPISU
PRE VÁS S RADOSŤOU ZREALIZOVALA
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MATÚŠ JÓKAY:
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Odkiaľ si a z akej rodiny pochádzaš? Aký bol tvoj prvý
kontakt so saleziánmi?
Pochádzam z viacdetnej rodiny; mám troch súrodencov.
Počas detstva sme sa viackrát sťahovali, až napokon rodičia zakotvili v dedinke Kozárovce. To bolo v čase, keď
som navštevoval tretí ročník základnej školy. So saleziánmi som sa prvý raz stretol po ich návrate do Hronského Beňadika v roku 1990. I keď som mal aj predtým záujem o „kostolné záležitosti“, s don Jaroslavom Hofferom
som zažíval neuveriteľné dobrodružstvá. Ujo Jarko, ako
sme ho všetci volali, nás podporoval v rozvíjaní talentov.
V mojom prípade ma veľmi povzbudzoval k hraniu na organe: dal mi kľúče od kostola a mohol som tam chodiť
cvičiť. Okrem toho pre nás mladých upravil časť priestorov fary, aby sme sa tam mohli stretať a hrať. Geniálnu
saleziánsku pedagogiku vidieť aj v tom, že dokázal skĺbiť
hru, modlitbu a prácu.

Čo považuješ za najväčší prínos GJB do tvojho života?.
Ťažko to zhrnúť do jedinej veci. Roky strávené v Šaštíne
vo mne evokujú obrazy komunity, priateľov, modlitby.
Zvlášť jasným a silným je obraz tichej modlitby v bazilike ponorenej do šera po večernej modlitbe. Mne sa páčilo na škole predovšetkým to, že bola povinne internátna. To so sebou prinášalo jednak pevný režim dňa, ale aj
veľa mimoškolských spoločných aktivít so spolužiakmi
a vychovávateľmi. Každý deň sme sa mohli venovať záľubám, a preto som náležite využil príležitosť a hrával na
organe v bazilike, čo to dalo. Keď by som mal spomenúť
niečo špeciálne pre obdobie v Šaštíne, páčili sa mi aktivity nad i pod zemou: rád som vysedával na cimburí veží
šaštínskej baziliky a pozoroval západ slnka a s nesmiernym nadšením som skúmal podzemie kláštora a baziliky
a snažil sa prekopať do neprístupných priestorov.
Kam viedli tvoje kroky zo Šaštína? Čo si študoval? A čomu
sa venuješ teraz?
Po skončení gymnaziálnych štúdií som netušil, ktorým
smerom sa vydať, preto som sa rozhodol pre dvojročnú
náhradnú vojenskú službu v Šaštíne. Po jej skončení som
v roku 1999 nastúpil na Fakultu elektrotechniky a informatiky STU v Bratislave na odbor informatika. Avšak nebol som zvyknutý študovať (v Šaštíne som sa o to pokúšal,
ale nejako sa mi nepodarilo nájsť v tejto činnosti záľubu),
a tak ma vyhodili. Neodradilo ma to, a o rok som sa znovu
uchádzal o štúdium toho istého odboru. Poučený z predošlého roku som si rozložil prvý ročník na dva, a začal
som normálne študovať. Darilo sa mi držať v prospechovom rebríčku nad priemerom, čo ma v štúdiu stále viac
motivovalo. Počas bakalárskeho štúdia vznikla Fakulta
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informatiky a informačných technológií, a tam nás – študentov informatiky premiestnili. V mladosti som sa rád
venoval hádankám a tajným písmam, a preto som sa rozhodol inžinierske štúdium absolvovať na FEI v študijnom
programe Aplikovaná informatika, špecializácia Bezpečnosť informačných systémov. V tom čase vznikla neobvyklá situácia, pretože tento študijný program sa v roku
2005 otváral prvýkrát, a nastúpili sme iba dvaja do ročníka. Oba roky som teda študoval individuálnou konzultačnou formou, čo bola nezabudnuteľná skúsenosť. Nakoniec som však končil sám, takže ma nemohli zo štátnic vyhodiť (to by mali 100% neúspešnosť). Individuálna
forma štúdia ma oslovila, a tak som na katedre študoval
i tretí stupeň. Ten som ukončil v roku 2011 a ostal som na
škole učiť detičky. Tak činím až doteraz.
Z tvojich mimopracovných činností, poznáme tvoju záľubu vo vínach. Ako si sa k tomu dostal a ako túto záľubu praktizuješ?
Vinárska záľuba je momentálne v stave miernej hibernácie, ale to je vec nielen priorít ale aj možností. Vinárstvo, také laické, sa u nás dedí. Máme malú viničku pri
Vrábloch a už v detstve sme všetci súrodenci pomáhali
v rôznych poľnohospodárskych činnostiach, predovšetkým
v oblasti obrábania vinohradu. Veľa vecí v detstve a mladosti som musel robiť z povinnosti, a mnoho činností ohľadom chodu vinice sem tiež patrilo. Nerád by som
niekedy mal veľký lán repy, ktorú treba okopávať, alebo políčko uhoriek, ktoré pri zbere pichajú... ale taká vinica, tá sa mi páči. Je tam rôznorodá práca a výsledky sú
nielen hmatateľné, ale aj „chutiteľné“, cítiteľné, viditeľné
a (pri nalievaní) aj počuteľné. V práci vinára sa neuveriteľným spôsobom spája všetkých päť zmyslov, a spoločne
tak vytvárajú harmonicky vyvážený zmysel pre pravdu...

Si členom výkonného výboru ZEDB. Aký zmysel vidíš
v združení exallievov a aká je tvoja vízia s ním do budúcnosti?
K členstvu vo VV ZEDB musím poznamenať, že mám niekedy dojem, akoby som bol deviatym kolesom na voze: neustále žasnem nad bohatstvom a rastom osobností, ktoré tam stretám, ale ktoré u seba veľmi nepozorujem. Ale
dúfam, že sa niečo na mňa azda nalepí a budem schopný v niečom pomôcť. Zmysel združenia je podľa mňa dať
možnosť tým, ktorí majú skúsenosť života v charizme don
Bosca a cítia vďačnosť za to, čo dostali, bojovať a zasadzovať sa za hodnoty v dnešnej spoločnosti. V rámci saleziánskej rodiny je veľa možností zapojenia sa. Ak by sme jednotlivé zložky saleziánskej rodiny porovnávali podľa intenzity prijatých záväzkov, naše združenie ponúka možnosti rozvoja duchovného života a formácie, angažovania sa a budovania komunity, avšak zároveň nekladie na
členov povinnosť využívať tieto možnosti. Mojou túžbou
je, aby naši členovia našli to, čo v aktuálnej životnej etape potrebujú.
Tento rok sa chystáš vstúpiť do manželského života. Predstav nám ženu, ktorú si ideš brať.
Musím sa priznať, že pre mnohých, vrátane mňa, bola
táto zmena životného smeru viac než prekvapivá. Teším
sa však prenesmierne. Ťažko takto v krátkosti predstaviť
Emíliu bez toho, aby som niečo podstatné nevynechal.
V tomto období máme viacero spoločných aktivít, jednou
z nich sú predmanželské prípravy. V rámci nich sme mali
pri jednej úlohe napísať pozitívne vlastnosti toho druhého. Zaujímavé je, že navzájom spoločne sme si ich za ten
krátky čas, ktorý bol k dispozícii, spísali 35, ale ani jedna
z nich nebola spoločná. V tom vidím obrovské bohatstvo
a dopĺňanie sa. Ja som veľmi rýchly človek v rozhodovaní sa. Som rád, že Milka všetko dokáže premyslieť, prepočítať a správne ma usmerniť, keby dôsledky mojich rozhodnutí neboli optimálne. Je dôsledná, pracovitá, jednoduchá a krásna. Deﬁnitívne úchvatná!
Máš nejaké pravidlá, ktorými sa v živote, vo vzťahu/v práci riadiš?
Pri telefonovaní používam vlastný komunikačný protokol. Rozhovor začínam otázkami: „Kde si? Čo robíš? Ako sa
máš?“ Teší ma, keď sa môžem o niekoho zaujímať a som
šťastný, keď sú druhí okolo mňa šťastní. Mrzí ma, že často posudzujem. Veľmi rád by som pristupoval ku každému
človeku s vedomým, že túži po dobre a kráse, ale ešte mi
to až tak dobre nejde. Som presvedčený, že Boh nás stále požehnáva a je s nami; to my, ľudia, sa zvykneme pozerať iným smerom než je On. Často vidím u seba tendenciu utekať niekam hľadať Lásku, a strácam zo zreteľa, že
Ona je stále so mnou. Aspoň takto sa snažím navracať do
reality života s Tým, ktorý nás povoláva k účasti na svojej
úplnosti. Napokon by som spomenul citát z Písma, ktorý ma nadchýna už mnoho rokov: „Veď v ňom si nás ešte
pred stvorením sveta vyvolil, aby sme boli pred jeho tvárou svätí a nepoškvrnení v láske.“ (Ef 1,4)
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SME JEDNA RODINA!
35. DNI SPIRITUALITY SALEZIÁNSKEJ RODINY, RÍM
Dni spirituality boli stretnutím saleziánskej rodiny okolo svojho otca, nástupcu don Bosca, na ktorom sa
stretávajú skoro všetky jej zložky. Don Artime, desiaty nástupca don Bosca, povedal veľmi výrazne: „Vitajte
doma.“ A skutočne, tak sme sa aj v Ríme, v hlavnom dome saleziánov, cítili.
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téma o rodine nadväzuje na to, čo sa v týchto rokoch deje
v Cirkvi, keď sa odohrali dve
synody o rodine a vyšla exhortácia pápeža Františka: Radosť
lásky (2016). Na túto tému boli
zamerané aj prednášky a príhovory.
S don Artimem sme sa mohli
stretnúť už aj u nás na Slovensku. Zažili sme jeho úsmev,
otvorenú náruč. Osobne predstavil a pozdravil zástupcov
21 prítomných skupín saleziánskej rodiny (celkovo ich je
30) a povedal: „Dnes ráno, keď
som myslel na to, ako vás privítať, prišlo mi na um: Akoby
takéto stretnutie prežíval dnes
don Bosco? Čo by vám povedal
na privítanie? Myslím, že by bol
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Skutočne je potrebné žasnúť nad tým, kde všade a ako
mocne pôsobí saleziánska charizma vo svete nielen
prostredníctvom saleziánov, ale prostredníctvom
celej saleziánskej rodiny. Don Artime všetko zakončil, tak ako aj začal: Nie sme tu
Kongres, je tu stretnutie rodiny.
Don Artime vo svojej prezentácií
hesla podčiarkol predovšetkým
dve skutočnosti: aby sme sa na
rodinný život nepozerali len
ako na vysoký, takmer neuskutočniteľný ideál. Rodina má aj
svoje boje a ťažkosti, ale aj tie
sa vedia premeniť na radosť.
A na to nadväzuje druhé zdôraznenie: nebojme sa venovať aj
rodinám v ťažkostiach, v kríze, aj
tým neúplným, rozvedeným a podobne. Oni nepotrebujú naše moralizovanie a už vôbec nie odsúdenie a vylú-
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čenie. Ak sú schopné dať sa na cestu, treba im ju umožniť a na tejto ceste ich sprevádzať. Azda najsilnejší pojem,
ktorý zaznieval, bolo sprevádzanie.
Počas týchto dní sme si vypočuli viacero zaujímavých
prednášateľov. Don Bartolomé píše a káže duchovné cvičenia, aby nám všetkým priblížil biblické základy našej
saleziánskej spirituality. Na tomto stretnutí nám povedal
niečo o tom, akú rodinnú skúsenosť mal Ježiš. Predniesol nám túto tému opierajúc sa hlavne o evanjeliá Marka, Matúša a Lukáša.
Don Attard je zodpovedný za pastoráciu mládeže. Skvelo nám priblížil tému a jej uplatnenie v saleziánskej rodine. Upozornil nás tiež, že v exhortácii pápeža Františka sa nachádza bod č. 40, ktorý nás povzbudzuje nájsť
slová, motivácie a svedectvá, ktoré nám pomôžu dotknúť
sa tých „najjemnejších vlákien“ mladých ľudí tam, kde
sú najviac schopní ušľachtilosti, angažovanosti, lásky
a tiež hrdinstva, aby sme ich pozvali s nadšením a odvahou prijať výzvu manželstva.
Don Bozzolo je profesor na saleziánskej Univerzite v Turíne. Poskytol nám pastoračný a duchovný pohľad na problematiku rodiny a saleziánskej výchovy. Povedal: „Nepozerajme sa na rodinu ako na niečo ohrozené, čo treba
brániť, chrániť a zdôvodňovať. Pozerajme sa na ňu ako
na veľký dar, hľadajme v nej nadšenie a prekonajme ťažkosti, ktoré sú všade.“
Na stretnutí som sa zúčastnil prvýkrát a bolo pre mňa
naozaj obohacujúce. Pevne verím, že aj saleziánska rodina na Slovensku bude prežívať tieto dve skutočnosti: žiť
v rodinnom duchu a odovzdávať mladým posolstvo o kráse a dobrote rodinného života aj napriek námahám, ktoré sú s tým spojené.
Pavol Grach, SDB
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DN I SPI R I T UA L I T Y
Bola to naša prvá skúsenosť
s týmto podujatím a až tam sme
si uvedomili, aká je saleziánska
rodina obrovská (čo do počtu
zložiek) a svetová (čo do zastúpenia krajín a svetadielov). Pozoruhodné na tom celom je to,
že všetkých spája jedno meno
– Don Bosco. Jednak ten pôvodný – jeho odkaz rezonoval všade – citácie, dokumenty, tlačoviny, piesne a mnoho iného,
ale aj ten súčasný, t.j. don Ángel Artime. Aj my osobne sme
pocítili jeho „otcovskú“ prítomnosť a otvorenosť pre všetkých
prítomných. Nielen jeho ochotu fotiť sa s každým, ale najmä
otvorené srdce a uši pre zdieľanie. No a samozrejme jeho schopnosť komunikovať posolstvá a myšlienky pre
celú saleziánsku rodinu. Podujatie na nás zapôsobilo
aj úžasnou organizáciou, počínajúc samotným prostredím, t.j. objektom, kde boli na jednom mieste ubytovanie, strava, sv.omše a samotné stretnutie a mohli sme
zažiť veľký „komfort“ bez zbytočných náročných presunov a cestovania, až po angažovaný organizačný tím
a komunikáciu.
Z našich najsilnejších postrehov vyberáme:
• Strena na tento rok sa nás bytostne dotýka – nielen
preto, že sami žijeme v rodine, ale najmä preto, že
sa rodinám venujeme. Jednak v rámci Poradenského
centra pre rodiny – Family Garden, ktoré pôsobí od
roku 2014 na Miletičovej (bolo súčasťou nášho svedectva), ale aj našou aktívnou účasťou a službou na

Tohtoročných Svetových dní saleziánskej spirituality sme sa
s Michalom zúčastnili po druhý
krát. Po minuloročnom úžasne
povzbudzujúcom zážitku, z ktorého sme ešte veľmi dlho čerpali, sme sa veľmi tešili na nastávajúce dni. Prvý prednáškový deň boli na programe teologické prednášky na dané heslo,
druhý deň bol venovaný svedectvám zástupcov z jednotlivých
zložiek. Na tie sme sa obzvlášť
tešili, lebo sú vždy zárukou veľkej inšpirácie, radosti a povzbudenia. Čerešničkou pre nás Slovákov bolo svedectvo spolupracovníkov manželov Baginovcov.
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Manželských stretnutiach (podujatie na obnovu
manželstva, ktoré sa organizuje viac ako 20
rokov raz ročne vo forme týždňového
pobytu) a prípravou snúbencov do
manželstva.
• Rodinnosť sme neustále pociťovali počas oficiálneho
programu, ale aj pri neformálnych stretnutiach počas prestávok a stravovania. Jediným nedostatkom bolo, že neovládame
taliančinu a tá je, ako sme
si uvedomili, hlavným komunikačným jazykom saleziánskej rodiny. Naša angličtina bola skôr okrajovým jazykom
a žiaľ nemohli sme si tú rodinnosť
a otvorenosť v budovaní vzťahov prežiť
tak naplno, ako väčšina účastníkov okolo nás.
• Svedectvá, ktoré odzneli počas podujatia boli pre
účastníkov reálnou skúsenosťou o tom, že téma pastorácie rodín nie je v saleziánskej rodine nová a že
má mnohé silné korene. Aj naše svedectvo podľa viacerých spätných väzieb, ktoré sme dostali, inšpirovalo mnohých a to nám dalo uistenie o správnosti našej
cesty.
• Slovensko bolo na podujatí na naše prekvapenie bohato zastúpené. Jednak sme mali zastúpenie z hlavných zložiek saleziánskej rodiny, t.j. SDB, FMA, EX.DB,
ASC, VDB a okrem týchto „stálych“ účastníkov prišli
v piatok aj v sobotu ďalší priatelia a mladí a vytvorila
sa viac ako dvadsaťčlenná skupina Slovákov a Čechov
(2 sestry VDB), ktorá mohla v rámci piatňajšej skupinovej aktivity pracovať spolu.

Po oba prednáškové dni sme mali v podvečer
prácu v skupinách na tému ako plánujeme
rozvíjať a plniť úlohy v našej danej zložke na tohtoročnú tému Strenny. Veľmi
hodnotnou a povzbudzujúcou bola
najmä piatková skupina tvorená
na základe spoločného jazyka, kde sa nás zúčastnilo cca
15 Slovákov a prizvali sme aj
dve české účastníčky. Naším
osobným povzbudením bolo
opätovné stretnutie s hlavným predstaveným, z ktorého je vždy cítiť veľká podpora nás ako manželov, ale aj
aktivít, ktoré robíme, stretnúť sa
s priateľmi z iných zložiek a krajín
a pocítiť na vlastnej koži silu a krásu
saleziánskej rodiny.

DN I SPI R I T UA L I T Y
Heslo hlavného predstaveného na tento
rok je pre mňa uistením a výzvou zároveň. Uistením v tom, že naozaj sme
jedna rodina: takto to bolo a je
myslené už od čias don Bosca.
Viem, že v každom zákutí saleziánskej rodiny nájdem
ľudí, ktorí toto vyznávajú
a snažia sa o to. Krížom
cez ekonomické, ﬁlozofické a etnické bariéry,
ktoré si vieme ako ľudstvo nastavať.
Výzvou je preto, lebo žiť
ozajstnú rodinnosť nie je
ľahké. Veľkosť našich organizácií, náročnosť diel, tlak spoločnosti nás nútia robiť neľahké
rozhodnutia, nastavovať štruktúry, preberať zodpovednosť za ich riadenie. Na tento
zmätok a tlak nie sme vždy dobre pripravení a v strese
ľahko urobíme kroky, ktoré oslabujú základ: spoločenstvo s jeho rodinným duchom. Nemáme po ruke zaručené fungujúce modely, podľa ktorých by sme všetko vedeli ľahko nastaviť. Rodinného ducha treba vždy objavovať
a vytvárať nanovo.

Na Dňoch spirituality saleziánskej rodiny v Ríme som sa pri pohľade do
rozjareného pléna zamýšľal nad tým,
či sa máme naozaj čím hrdiť. Ľudia
sa napohľad tešili zo svojej blízkosti,
ochotne sa zapájali do diskusií i zábavy, neváhali byť otvorení. To môže
svedčiť o ozajstnom duchu rodinnosti. Takú atmosféru som však už zažil
v rôznych skupinách aj ďaleko za hranicami saleziánskej rodiny a Cirkvi.
Prinášame čosi viac? Čo je to?
Uvedomil som si, že ja vnímam skutočnú rodinnosť inde, než na krátkych, dobre pripravených efektných
stretnutiach. Pre mňa sa rodina ukáže v bežnom živote, keď narazíme na
nesúhlas, objaví sa konﬂikt, zavanie
nepohoda. Vtedy, keď napriek rozporom
nezabuchneme za sebou dvere a aj s pocitom
nepríjemnosti znovu vyhľadáme brata, sestru s iným pohľadom na vec, keď sme ochotní prejsť kus cesty horším terénom spolu s ostatnými, hoci nedôverovali nášmu odporúčaniu zatočiť na križovatke inam, vtedy viem,
že som v rodine.

Na Dňoch spirituality saleziánskej rodiny som sa zúčastnila už po druhýkrát. „Sme jedna rodina“ nebolo len
motto prednášok, ale aj opis atmosféry, ktorá sa tam
vytvorila. Osobne si cením, že my Slováci sme sa najmä
počas neformálnych častí mohli podeliť o svoje skúsenosti súvisiace s témou. Aj počas práce v skupine ponúkol každý pohľad na vec a naše pestré zloženie pomohlo vytvoriť v celku kompaktný obraz, ktorý nás obohatil. Rada som opäť stretla hlavného predstaveného
a tiež môjho naj šéfa, hlavného
radcu pre spoločenskú
komunikáciu, don
Filiberta Gonzáleza.

Na tohtoročných DSS bola pre mňa veľmi inšpirujúca
práca v slovensko-českej skupinke, kde sme sa spoločne zamýšľali nad rodinami, výzvami dneška, nad možnosťami podpory a sprevádzania rodín a pod. Bolo pre
mňa obohacujúce takéto spoločné stretnutie ľudí z rôznych zložiek saleziánskej rodiny, z rôznych sfér, v ktorých pôsobia, ako aj v rôznom veku - od mladých pripravujúcich sa na vlastnú rodinu až po tých, ktorí sa už
venujú vnúčatám, či tých, ktorí sprevádzajú iné rodiny.
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NEVYSPYTATEĽNÉ
SÚ CESTY PÁNOVE (Jób 9)
Založil reklamnú agentúru a spoluvlastní tlačiareň, vďaka ktorej držíte v rukách náš časopis. Je spoločníkom
a investorom v Lyra Chocolate. V biznise sa však skromne považuje skôr na žiaka, než učiteľa. Vďačný za svoju saleziánsku výchovu v GJB – exalliev Tomáš Letavay.
Odkiaľ pochádzaš? Aký bol tvoj prvý kontakt so saleziánskou rodinou?
Narodil som sa v Bojniciach, no celé detstvo som prežil
v Prievidzi, kde sme bývali s rodičmi a sestrami v klasickom panelákovom byte. Ak si dobre spomínam, štrnganie kľúčmi na námestiach ma zastihlo v 6. ročníku na základnej škole a preto som mal dostatok času sa rozhodnúť, kam na strednú školu. Kamarát, s ktorým sme chodili miništrovať, sa rozhodol pre piaristické gymnázium
v Trenčíne a ja som bol rozhodnutý ho nasledovať. Pár
týždňov pred podávaním prihlášok na strednú školu mi
otec, ktorý študoval diaľkovo teológiu v Bratislave, priniesol informáciu o novootvorenom saleziánskom gymnáziu v Šaštíne. Nevedel som, kto sú saleziáni, nevedel
som, kde je Šaštín. Moje presvedčenie však od toho momentu bolo jasné. Chcem ísť do Šaštína! Moje rozhodnutie som nikdy neľutoval a keby som sa mal rozhodnúť
opäť, tak .... tak vlastne nič, lebo GJB už žiaľ nefunguje.
Ako teba ovplyvnili saleziáni najviac? V čom?
Myslím, že mená ako don Nádaský, don Macák, don
Paulíny boli dostatočnou zárukou toho, že výchova
don Bosca bude aplikovaná na nás v celej svojej šírke
a láske a rovnako, že mená ako Jožko Červeň, Peter Hitka,
Janko Goč boli istotou zábavy. A aj bola. Zoberiem do úst
myšlienky nášho asistenta a vychovávateľa Jožka Čer-
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veňa, že sme sa formovali a vychovávali navzájom. Po
rokoch si uvedomujem, že pokiaľ ktokoľvek z nás študentov opustil GJB v Šaštíne s 50% vedomosťami, ale na
100% zakotvený vo formáte „poctivý občan, dobrý kresťan“ a v úcte k Panne Márii, tak toto dielo malo zmysel.
Nehovoriac o desiatkach priateľstiev medzi nami exallievmi, ktoré dodnes rozvíjame. Neviem, či si dosť často uvedomujeme, že v dnešnom svete, kde sa navzájom
podrážajú rodinní príslušníci, obchodní partneri, spoločníci vo ﬁrmách, kolegovia na pracoviskách, že v tomto
svete sa môžeme okrem našich najbližších obrátiť s plnou dôverou aj na mnohých exallievov. To je veľká devíza, za ktorú by sme sa mali naučiť ďakovať.
Vlastníš graﬁcké štúdio Polygraﬁa Gutenberg, tlačiareň
PRESS GROUP, ako a kedy si sa dostal k tlačiarenskému
„remeslu“?
Začiatkom bol náš gymnaziálny časopis FINE. Po zmaturovaní som sa dostal do Kňazského seminára v Badíne pri Banskej Bystrici, kde som mal ambíciu pripraviť sa
na duchovnú dráhu. No a tam som sa dostal opäť k práci
na časopise Xaver. V piatom ročníku, po krásnych prázdninách, keď sme s mojim budúcim spoločníkom vyrobili pohľadnice asi pre 300 kostolov na Slovensku a vzhľadom na moje (nepovolené) vlastníctvo dvoch mobilných
telefónov, som v novembri 2000 dostal od predstave-
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ných v seminári krátky písomný pozdrav s informáciou, že mi prerušujú štúdium, lebo nemám cirkevného
ducha. No a vzhľadom na to, že cesty
Pánove sú nevyspytateľné, som sa po
roku a pol živenia sa predajom tkaných kobercov pre môjho spolužiaka
z gymnázia a práci v outdoorovej agentúre rozhodol dať výpoveď
a otvoriť si živnosť. V tých rokoch bola
polygraﬁa „na koni“ a darilo sa nám.
Z malej živnosti bola čoskoro s.r.o.
s obratom dva mil. eur a samozrejme s tým spojené starosti a problémy
so spoločníkmi, zamestnancami, neprajníkmi, konkurenciou... S pomocou
cou
u
Božou sme prežili a sme tu.

né najskôr spoznať a potom nastaviť
systém spolupráce. Momentálne som
však žiakom, nie učiteľom.

Čomu sa venuješ okrem tlačiarne??

Ako vnímaš Združenie exallievov?
A
V čom si myslíš, že je jeho najväčší prín
nos pre saleziánskych odchovancov?

Od roku 2005 som ženatý, takže by
elke
el
ke
k
e
som sa mal viac venovať manželke
vySlávke, ktorá pri mne trpezlivo vyvu
vuu
držala až do teraz, za čo ju obdivujem a milujem. Od roku 2001 podnidni
nkám, takže by som sa mal viac venono
o-in
ne
e a priateľom.
p
pria
ria
ateľ
t o
te
om.
m Čomu
Čomu
u
vať sebe, duchovnému životu, rodine
otto
o
om
m je
j obc
obchod
ob
hod
od
d v akejakejake
jsa ale naozaj venujem... Mojím životom
koľvek podobe. Okrem obchodovania v Polygraﬁi som sa
asi pred piatimi rokmi začal venovať dosť intenzívne investovaniu a zhodnocovaniu ﬁnancií, čo sa mi zatiaľ celkom darí. Posledným a najväčším prírastkom do môjho
portfólia je od leta 2016 ﬁrma Lyra Chocolate v Ivanke pri
Nitre na čele s Karolom Stýblom, exallievom a top čokolatiérom. Od júna 2016 som v tejto ﬁrme spoločníkom
a investorom v jednej osobe. Treba povedať, že na tento
projekt pozerám od začiatku s veľkým rešpektom a verím
mu. Je to pre mňa veľká výzva dokázať spoločne s mojimi novými spoločníkmi posunúť tento projekt čo najďalej tým správnym smerom. Úskalia sú niekedy rovnaké
ale aj iné, ako v mojom polygraﬁckom biznise. Tu je však
pridaná hodnota. Čokoládu Lyra milujem a som presvedčený, že má na to, aby patrila medzi najlepšie na svete.
Len neviem, akú váhu budem mať o 2-3 roky.

Máš nejaké osobné, pracovné, či duchovné pravidlá, ktorými sa v živote
riadiš?
Neviem, či je v tejto otázke a našej
dobe priestor na vzletné myšlienky, dnešný rýchly život sa totiž v nás
všetkých snaží ubíjať všetko duchovné. Ja s tým bojujem rovnako. Ale asi
sa za pravidlo dá považovať výrok „Ži
Krista a v živote budeš šťastný“, ktorý
mi povedal môj otec, alebo moje obľúbené heslo jezuitov „Omnia ad maiiorem
io
o
Dei gloriam“ (Všetko pre väčššiu Božiu slávu).

Z
Združenie exallievov vnímam ako super projekt, za ktorý musíme poďap
kovať okrem Boha aj nášmu „il prek
ssidente“ a môjmu spolužiakovi z GJB
Michalovi
M
Mic
hal
halovi
alovi
o Hortovi.
ov
Hort
Ho
rto
rto
tovi.
ovi.
i. Bez
B jeho osobného vkladu, ktorý do
jeho
jeh
je
eho ffungovania
ungova
ung
n ova
o nia
ov
a da
dal,
a by združenie nebolo tam, kde je,
resp. by vôbec nebolo. Myslím si, že silu Združenia ešte
stále nevyužívame tak, ako by sme mali. Potenciál je
obrovský, ale nám sa akosi nechce. Alebo nestíhame?
Musíme popri všetkých povinnostiach pracovať hlavne na sebe, aby sme boli pre naše okolie tým správnym
príkladom, povzbudením a aby naša odpoveď bola vždy
áno – áno, nie – nie.

Aký si šéf? Čo je podľa teba najdôležitejšie pri vedení veľkej ﬁrmy? A čo zase pri udržiavaní dobrých vzťahov so zamestnancami?
Aký som šéf? Cholerik, netrpezlivý, nikdy nemám čas
a som asi dosť tvrdý obchodník. Musím sa učiť, kde sú
mantinely môjho sveta biznisu a kde už obchodovať nesmiem. Vo ﬁrme je dôležité sledovať všetko od spokojnosti zákazníkov s kvalitou služieb a produktov, cez kvalitný servis pre nich, až po platobnú disciplínu. Náročnejšie to je však v momente, keď sa k tomuto všetkému
pridajú desiatky zamestnancov. Všetky moje skúsenosti v tomto ohľade by som zhrnul do jednej krátkej vety:
Učím sa počúvať a následne správne rozhodnúť. Každý
zamestnanec je samostatným príbehom, ktorý je nut-
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NOVÁ DUBNICA

ZÁZRAK V SOCIALISTICKOM
MESTE
Bolo, nebolo. Vznikla socialistická Nová
Dubnica, výstavná skriňa komunistickej
ideológie bez Boha. Mesto veľkorysé
na priestor, jednotná architektúra pod
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vedením génia Jiřího Krohu, ale
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Rok 1991 – založená cirkevná
neskôr gymnázium, 8-ročné gymnázium
mnázi
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a technické lýceum, všetko nesúce
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sv. Jána Bosca. Rok 1990 – Dnes u
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svojej návšteve Slovenska posväcuje
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nového kostola v Novej Dubnici. Rok 2005 – posviacka
kostola sv. Jozefa Robotníka. V dnešnej dobe v areáli
saleziánskeho centra v Novej Dubnici stojí kostol,
oratórium s divadelnou sálou a čajovňou, futbalové
ihrisko, hokejbalové ihrisko, basketbalový a volejbalový
kurt, detské preliezky, veľký altánok a ohnisko na
spoločenské akcie. Všetko sa udialo pod patronátom
Božej ruky a ľudí, ktorí na Neho nezabudli, za všetkých
treba spomenúť Milana Horta, ktorý sa najviac pričinil
o aktuálnu podobu saleziánskeho centra v Novej Dubnici.

16
6

Daj
D
ajj mii d
duše a ostatné si vezmi...
V Nove
N
Novej
ovejj D
ove
Dubnici
ub ici vy
ubn
vvyrástlo
rásstlo
l na
najväčšie
ajjvä
äčši
č e sale
ssaleziánske
ale
eziá
iánsk
nske
nsk
e stre
sstredisko
tre
r d
re
dis
i ko
o
na Slovensku, ale Nová Dubnica ostáva dodnes misijným
územím. Prvotné nadšenie opadlo a do oratória prichádzalo stále menej mladých ľudí, o rodinách s deťmi ani
nehovoriac. Prišla však doba, kedy si tí, vtedy mladí tínedžeri, ktorí v húfoch navštevovali oratórium a dnes už
majúci mladé rodiny povedali, že chcú vytvoriť spoločenstvo, v ktorom chcú vychovávať svoje deti. Popri celoslovenských majstrovstvách v hokejbale (či už chlapcov do
16 alebo 19 rokov), ktoré si svoju tradíciu zachovali aj vďaka exallievom Bukovčákovcom a takisto pravidelným jas-
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ličkovým pobožnostiam či pašiovým hrám, pod vedením
Janky Hortovej, vznikla v septembri 2016 „mladá farská
rada“, ktorá má záujem posúvať veci ďalej. O forme detských nedeľných sv. omší sme už písali. Je vidieť, že tento
formát sa osvedčil, pretože tradičných „poljedenástiek“
sa začína zúčastňovať stále väčšie množstvo mladých rodín a celkovo väčšie množstvo veriacich.
Už minulý rok sme vďaka našej exallievke Ivke Hortovej
rozbehli viaceré akcie, ktoré majú tendenciu stať sa pravidelnými súčasťami saleziánskej komunity. Začnime detskými krížovými cestami v pôstnom období, na záver ktorého je posledná animovaná. Časť hodových slávností
v našej farnosti 1. mája je organizovaná práve pre rodiny
s deťmi. V októbri – mesiaci ružencovej Panny Márie, sú
modlitby ruženca vždy v piatok, pred svätou omšou, animované práve našimi najmenšími. Prvý november sme
už druhý rok oslávili karnevalom svätých a biblických po-
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ráno, aby o 6:45 držali v ruke sviečku pri úvodnom prežehnaní v miestnom kostole.
Ďalšia s našich exallievok, Braborka Hortová, spolu s mladou farskou radou a ďalšími nadšencami (budúcimi exallievmi), zorganizovala Silvestrovskú zábavu pre všetky
generácie. Nechýbali zábavné hry pre všetkých, približne 110 zúčastnených, moderátori, predpolnočná poklona v miestnom kostole, polnočný prípitok s ohňostrojom,
či detský kútik s rozprávkami pre najmenších, ktorým sa
práve nechcelo tancovať. Nadšené spoločenstvo a chuť
sa opäť zabaviť v slušnej a priateľskej atmosfére, nahráva tomu, že sa z tejto akcie stane tiež tradícia.
Medzi ďalšími aktivitami treba spomenúť rodinné nedeľné popoludnia s exallievmi, ktoré aj v tomto roku čakajú
na teplejšie počasie...
Všetko je o ľuďoch. My sme radi, že práve tí aktívni
a ochotní pomôcť si uvedomujú svoju zodpovednosť voči
don Boscovmu odkazu a že sa ich hlási stále viac a viac.
V dnešnej dobe, 25 z nich, pripravených na registráciu
v Združení exallievov v Novej Dubnici, je toho jasným dôkazom.
Juraj Hort
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DUCHOVNO
aby sme sa viac ponorili do tajomstva rodiny a chcel by
som vám ponúknuť teologický pohľad na hodnotu a krásu rodiny. Ona je totižto najdokonalejšou ikonou samého
Boha, najsvätejšej Trojice. Náš dobrý Boh stvoril všetko na
svoj obraz a podobu, v logike vzťahov, v podobe Trojice. A
rodina sa mu podobá najviac. Čím viac autenticky a hodnotnejšie prežívajú manželia svoj vzťah, tým viac prežívajú
tú istú lásku, ktorú prežíva sám Boh vo svojom intímnom
vnútornom živote Trojice. Čo môže byť krajšie ako prežívať tú istú lásku ako náš Boh, aj keď nie až tak dokonalo!
Žiť jeden pre druhého, zabúdať na seba, zomierať v sebe,
aby ten druhý mohol žiť. Toto je logika Najsvätejšej Trojice. Z tejto bezpodmienečnej vzájomnej lásky sa rodí tretia
božská osoba, Duch Svätý. K takému postoju pozýva Pán
každý manželský vzťah. Rodina sa takto stáva nebom na
zemi, priestorom, kde je prítomný sám Boh a ona sa zároveň stáva jedno s Trojicou.
Rodina je zároveň miesto, ktoré si vybral sám Boh, pre
svoju pozemskú púť. Nebol to kláštor, nebola to púšť, ale
práve rodina, kde sa Ježiš narodil a kde prežil svoj život.
Rodina je teda miesto, kde Kristus chce byť prítomný. Ideálny priestor pre prítomnosť samého Boha.

RODINA
Jednu z najväčších kríz v mojom duchovnom povolaní som
prežíval, keď sme na teológii hovorili o sviatosti manželstva a rodine. Vtedy som si viac uvedomil, čoho sa vlastne zriekam. A poviem vám, že sa vo mne zrodila „svätá závisť“ voči všetkým, ktorých Pán volá do manželského života. Chcem vás pozvať prostredníctvom tohto zamyslenia,

A nakoniec je to práve rodina, ktorá má symbolizovať
vzťah samého Krista k svojej neveste Cirkvi. Sv. Pavol v liste Efezanom hovorí: „Toto tajomstvo je veľké; ja hovorím
o Kristovi a Cirkvi.“ (Ef 5, 31). Prečítajte si celú 5. kapitolu
listu Efezanom, aby ste lepšie pochopili akú zodpovednosť a poctu má každá rodina. Byť symbolom vzťahu samého Krista a Cirkvi je náročná výzva, ktorá pozýva k dokonalosti. Je to pozvanie k bezpodmienečnej vzájomnej
láske až na smrť na kríži. Len takto bude môcť byť rodina
svedectvom pre iných. Až potom budú môcť tí druhí povedať:“ Pozrite ako sa milujú! Na tom niečo bude!“ Napriek
všetkej realite, bolestiam, hádkam či neporozumeniam je
každá rodina pozývaná k tomuto ideálu. Práve rozmer Najsvätejšej Trojice, vzťahu Krista a jeho nevesty môže manželom pomôcť pri prekonávaní všetkých kríz a problémov
a pri znovuuvedomení si krásy a hodnoty rodiny. Pozývam
vás k objaveniu tohto tajomstva a tejto krásy!
Ján Holubčík, SDB
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Z HISTÓRIE

TRIEDNY BOJ A JEHO OBETE NEBOLI
VIRTUÁLNE – KRV NAOZAJ TIEKLA
Jáchymovské peklo nebolo to najhoršie, čo mohlo kedysi politického väzňa postrehnúť
V noci z 13. na 14. apríla 1950 žandári začali obsadzovať
rehoľné ústavy a kláštory v celom štáte. Do dejín sa táto
noc zapísala ako Barbarská noc. Ing. Ján Brichta (1928)
v tom čase študoval v saleziánskom pedagogickom ústave v Šaštíne. Chcel sa stať kňazom. V súčasnosti žije v Bratislave, je funkcionárom občianskeho združenia Politickí
väzni Zväzu protikomunistického odboja (PV ZPKO). Prinášame pokračovanie rozhovoru s ním.
Nenastúpili ste do armády?
Mal som nastúpiť do PTP v Libave pri Olomouci, ale neprevzal som si povolávací rozkaz. Stretol som sa s profesorom
Macákom a dozvedel som sa, že on a Titus Zeman, kňaz
v Šenkviciach, plánujú odchod za hranice. Mali spojenie
s hlavným ústavom v Turíne, a tak teda začali organizovať
prvú skupinu. Spojili sa s Jozefom Macekom, to bol hlavný
prevádzač cez hranice. Pochádzal z Borského Mikuláša...
Aj vy ste boli v tejto skupine?
Nie, tam bolo šesť našich spolužiakov plus dvaja cudzí.
Dostali sa až do Turína, kde bola centrála saleziánov i saleziánska univerzita Ateneo. My sme študovali pod vedením tejto univerzity. Skončil som šesť semestrov.
V Taliansku?
Nie, ešte na Slovensku.
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Prečo ste teda neboli v prvej skupine, ktorej sa podaril
prechod cez hranice?
Lebo za mojimi rodičmi prišiel jeden známy žandár a povedal im, že keď si neprevezmem povolávací rozkaz, vydajú na mňa zatykač. Tak som cestoval do Libavy. Keď som
tam prišiel, osopili sa na mňa, že už som tam mal byť. Vyhovoril som sa, že som bol chorý. Skutočne som si doniesol papiere od známeho lekára z Bratislavy, ktorý odporúčal operáciu čelných dutín.
Pán Brichta s Michalom Kĺčom
na stretnutí seniorov v januári.

A uverili vám?
Ukázal som tie papiere a oni mi oznámili, že o tom musí
rozhodnúť nemocnica. Našťastie som natraﬁl na spriazneného lekára a keď už bolo rozhodnuté, že mám ísť domov na operáciu, dal mi dobrú radu, aby som sa hneď, len
čo dostanem papiere z nemocnice, vrátil, lebo inak ma
po polroku znova predvolajú. Mal som teda polroka čas.
Takže ste mali echo?
Áno, pochopil som, že mi chce pomôcť.
Boli ste na tej operácii?
Ale nie. Ja som sa zamestnával myšlienkou na útek. Kým som
bol v Libave, rodičov navštívil salezián poverený organizovaním úteku druhej skupiny. Čakalo sa na návrat otca Zemana z Talianska, ktorý sprevádzal prvú skupinu, a na trochu
lepšie počasie. V tom roku bola veľmi daždivá jeseň. Morava sa rozlievala, terén bol rozbahnený, no napriek tomu
sa druhej skupine podarilo ujsť v noci z 23. na 24. októbra.
V tej skupine som mal byť aj ja, ale v tom čase som bol ešte
v Libave. Keď som sa vrátil domov, pomáhal som organizovať odchod skupiny. V prvej skupine odišlo šesť ľudí, v druhej 28. V tretej nás bolo 22. Čakali sme na návrat pátra Zemana, ktorý sa zdržiaval v Linci, lebo Rakúšania zaistili našich prevádzačov Maceka i Totku. Až v marci nasledujúceho
roku, keď ich pustili, sa rozhodlo o úteku našej skupiny. Prechod organizovali naši kňazi Titus Zeman a Ernest Macák.
Ako ste sa našli?
Vedel som, že Zeman je kaplánom v Šenkviciach. On mal
kontakt na pátra Štefana Sandtnera, ktorý bol v tom čase
ťažko chorý a liečil sa v štátnej nemocnici v Bratislave. Mal
všetky Inštrukcie.
Aj on sa chystal odísť?
Nie. S ním som sa dohodol, že každý pondelok ho navštívim
a pripravíme nový plán úteku. Dal mi desať obálok, s ktorými som mal vycestovať za ľuďmi, čo mali tvoriť našu skupinu. Bol som v Trnave, Nitre, Partizánskom... Osobne som
odovzdával odkazy, že sa odchádza. Museli sme rátať so
všetkým. Urobil som okružnú cestu Slovenskom a do Bratislavy som sa vrátil vo štvrtok večer. Mal som informovať
pátra Sandtnera, lenže do nemocnice ma už nechceli pustiť.
Bolo po deviatej večer. Našťastie som stretol sestričku a požiadal ju, aby mi zavolala matku predstavenú, že je to súrne. Vysvetlil som jej, o čo ide, a ona sa opýtala, či niektorú
sestričku z nemocnice poznám. Poznal som Zdenku Schelingovú (neskôr blahoslavenú, ...pozn.red.), zavolala ju a ona
ma odviedla k pátrovi Sandtnerovi. Od neho som sa dozvedel, že so skupinou pôjdem i ja. Ešte v tú noc som sa vrátil domov do Jablonového, aby som sa pripravil na odchod
do zahraničia.
Pokračovanie v nasledujúcom čísle EDB
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REGIONÁLNE
STREDISKÁ
PREŠOV
Jozef Pekľanský
0905 766 037
presov@exallievi.sk

DUBNICA NAD VÁHOM

Ľudmila Rajcová
0903 773 413
dubnica@exallievi.sk

ŽILINA
Anton Kutliak
0911 984 783
zilina@exallievi.sk

SABINOV
Michal Jurko
0907 355 272
sabinov@exallievi.sk
KOŠICE
Jozef Litavec
0940 349 833
kosice@exallievi.sk

NOVÁ DUBNICA

Juraj Hort
0907 749 358
novadubnica@exallievi.sk

PARTIZÁNSKE

Tomáš Peciar
0911 340 161
partizanske@exallievi.sk

BRATISLAVA
MILETIČKA

Andrej Dolnák
bratislava@exallievi.sk

ČIERNA VODA

Peter Fula
0911 905 781
ciernavoda@exallievi.sk

TRNAVA
Mária Hajičková
0908 122 888
trnava@exallievi.sk

ROŽŇAVA
Janka Blahúsová
0904 686 048
roznava@exallievi.sk

PIEŠŤANY
Barbora Piovarčiová
0949 733 042
piestany@exallievi.sk

