
2
Magazín exallievov a priateľov don Bosca

EXPRESS
DON BOSCA

ROČNÍK IV.
2017
Číslo

Mučeník pre rehoľné povolania



KTO SME

Združenie exallievov don Bosca sú sale-
ziánski odchovanci, ktorí sa riadia hes-
lom, ktoré nám zanechal patrón saleziá-
nov: „Buďte čestní občania a dobrí kres-
ťania“ a snažia sa robiť spoločnosť lepšou, 
ovplyvňovať ju svojím životom, hodnota-
mi a konaním. Združenie exallievov don 
Bosca na Slovensku bolo založené v roku 
1999 a v súčasnosti má viac ako 350 čle-
nov. Okrem toho sme jednou z národných 
federácií svetovej konfederácie exallievov 
don Bosca, ktorá má viac ako 120 000 čle-
nov a pôsobí v 105 krajinách sveta. Naším 
otcom a hlavným predstaveným je don 
Ángel Fernandez Artime, ktorý je nástup-
com don Bosca a na Slovensku ho zastu-
puje provinciál don Jozef Ižold so svojím 
delegátom don Ivanom Žitňanským.

KTO JE EXALLIEV

Exalliev je ten, kto aspoň rok navštevoval 
saleziánske dielo a má viac ako osemnásť 
rokov. Ako bývalí žiaci don Bosca sme čle-
novia saleziánskej rodiny vďaka preven-
tívnej výchove dobroty a láskavosti, kto-
rú sme prijali v škole či oratóriu a ktorej 
účinok pociťujeme a rozvíjame počas ce-
lého života. Saleziánski odchovanci teda 
pochádzajú zo stredných škôl so salezi-
ánskym duchovným vedením a zo salezi-
ánskych stredísk. 

POSLANIE  
EXALLIEVOV

Ako exallievi sa cítime 
zodpovední za ohlaso-
vanie bohatstva prijatej 
výchovy a túžime, aby aj 
ostatní mohli byť obo-
hatení charizmou don 
Bosca, ktorého spiri-
tualitu sa snažíme žiť 
v rodinnom aj pracov-
nom prostredí. Chce-
me byť profesionál-
mi vo svojom povolaní, 
svedomití a hlboko ľud-
skí, nemysliaci len na 
osobný úspech ale na 
spoločné dobro. Osob-
ným poslaním exallieva 
je dokázať vhodne zla-
diť a rozdeliť svoj čas medzi Boha, rodinu 
a prácu. Exallievi sú celosvetovým združe-
ním a za pomoci duchovných, kultúrnych, 
spoločenských, športových i pracovných 
aktivít a projektov napĺňajú svoje posla-
nie – pomáhať. 

VÍZIA A MISIA

Exallievi sú servisno-manažérska zlož-
ka saleziánskej rodiny, ktorá využíva svo-
ju laickú profesionalitu, odbornosť, vedo-
mosti a schopnosti na pomoc svojim čle-
nom, saleziánskej rodine i celej spoloč-
nosti. Združenie vykonáva aktivity, ktoré 
vedú k zhodnocovaniu schopností, vedo-
mostí a kontaktov svojich členov. 

ŠTRUKTÚRA ZDRUŽENIA

Naše združenie má štruktúru, ktorá po-
máha pri napĺňaní cieľov a realizácií pro-
jektov. 
Vedenie a smerovanie združenia zabez-
pečuje trinásť členný výkonný výbor. Fa-
cilitátori sú vybraní zástupcovia jednot-
livých ročníkov. Slúžia ako komunikač-
ný kanál medzi výkonným výborom a rá-
dovými členmi a zabezpečujú šírenie in-
formácií v rámci združenia. Komisie exal-
lievov zoskupujú členov podľa profe-
sijného zamerania, ktorí sa stretávajú, 
diskutujú, rozvíjajú nápady a myšlien-
ky na efektívnej a odbornej úrovni. Dô-
ležitým prvkom združenia je fixný sekre-
tariát, 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 na-
šom fungovaní vydávame v tlačenej podo-
be štvrťročník EXpress don Bosca. 

PROJEKTY ZDRUŽENIA

Projekty združenia: Víkend silných zážit-
kov, Family day, Duchovné cvičenia a ob-
novy, Biznis platforma, Splav Malého Du-
naja, Ples exallievov, Divadlo exallievov, 
Videobook, Dobrovoľníctvo, Škola živo-
ta, Stretnutie s hodnotnou osobnosťou, 
Modlitba s misionármi, Futbalové štvrtky, 
Hláška za Euro...

Viac informácií  

o našich aktivitách na: 

www.exallievi.sk/aktivity

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 
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 prezident
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MICHAL HORT
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VÝKONNÝ VÝbOR
Je tvorený radcami združenia. 

Jeho úlohou je určovať 
smerovanie združenia  

a rozhodovať o jeho 
projektoch a aktivitách.

SEKRETARIÁT
Výkonáva úlohy schválené 

výkonným výborom. 
Zabezpečuje chod združenia.

fACILITÁTORI 
REgIONÁLNI ZÁSTUPCOVIA

Zástupcovia jednotlivých 
ročníkov GJB, SOŠ a stredísk. 
Ich úlohou je sprostredkúvať 

informácie medzi vedením  
a rádovými členmi združenia.

ČLENOVIA ZDRUŽENIA

bIZNIS 
PLATfORMA

Spoločenstvo 
exallievov 

podnikateľov,  
ktorí sa snažia 

premietnuť 
princípy a ideály 

kresťanského 
života aj v 

obchodno-právnych 
vzťahoch. Preferuje 

v obchodných 
vzťahoch 

zodpovednosť, 
serióznosť  

a slušnosť. Súčasne 
je jej snahou aktívna 

podpora diel celej 
saleziánskej rodiny.

KOMISIE
Skupiny s rovnakým 

profesijným 
zameraním. Ich 

úlohou je navzájom 
si pomaháť a 

poskytovať svoje 
schopnosti celej 

saleziánkej rodine.

Členovia slovenského sekretariátu

Členovia sekretáriátu svetovej konfederácie



Úvodník
Milí čitatelia!
Vítam vás v ďalšom čísle nášho obľúbené-
ho časopisu. Leto sa nezastaviteľne blíži 
a so sebou prináša aj prípravy na veľkú uda-
losť, nielen pre saleziánsku rodinu, ale aj pre 
celé Slovensko. Ďalší odvážny Boží služobník 
a mučeník za kňazské povolania sa stane bla-
hoslaveným. Preto sme sa rozhodli  priblížiť vám 
osobnosť Titusa Zemana a zhrnúť najdôležitejšie udalosti jeho života, kto-
ré dokazujú jeho odhodlanie úplne sa odovzdať Bohu.
Po troch rokoch vydávania časopisu sme sa prvýkrát odvážili hromadne 
od vás zozbierať spätnú väzbu na našu prácu prostredníctvom dotazní-
ka. Medzi obohacujúce a zaujímavé zistenia patrí fakt, že najčítanejšími 
rubrikami sú rozhovory a správy zo Slovenska. Preto aj v tomto čísle ve-
nujeme šesť strán rozhovorom s inšpiratívnymi osobnosťami a intenzív-
ne zbierame správy z regionálnych stredísk. Hneď za nimi nasleduje biz-
nis profil a kalendár akcií. Z týchto a mnohých ďalších zistení si dotvára-
me mozaiku, ako podľa vás má vyzerať časopis, v ktorom Vás chceme in-
formovať, obohatiť, motivovať, zaujať či inšpirovať. Tento dotazník je pre 
nás výzvou, aby sme sa v budúcnosti venovali takým témam, ktoré Vás za-
ujímajú a povzbudili sa tým, čo na časopise oceňujete.
Ale dosť bolo slov, poďme otvoriť zážitok! Príjemné čítanie J

Kristína Ondrejová

O B S A H

3

Vydáva: Združenie exallievov don Bosca 
na Slovensku 
Šéfredaktor: Simona Ondrejová
Členovia redakčnej rady: 
Michal Nemček, Peter Kováč, 
Štefan Bošnák, Alžbeta Baginová
Grafická úprava: Martin Šimočko
Tlač: Polygrafia Gutenberg, s.r.o. 
Náklad: 2000 ks
Periodicita vydávania: štvrťročník 
Dátum vydania: jún 2017
Evidenčné číslo: EV 4912/14 
ISSN 1339-5394

3 Úvodník

4-7 udialo sa

8-9 roZHovor
s igorom Pechom
Kráčame spoločne

10-13 don TiTus ZeMan
Mučeník pre rehoľné 
povolania

14 ducHovno
Kto vlastne bol 
don Titus Zeman?

15 udialo sa 
Saleziáni odišli zo Šaštína

16-17 BiZnis ProFil 
Ján cerovský 
Lekcie fujary v Bratislave

18 Z HisTÓrie
Triedny boj a jeho obete 
neboli virtuálne – krv 
naozaj tiekla

19 reGionÁlne sTrediskÁ

8.SEPTEMBER 2017

STRETNUTIE FACILITÁTOROV 
Pravidelné štvrťročné stretnutie s informáciami 
a vzdelávaním hodnotným hosťom. 
Bratislava, Einsteinova 25 

4.-5.NOVEMBER 2017

STRETNUTIE BIZNIS
PLATFORMY
Pravidelné štvrťročné stretnutie exallievov 
podnikateľov so zaujímavým hosťom, 
vzdelávaním a duchovným programom  
Hotel Spectrum, Trnava 

29.SEPTEMBER-1.OKTÓBER 2017

BLAHOREČENIE 
TITUSA ZEMANA 

20.-22.OKTÓBER 2017

VÍKEND SILNÝCH ZÁŽITKOV
Stretnutie všetkých exallievov. Bohatý a pestrý 
duchovný, kultúrny, spoločenský, športový 
program, program pre deti.  
Liptovský Ján

15.SEPTEMBER 2017

PÚŤ K SEDEMBOLESTNEJ 
PANNE MÁRII V ŠAŠTÍNE 

9.-10.SEPTEMBER 2017

STRETNUTIE BIZNIS
PLATFORMY
Pravidelné štvrťročné stretnutie podnikateľov. 
Častá – Papiernička 

NAJBLIŽŠIE
AKCIE

S EXALLIEVMI

25.-29.AUGUST 2017

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

9.- 13.AUGUST 2017

DUCHOVNÉ CVIČENIA
II. TURNUS
DC s kazateľom don Jozefom Lančaričom
Rodinkovo

22.-29.JÚL 2017

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

1.-5.JÚL 2017

DUCHOVNÉ CVIČENIA
I. TURNUS 
Tradičné komorné DC na chatách s kazateľom 
don Ivanom.
Donovaly 



Čerpajme z múdrosti 
starších 
Na sviatok Panny Márie Pomocnice 24. mája 2017 sa ko-
nalo pravidelné stretnutie exallievov – seniorov. Od toho 
posledného uplynuli už štyri mesiace a najstarší členo-
via združenia sa chceli opäť stretnúť, porozprávať a pre-
žiť príjemné dopoludnie v spoločnosti známych. Oslavy 
sviatku i spoločného stretnutia začali exallievi o desiatej 
hodine v kostole u saleziánov na Miletičovej ulici mod-
litbou svätého ruženca a svätou omšou, ktorú celebroval 
don Ivan Žitňanský. Po nej sa v hale pod kostolom zišli 
na obede seniori, no i mladší exallievi, ktorí sa prišli na 
stretnutie inšpirovať príbehmi a životnými skúsenosťami 
starších. Rozhovory pri káve sa ozývali sálou až do poo-
bedia. Stretnutia seniorov sú vždy výbornou príležitos-
ťou pre viacgeneračné obohacujúce posedenie, preto 
pozývame všetkých k účasti na tých nasledujúcich.

Simona Ondrejová

U D I A L O  S A
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Stretnutie exallievov 
v Žiline
V pondelok 1. mája sa v Žiline konalo pravidelné stretnu-
tie exallievov pri príležitosti sviatku patróna SOŠ sv.  
Jozefa Robotníka. Tento deň patril všetkým bývalým, ale 
aj aktuálnym študentom, učiteľom, priateľom a sympati-
zantom školy a program bol venovaný celým rodinám.  
Všetci hostia sa v úvode stretli na slávnostnej sv. omši, 
kde ich privítal aktuálny riaditeľ školy Igor Pecha SDB. Po 
príhovore prezidenta exallievov na Slovensku Mareka 
Slezáka sme slávnostným obradom privítali v našom 
združení nových členov. Bola im odovzdaná modlitba 
exallieva a odznak nášho združenia. Po sv. omši sa všetci 
presunuli na nádvorie školy, kde ich čakal skvelý guláš, 
tvorivé dielne, skákací hrad a iné atrakcie pre deti aj 
starších. Celý deň sa niesol v rodinnom saleziánskom du-
chu a všetci hostia sa tešili zo spoločne strávených chvíľ 
a budovania vzťahov.

Alžbeta Baginová

Z  R E G I Ó N O V

Dobrodružná výprava po stopách don Titusa Zemana
Blíži sa veľká chvíľa pre celú saleziánsku rodinu na Slo-
vensku – blahoslavenie don Titusa Zemana. Táto udalosť 
je pre mužov a chlapcov z Čiernej Vody hnacím motorom, 
a preto sa rozhodli zorganizovať výpravu po jeho sto-
pách, počas ktorej chceli navštíviť miesta, kde don Titus 
žil, kde plánoval svoje cesty a taktiež kadiaľ jeho cesty 
pre slobodou bratov viedli. Táto výprava bola určená  
otcom a  synom z  nášho spoločenstva a  mala mať  
akčno-dobrodružný ráz. Dobrodružnú časť výpravy  
zabezpečoval Róbert Mruk so skupinou animátorov  
a otcov, zatiaľ čo informačnú časť vo forme pútavého roz-
právania pripravil don Jozef Luscoň. Skupina tridsiatich 
účastníkov sa vybrala z Vajnôr, cez Šenkvice a Závod do 
Šaštína, kde sme dorazili v predvečer sviatku Ducha Svä-
tého. Následne výprava smerovala do Húšok, kde účast-

níkov čakala nočná hra a nabratie síl pred definitívnym 
prechodom cez rieku Moravu do Rakúska. V nedeľu ráno 
sa chlapci, rozdelení do troch skupín, zúčastnili pocho-
du, počas ktorého stretli „prevádzačov“, ktorí im dali 
cenné rady pred rozhodujúcou časťou cesty. Následne 
boli nútení preplaziť sa hraničnou zónou, kde na nich  
číhala pohraničná stráž, ktorá bola veľmi ostražitá 
a hlavne po zuby ozbrojená. Samotný prechod do Ra-
kúska sa podaril a všetkých tridsať členov výpravy sa  
poďakovalo za Titusa Zemana na rakúskej strane sútoku 
riek Moravy a Dunaja, z ktorej sme obdivovali hrad Devín. 
Hoci cieľom tejto výpravy bolo spoznať viac don Titusa 
Zemana, účastníci mohli opäť raz zažiť silu mužského 
spoločenstva, utužiť vzťahy ako otcovia a synovia.

Róbert Mruk
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Naozaj sme jedna rodina
Komunita saleziánov vo Veľkom Bieli a exallievi z Čier-
nej Vody vytvárajú stále silnejšie spoločenstvo. Koncom 
mája sa v Bieli zišlo vyše dvadsať otcov rodín a pár z ich 
najstarších synov, aby pomohli s prácami okolo domu. 
Klčovali miestne dreviny, kosili, pílili drevo a stavali nový 
plot na ohraničenie pozemku. Odmenou im bola prítom-
nosť bratov saleziánov, ktorí pridali ruku k dielu, a tiež 
možnosť osobného rozhovoru alebo spovede. Trojdňová 
brigáda končila nedeľnou duchovnou obnovou, ktorej sa 
zúčastnili už aj manželky s deťmi. Vyvrcholením všetké-
ho bolo spoločné slávenie eucharistie, ktorej sa zúčast-
nilo viac ako 110 ľudí. Radosť zo spoločného prežívania 
spoločenstva bol zosilnený tým, že počas svätej omše sa 
uskutočnil doteraz najväčší hromadný obrad prijímania 
nových exallievov na Slovensku. Do našej saleziánskej 
rodiny členstvom v Združení exallievov don Bosca vstú-
pilo 33 našich dospelých priateľov, ktorí prijali slávnost-
ný odznak a modlitbu exallieva priamo z rúk svetového 
prezidenta nášho združenia – Michala Horta. Slávnosť 
prebehla pod otvoreným nebom a zúčastnili sa jej traja 

Stretli sa exallievi 
z lokálnych buniek
V dňoch 26. a 27. mája sa uskutočnili stretnutia regionál-
nych zástupcov v saleziánskom stredisku v Novej Dubni-
ci, kde sa stretli zástupcovia za Novú Dubnicu, Dubnicu 
nad Váhom a Žilinu a v saleziánskom stredisku v Prešove, 
kde boli zastúpené strediská Prešov, Sabinov a Košice.
Prvá časť stretnutia bola informačná. Rozprávali sme 
o tom, čo sa udialo, ale aj čo sa pripravuje pre exallievov 
na Slovensku i vo svete. Dôležitým projektom je databáza 
exallievov, ktorá bude veľkým prínosom pre všetkých od-
chovancov, ale aj saleziánsku rodinu. V druhej časti sme 
sa rozprávali o situácii exallievov v daných strediskách, 
o nových členoch, tvorbe strategických plánov, problé-
moch, radostiach a výzvach.

členovia miestnej saleziánskej komunity a radca pre so-
ciálne veci a člen výkonného výboru Róbert Mruk, ktorý 
samotný obrad viedol. Po svätej omši nasledovalo spo-
ločné stolovanie, ktoré v nás ešte viac upevnilo vedomie, 
že sme jedna veľká saleziánska rodina. 

Róbert Mruk

Stretnutia boli veľmi priateľské a s množstvom otázok. 
Tešíme sa, že myšlienka vďačnosti saleziánom a salezi-
ánskej rodine sa tak môže stále viac rozširovať aj vďaka 
pôsobeniu saleziánskych odchovancov. 

Michal Nemček

Záverečná sv. omša

Stretnutie s regionálnymi zástupcami v Novej Dubnici

Stretntutie s regionálnymi zástupcami v Prešove

PrísPevok na časoPis
Páči sa Vám náš časopis a články v ňom? 
Podporte nás! Svoje príspevky, ktoré budú použité  
na tlač a poštovné časopisu môžete posielať na číslo 
účtu: sk18 1100 0000 0026 2608 4575. 

Do poznámky prosím uveďte: casoPis 
Ďakujeme Vám!
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2. stretnutie Presidency  
v Madride
V dňoch 26 – 30. apríla sa v rámci svetovej agendy usku-
točnilo najdôležitejšie stretnutie roka – druhé stretnutie 
svetového tímu – Presidency. 
Po prvom ročníku, kedy sme sa vzájomne s jednotlivými 
ľuďmi z celého sveta spoznávali, malo toto stretnutie už 
iný, oveľa „hladší“ priebeh. Prvý ročník charakterizovalo 
stanovenie obsahu, cieľov a hlavne systému. Tento rok 
sme už mali na čom stavať a stretnutie sa nieslo v duchu 
väčšej vzájomnej dôvery a myslenia „na rovnakej vlnovej 
dĺžke“. 
Tím jednotne pokračuje v napĺňaní cieľov podľa 7 priorít, 
ktoré sme si vytýčili minulý rok. V rámci oblasti Rastu  
a štruktúry pokračujeme v budovaní tímu – na stretnutí 
v Zambii sme našli zodpovedného človeka pre južnú ob-
lasť Afriky a ďalšiu osobu hľadáme pre strednú a sever-
nú časť. Hlavným cieľom na tento rok je tiež obsadiť  
pozíciu Secretary General a  stabilizovať sekretariát  
v Ríme na Pisane.
Pre oblasť Formácie sa udiali dve zásadné veci - no-
vozvolený svetový delegát predstaví onedlho svoju stra-
tégiu a GEX tím (mladí exallievi) sa nám obohatil o no-
vého člena Alberta Piedadeho. Tento tím predstavil na 
stretnutí v Madride svoju stratégiu na najbližšie roky.
V rámci Financovania a fundraisingu má konfederácia 
na tento rok prioritný cieľ – získanie legálneho statusu 
konfederácie ako medzinárodnej neziskovej organizá-
cie. Tento krok otvorí možnosti písania medzinárodných 
projektov a konfederácia bude aj finančne stabilizovaná.
V oblasti Podpory rodiny sa naďalej pripravujú podkla-
dy a pracuje sa na obsahu. Celé toto snaženie by malo 
vyvrcholiť v roku 2020 prvým medzinárodným kongre-
som v rámci Saleziánskej rodiny orientovaným na rodinu.
Pokračujeme v zlepšovaní Komunikácie konfederácie,  
v oblasti public relations je zadefinovaná stratégia ex-
terných vzťahov. Za uplynulý rok sa vybudovala oficiál-

na stránka www.exallievi.org a skupina na Facebooku,  
ktorú číta viac ako 100 000 členov. Najbližšie obdobie 
konfederácia predstaví projekt Databázy exallievov. 
Bude to komunikačný nástroj pre celú saleziánsku rodi-
nu vo svete, priestor pre networking a zdieľanie bohat-
stva saleziánskej rodiny.

Príbeh don Titusa nás povzbudil a inšpiroval
Témou pôstnej duchovnej obnovy, ktorá sa konala v ne-
deľu 2. apríla 2017 vo Veľkom Bieli pod vedením don Jo-
zefa Luscoňa bolo priblíženie života nášho budúceho 
blahoslaveného dona Titusa Zemana. Významným bolo 
uvedomenie si veľkosti a sily ľudského ducha, keď sa 
naplno odovzdá Božiemu vedeniu a potlačí svoje potre-
by pre obetu iným. Túto ťažkú tému odľahčovala radosť 
a veselosť veľkého počtu zúčastnených detí, o ktoré sa 
počas prednášky opäť výborne starali animátori a ro-
dičia mali čas na prednášku a spovede. Spoločná svätá 
omša a spoločný obed boli vyvrcholením krásnej a po-
vzbudzujúcej nedele. Martina Hortová

Z O  S V E T A

Hlavný predstavený vymenoval nového delegáta pre od-
chovancov v rámci celej saleziánskej rodiny. Je ním don 
Raphael Jayapalan z Indie. Otca Raphaela sme už začle-
nili do diania konfederácie a osobne sme ho stretli na  
2. stretnutí Presidency v Madride.

Konfederácia má nového 
delegáta

Za uplynulé roky duchovného sprevádzania ďakujeme 
don Josèmu Ramìrezovi a veríme, že pozícia delegáta 
bude naďalej silnou stránkou konfederácie.

Štefan Bošnák
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Keňa – stretnutie Exallievov centrálnej Afriky
V dňoch 11. – 15. mája sa svetový prezident 
Združenia exallievov don Bosca zúčastnil 
stretnuia prezidentov a delegátov exallievov 
centrálnej Afriky. Na stretnutí boli okrem Mi-
chala Horta aj nový svetový delegát don Ra-
phael Jayapalan SDB, viceprezident pre mla-
dých exallievov Angel Gudiña a zástupcovia 
piatich provincií centrálnej Afriky. Toto stret-
nutie bolo súčasťou projektu „Exallievi Afrika“ 
ktorý sa snaží znovunaštartovať a povzbudiť 
exallievov v Afrike. Stretnutie sa nieslo v pria-
teľskom duchu a prítomní účastníci mohli  
počuť o  svetových stanovách exallievov  
a identite exallieva. Bol predstavený strategic-
ký plán svetovej konfederácie ako aj strategic-
ké projekty. Veľa sa hovorilo o  spolupráci  
a koordinácii aktivít na medzinárodnej úrovni. 

Eurobosco 
Už túto jeseň, 12. – 15. októbra, sa vo francúzskych Alpách 
v mestečku Samoëns, uskutoční štvrťročné stretnutie eu-
rópskych exallievov – Eurobosco. Tohtoročné Eurobosco 
sa bude niesť v znamení strenny o rodine: Dobrý kresťan 
v rodine, statočný občan pre rodinu. Hosťom bude naprí-
klad aj naša europoslankyňa Anna Záborská. Predlžený 
víkend bude o stretnutí, zábave, výletoch, kultúre, zdie-
ľaní nápadov a vízii i problémov a otázok. Nepremeškaj-
te toto jedinečné stretnutie v jesennej prírode francúz-
skych Álp a pridajte sa aj Vy. Ak by ste radi zažili Víkend 
silných zážitkov na medzinárodnej úrovni, Eurobosco 
2017 je správnym riešením. V prípade záujmu zúčastniť sa 
stretnutia získate viac informácii u Michala Nemčeka: 
sekretar@exallievi.sk. Peter Kováč

Viac informácii a fotografií nájdete na facebooku svetovej konfederácie https://www.facebook.com/pastpupilsof-
donbosco/ alebo na webe http://www.exallievi.org/news/. Peter Kováč

Mestečko Samoëns

ešTe si neZaPlaTil 
členské?
Môžeš tak urobiť prevodom na účet: 
sk18 1100 0000 0026 2608 4575.

Do poznámky uveď: clenske rok 2017
Ďakujeme! 

Oficiálny plagát k podujatiu
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Odkiaľ pochádzaš a aký bol tvoj prvý kontakt so sale-
ziánmi? 
Pochádzam z malebného mestečka na Záhorí, z Gbelov. 
Keďže sme neďaleko Šaštína, prvý kontakt bol cez šaš-
tínskych saleziánov. Boli sme s mladými na Orave lyžovať 
a bol tam Peťko Podolský a Ivan Žitňanský (vtedy ešte so 
svojou atletickou postavou). 
Aká bola tvoja cesta k povolaniu saleziána – koadjútora? 
Po viacročnom odolávaní som podľahol J. Človek o nie-
čom sníva, plánuje, pripravuje, a keď potom Boh začne 
„naťukávať“, jednoducho podľahneš. A prečo koadjú-
tor?  Neviem, je to ako keď si človek vezme košeľu, či to-
pánky. Obuješ a cítiš sa v nich dobre, ani nevieš prečo.  
A druhá vec, vďaka mojej prvej akcii so saleziánmi na ly-
žovačke som spoznal iný spôsob zábavy a túžil som to 
posunúť ďalej.

Osobne si sa zaslúžil veľkou mierou o rozvinutie združe-
nia exallievov v Žiline, dostal si aj Cenu exallieva, ako sa 
darí exallievom v Žiline, priblíž nám, ako fungujú? Majú 
študenti po ukončení štúdia na SOŠ záujem o členstvo 
alebo exallievske aktivity?
Tým, že tu pôsobím už dlhšiu dobu je prirodzené, že sa 
stretávame s chlapcami aj po štúdiu, keď sme sa spolu 
stretávali každý deň v škole. Veľa stretnutí je sporadic-
kých, zastavia sa keď idú okolo, ozvú, alebo pošlú nejakú 
správu, či príjmu pozvanie na spoločné akcie. Spočiatku 
to boli stretnutia len s exallievmi, ale postupne sa rozras-
táme. Zakladajú si svoje rodinky a tak prídu aj so svojimi 
ženičkami a deťmi. A počet stále narastá. Tieto stretnutia 
sú plné pohody, radosti a rodinnej atmosféry.
Na našej škole sa snažíme propagovať exallievov už po-
čas štúdia, a po skončení školy ostávame s nimi v kon-
takte. Závisí od každého jedného z nich, či túto ponuku 
prijme alebo nie. Podobne ako v rodine, keď syn alebo 
dcéra odíde z domu, rodinou stále ostávame.
Si riaditeľom SOŠ Jozefa Robotníka v Žiline, aká je vízia 
školy, priorita pri výchove a vzdelávaní študentov u vás?
Sme odbornou školou, takže naša formácia musí byť v pr-
vom rade odborná. Ak sa to dobre nakombinuje s dobrým 
ľudským a kresťanským základom, bývajú z toho pekné 
výsledky. Naši žiaci vďaka dobrej odbornosti a charakte-
ru majú vo firmách dobrý kredit, a firmy si ich vážia. Motto 
našej školy je ,,Kráčame spoločne“, a tak sa snažíme vplý-
vať na našich žiakov. A keďže ani my neprestávame byť 
žiakmi, aj oni vplývajú na nás. S vyše 30 firmami pokra-
čujeme v budovaní partnerstva už viac ako 15 rokov, kde 
po vyučení často nachádzajú aj miesto svojho zamestna-

Pri mene Igor Pecha SDB vám určite hneď prídu na um žilinskí exallievi. Igor je ich hlavou, no okrem toho ve-
die i SOŠ Jozefa Robotníka. Ako fungujú exallievi v Žiline a akú zázračnú kombináciu ponúka škola si prečí-
tajte v rozhovore.

iGor PecHa sdB 

kráčaMe spoločne

Igor s hlavným predstaveným saleziánov don Artimem
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nia. Som vďačný za našich majstrov, učiteľov, vychováva-
teľov a ostatných zamestnancov, ktorí sa na tomto našom 
saleziánskom diele spolupodieľajú.  Bez nich by toto die-
lo don Bosca nebolo.
Ako dlho si na škole a čo považuješ za najdôležitejšie pri 
jej vedení?
Na škole som vyše 15 rokov, začínal som na internáte, po-
tom odborný výcvik, teraz od septembra v úlohe riadite-
ľa. Pokračujeme v trende, ktorý sme tu dlhodobo budo-
vali, a občas sa snažíme niečo vylepšiť.
Z tvojich voľnočasových aktivít poznáme záľubu v turisti-
ke. Čomu okrem toho sa vo voľnom čase venuješ?
Keď mám čas (teraz menej), rád chodím na turistiku, bi-
cykel, splav či lyže. Hlavne nech je to v prírode. V príro-
de akosi citeľnejšie vnímam Boha, odreagujem sa... Idem 
mimo ľudí, aby som bol schopný vrátiť sa medzi ľudí.

Simona Ondrejová

R O Z H O V O R

Igor so žilinskými exallievmi
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Titus spolu s donom Ernestom Macákom sa pustili vtedy 
do málo vídanej akcie. Rozhodli sa tajne previesť cez sil-
no stráženú štátnu hranicu klerikov, rehoľníkov, kňazov 
aj diecéznych do zahraničia. S pomocou „profesionálne-
ho“ prevádzača sa im skutočne podarili dva prechody. 
Ten tretí však dopadol veľmi zle. Čo malo za následok re-
presie zo strany štátnej moci voči všetkým, ktorí boli do 
tejto akcie zaangažovaní. Najviac si však vytrpeli tí, ktorí 
boli hlavní strojcovia. Titus a Ernest.
Titus mal na starosť samotný prechod až do Talianska. 
Spolu päťkrát priamo riskoval život pod hlavňami samo-
palov počas prechodu rieky Moravy. Dvakrát tam, dvakrát 
naspäť. Piaty jeho a tretí skupinový nevyšiel.

Ernest aktívne pripravoval, hľadal ďalších adeptov v Česko- 
slovensku pričom opakovane  tajne utekal (a vracal sa) 
zo zadržiavacieho tábora v Podolínci, kde bol sústredený 
spolu so spolubratmi po Barbarskej noci. Noc zo siedme-
ho na ôsmeho apríla 1951 však bola začiatkom nesmier-
neho utrpenia oboch. Na don Ernesta určite ešte v bu-
dúcnosti „príde“, aj on je pravým mučeníkom a svätcom 
pre Krista. My však teraz môžeme zažívať dejinnú udalosť 
kedy hrdinský odkaz dona Titusa Zemana nadobúda na 
váhe jeho blahorečením. Preto si dovoľujeme v krátkosti 
predstaviť pár zásadných udalostí z jeho života.

Don Titus Zeman sa výrazne podieľal na záchrane kňazských povolaní. Po násilnom obsadení a zrušení kláš-
torov v Československu počas Barbarskej noci, sa saleziáni ako aj mnohí iní ocitli na rázcestí. Čo ďalej?  
Zostalo veľa mladých a zapálených klerikov, ktorí chcú a potrebujú doštudovať. V Československu to zrazu 
oficiálne nebolo možné.

Mučeník pre 
rehoľné povolania

D O N  T I T U S  Z E M A N

Titus prichádza  na svet ako prvorodený syn 
manželom Jánovi Zemanovi a Agneše, rodenej Grebeči-
ovej, vo Vajnoroch. Po ňom Pán požehná ešte deväť  
súrodencov.

Titus má šesť rokov, keď začína miništrovať vo 
Vajnoroch, z čoho má najväčšiu radosť jeho dedko, kos-
tolník Lukáš Grebeči. Ako desaťročný prekonáva vážne 
zdravotné problémy, za čo Panne Márii sľubuje, že bude 
kňazom. Rodičia ho od toho odhovárajú, lebo niet pe-
ňazí na školu. Ako dvanásťročný ide so svojou tetou do 
Šaštína, kde chce ísť študovať za kňaza k saleziánom. 
Rodičia necestujú, nemajú na vlak, teta je železničiar-
ka vlak má zadarmo, preto šla ona. Dostala však jasné  
inštrukcie, aby povedala direktorovi domu, donovi  
Bokorovi, nech ho neberie, lebo niet peňazí na štúdiá. 
Márne. Don Bokor po osobnom rozhovore s mladým 
chlapcom zisťuje, že je povolaný. Rodičom posiela  
odkaz ak majú možnosť predať nejakú roličku, nech 
predajú, bude na štúdiá. 

Titus nastupuje ako dvanásťročný na štúdiá 
saleziánom. Štúdiá v Šaštíne ho utvrdzujú v správnosti 
jeho rozhodnutia. Prirodzene, preto žiada o vstup do 
noviciátu k saleziánom.

Vstupuje do noviciátu.

Slávnosť obliečky. Po tomto dni Titus veľmi 
túžil, od dnes môže nosiť reverendu.

Skladá prvé dočasné sľuby v Hronskom Be-
ňadiku, stáva sa saleziánom. Po zložení sľubov študuje 

4. 1. 1915  

1921

1. 9. 1927  

18. 7. 1931  

25. 10. 1931  

6. 8. 1932



viaže aj svedectvo o zázračnom uzdravení podľa všetké-
ho tuberkulózy, ktoré pominulo po novokňazskom po-
žehnaní od Titusa. (p. Uršula Pilná rod. Lešková; šlo o jej 
manžela, alebo brata). V tom čase bolo saleziánom zve-
rené Rímskokatolícke biskupské slovenské gymnázium  
v Trnave. Titus bol požiadaný aby doštudoval na Slo-
vensku chémiu a prírodopis, ktoré bude potom ako 
profesor vyučovať na spomenutom gymnáziu. 

Začína študovať na univerzite. 

Dočasne po štúdiách ešte asi dva roky viedol du-
chovnú službu ako kaplán na dnešnej „Miletičke“.  
V roku 1943 už nastupuje ako profesor chémie na spo-
menutú univerzitu.
Druhá svetová vojna bola v plnom prúde. Titus bol ne-
čakane znova povolaný k odvodu, a tento krát aj odve-
dený. Mal nastúpiť ako duchovný k vojsku. K tomu však 
našťastie nedošlo. Počas okupácie ukrýval rehoľné ses-
try a cirkevné insignie pred osloboditeľmi. Chýry o ich 
„hrdinstve“ ich predchádzali. Ruskí vojaci podmínovali 
jeho rodný dom, lebo im jeho sestry neboli po vôli. Na-
šťastie všetko dobre dopadlo. Po vojne nastúpili k moci 
komunisti. Košický vládny program jasne zadefinoval 
úlohu cirkvi v povojnovom Československu.

Gymnázium bolo saleziánom odobraté a prešlo 
pod ministerstvo školstva. Saleziáni tam však zostali 
učiť. Nový riaditeľ Mikuláš Gašparík, ako jedno z prvých 
nariadení, zaviedol zákaz nosiť krížiky študentom a zá-
roveň dal zvesiť všetky kríže z tried. V noci však Titus aj 
s profesorom Bakošom vrátili kríže na pôvodné miesta, 
čo malo za následok okamžité prepustenie oboch zo 
školy za veľkej nevôle študentov. Titus však zostal pri 
svojich mladých. V Trnave bol zrušený bohoslovecký  
seminár a vznikol z toho saleziánsky ústav kde vyučo-
val náboženstvo a staral sa o študentov po vyučovaní. 
To platilo do roku 1949 kedy bol „prevelený“.

striedavo vo Fryštáku v Holešove 
a v Hronskom Svätom Beňadiku.

maturuje v Kláštore 
pod Znievom. O mesiac a pol...

druhé dočasné sľuby 
do rúk dona Ignáca Stuchlého. Po 
sľuboch ostáva v H. Beňadiku, 
kde je asistentom študentov 
gymnázia. 

V Ostrave vzniká nový sale-
ziánsky dom pri príležitosti vzniku 
Československej provincie salezi-
ánov. Titus tam odchádza spolu  
s niektorými študentmi z gymná-
zia v H. Beňadiku. Vyučuje ich tam 
Slovenský jazyk, pretože českí 
profesori to nezvládajú. Zároveň je akýmsi „tmelivom“ 
pre všetkých slovenských študentov. Jeden z nich je aj 
Ernest Macák. Stávajú sa z nich veľmi dobrí priatelia.
Don Ernest spomína:
„Mal srdce plné lásky. Nenávidel násilie a všemožne sa 
mu vyhýbal, ak to bolo možné. Keď sa dozvedel, že pôj-
de na branný odvod do armády, dôkladne sa na to  
pripravil. Rozhodol sa tri mesiace pred odvodom držať 
postupnú a pomalú hladovku. Keď šiel v apríli 1937 na 
odvod vážil iba 48 kg. Samá kosť a koža. Keď sa vyzlie-
kol pred komisiou mávli rukou so slovami: -Nescho-
pen.-  Neodviedli ho. Trvalo štyri mesiace než sa opatr-
ne, aby si neuškodil, vrátil na pôvodnú hmotnosť.“ 

Pevná vôľa, to bolo to, čo utkvelo Ernestovi v pa-
mäti, a neskôr ho utvrdilo v tom, keď hľadal osobu  
najlepšiu na prechody cez hranice. Toto zapálenie pre 
vec neostalo bez povšimnutia ani u predstavených. 
Preto ho don Bokor na jeseň 1937 posiela na štúdia do 
Talianska do Ríma na Gregoriánsku univerzitu, kde za-
čal študovať teológiu.

Titus skladá večné sľuby do rúk donovi Eva-
ristovi Francescovi Marcoaldimu v bazilike Sacro Cuore. 
Počas štúdii dostáva z domu jednu zlú správu za dru-
hou – o chorobách doma. Najviac ho zarmucuje  
zdravotný stav jeho sestry Veroniky. Dostala zápal moz-
gových blán, na tú dobu veľmi závažnú chorobu. Leká-
ri sa zhodli na tom, že zomrie. Titus sa radil na tú tému 
aj s lekármi v Taliansku, ktorí mu odporučili, aby sa 
modlil za skorú smrť, aby netrpela. Potvrdili diagnózu  
našich lekárov. Titus však píše domov list, kde uvádza, 
že sa modlí k Panne Márii Pomocnici za skoré uzdrave-
nie. Veronika, na veľké prekvapenie všetkých, sa úplne 
vylieči bez najmenších vedľajších účinkov.

Titus prijíma sviatosť kňazstva. Vajnory sa po 
tejto správe chystajú na veľkú oslavu. Primičnú svätú 
omšu odslúži ešte to leto 4. augusta. K tejto udalosti sa 
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Saleziánski chovanci v študovni
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V septembri nastupuje ako kaplán do neďale-
kých Šenkvíc. Kde skoro rok takmer v pokoji vykoná-
val kňazskú službu až prišla oná Barbarská noc z 13. na 
14. apríla 1950. „Vonku“ zostáva len zopár saleziánov, 
ostatní sú zatvorení v Podolínci. 

Na jeho veľké prekvapenie prichádza Ernest 
Macák s plánom na prepašovanie klerikov do Talianska. 
Titus ihneď súhlasí. Spolu vyhľadajú prevádzača a roz-
biehajú veľmi nebezpečnú akciu.

Prvý úspešný prechod. Titus 
následne pokračuje s klerikmi cez Rakúsko až do  
Talianska, kde dorazí symbolicky na sviatok Sedembo-
lestnej Panny Márie 15. septembra. Počas cesty prežili 
viacero ťažkostí, peší prechod cez Alpy, ale zvládli to. 
Ernest sa medzi tým vrátil do Podolínca.

Titus sa spolu s prevádzačom vrátili na 
Slovensko. Vďaka práci dona Ernesta a iných saleziánov, 
ako napr. dona Revesa, dona Vagača, don Strniska, 
a iných, sú pripravení ďalší na prechod. Titus však ne-
vie, že je vyzradený. Počas prvého prechodu slobodné 
rádio zo zahraničia vypustilo do sveta správu o hrdin-
skom čine dona Zemana, ktorý previedol mladých  
študentov za slobodou. Titus horko-ťažko uniká hliad-
ke Verejnej bezpečnosti v uliciach Bratislavy. Zachráni 
sa ukrytím v uhlí železničného vagóna. Už vie, že je zle. 
Celé jeho okolie je sledované. Svoju rodinu vystavuje 
veľkému nebezpečenstvu, preto sa musí ukrývať po 
známych.

Opakovane prechádzajú 
úspešne cez rieku Moravu do Rakúska za veľkých kom-
plikácii. Morava je rozvodnená, odtrhne sa im lano na 
vlečnom člne. Celý prechod trvá temer štyri hodiny. Je 
zázrak, že ich nikto za taký dlhý čas nespozoroval. Prob-
lémy však neprestávajú. V Rakúsku sú vypočúvaný 
americkou spravodajskou službou CIC terajšou CIA. Na 
šťastie chcú len informácie. Púšťajú ich ďalej a nevydá-
vajú do záchytného tábora (teda Rusom) podľa plat-
ných medzinárodných dohovorov. Do Talianska po  
naozaj namáhavom prechode cez snehové záveje,  
nebezpečné Alpy, za veľkej radosti prichádzajú začiat-
kom novembra. Tu dva týždne odpočíva a chystá sa na 
návrat pre ďalšiu skupinu. Nechce sa dať prehovoriť, 
aby zostal v Taliansku alebo šiel niekam na misie.
Jeho doma čakajú...
Odchádza do Rakúska do mesta Linz, kde je salezián-
sky ústav, v ktorom pôsobí aj don Štefan Figura, Slovák, 
salezián, ktorý mu bol nápomocný pri prvých dvoch 
prechodoch.
Zisťuje, že obaja prevádzači, s ktorými spolupracoval sú 
zatvorení. Titus stále rozmýšľa ako sa vrátiť späť.  
V januári sa konečne stretá s jedným s prevádzačov  
s p. Totkom, ktorí je však menej skúsený. Titus aj  
napriek hroziacemu nebezpečenstvu je rozhodnutý ísť. 
Kedže bola zima čakali až do jari, pokiaľ nebude Mora-
va rozvodnená. Titus medzi tým pôsobil v Rakúsku,  
pravidelne vysielal kázne v rádiu Biele Légie pre imi-
grantov v Slovenskom jazyku.

O jednej hodine v noci sa konečne vrátil na 
Slovensko. Už po prekročení nastali problémy. Chytil 
ich jeden pohraničiar. Podarilo sa im ujsť, no museli sa 
rozdeliť a skrývať.
Titus od toho dňa cítil na chrbte stále niečie oči. Poda-
rilo sa mu skontaktovať so saleziánmi. Rozbehol sa  
tretí prechod. Bolo v tom teraz zapojených veľa ľudí,  
saleziánov, klerikov, ale aj spolupracovníkov. Tak isto sa 
podarilo dať do kopy aj veľa ľudí na prechod. Čo bola 
možno aj nevýhoda. Celú skupinu veľmi obmedzoval aj 
vek niektorých členov. Fyzické sily jednoducho chýbali. 
Únava, stres, psychické rozpoloženie, veľmi zlé počasie 
a hlavne veľmi rozvodnená Morava mali za následok,  
že 9. apríla 1951 ich prekvapila hliadka. Aj keď sa roz-
pŕchli, pätnástich pochytali. Nastali galeje.

Vypočúvanie na stanici v obci Malé  
Leváre a neskôr v Justičnom paláci. Titus dostal všetko 
naspäť aj s úrokom, keď zistili, že to bol on, kto premo-
hol ich kolegu pri návrate z Rakúska. Opakované bru-
tálne bitky mali za následok otras mozgu. Prvé dva dni 
a noci bol pripútaný k stoličkám a schytával ranu za ra-
nou. Chceli z neho vytĺcť všetko. To isté  prežívali 
i ostatní chytení. Násilie a brutalitu viacerí nevydržali  
a podpísali zápisnice, že Titus je vatikánsky špión, 
agent CIC a podobne. Nakoniec sa k tomu priznal aj Ti-
tus, aby zabránil ďalšiemu násiliu na svojich klerikoch 

D O N  T I T U S  Z E M A N

1949

2. 7. 1950

Noc z 30.8. na 1.9.1950

10. 10. 1950

Noc z 24.10. na 25.10.1950

23. 3. 1951

9. - 16. 4. 1951

Mladý don Titus s rodičmi a sestrou
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a spolubratoch. Mýlil sa. Oni potrebovali viac. Svedkov, 
spolupracovníkov a očierniť Cirkev.

Väzenie v Leopoldove. Ak  si Titus 
myslel, že peklo zažil doteraz, po príchode do Leopol-
dova zistil, že to bolo len predpeklie. Vybité zuby, dolá-
mané rebrá, dusenie vo vedre výkalov, otrasy mozgu, 
spanie nahý v betónovom koryte... Toto už bola práca 
ŠTB, tu išlo o poníženie človeka. Titus priznal, že prevá-
dzal a organizoval útek cez hranice. Nesúhlasil s tým,  
že by spolupracoval s CIC. Predošlú výpoveď označil za 
vynútenú. Jediné, o čo mu šlo, bolo, aby klerici mohli 
slobodne doštudovať, preto sa cítil nevinný. Vinný len 
v tom, že ilegálne prekročil hranice, čo však neľutoval. 
Prokurátor chcel za vlastizradu trest smrti. Titus sa na 
smrť aj pripravoval. Tajne sa vyspovedal a prijal sviatosť 
eucharistie. Tú dostal ešte v „Justičáku“ a odkladal si ju 
na príhodnú chvíľu.

Rozsudok na 25 rokov, ale bude žiť. Titus 
pripravený na všetko s veľkou úľavou i za prítomnosti 
jeho rodiny počuje rozsudok.
Ilava, Mírov, Jáchymov – uránové bane, Leopoldov,  
Valdice. Toto boli Titusove domovy. Všetko to na ňom  
zanechalo stopy. Či už výsluchy, ponižovanie, práca  
v uránových baniach. Zdravie si to trvale odnieslo. Už to 
nebol ten Titus ako pred tým. Vnútorne ostal silný, ver-
ný Bohu, ale stopy si niesol v sebe.
Zo zápisov väzenskej stráže a výpovedí spoluväzňov 
vieme, že Titus, aj napriek svojmu podlomenému zdra-
viu, bol príkladný väzeň a navyše pomáhal svojim  
spoluväzňom odrobiť si svoju normu, aj keď sám ledva 
vládal. Bol hrdinom aj tam.

Bol konečne podmienečne prepustený po 
odsedení polovice trestu. Pokúšal sa o to viackrát pri 
prezidentských amnestiách, vždy však bol z nich vylú-

čený. Až konečne po trinástich rokoch na skúšobnú  
lehotu 7 rokov.
Po prepustení pracoval v textilných skladoch ako ro-
botník, čo však k vôli podlomenému zdraviu nevládal. 
Na príhovor spolupracovníkov ho preradili na funkciu 
skladníka, čo robil až do svojej smrti.

Politická situácia v Československu sa uvoľňuje. 
Titusovi bolo na príhovor vajnorského farára dovolené 
slúžiť sväté omše, ale len v civile, samému a pri bočnom 
oltári v kostole. Každý deň po práci sa tam ihneď poná-
hľal. V nedeľu to bolo o desiatej medzi omšami. Ľudia 
to časom zistili a začali chodiť na jeho tiché omše.  
Vedeli čo by mu hrozilo, keby porušil nariadenie. Takto 
s ním mlčky stojac prežívali jeho sväté omše. Po pár 
mesiacoch dostal súhlas aj spovedať. Ožil. Nevynechal 
jedinú príležitosť, keď mohol takto slúžiť, aj keď sa sťa-
žoval, že slabo počuje, čo bol následok otrasu a opuchu 
mozgu pri vypočúvaniach.

Na jeho veľkú radosť dostáva povolenie slúžiť 
sväté omše verejne.
Cítil sa čoraz lepšie, už sa v noci nestŕhaval zo spánku. 
Možno aj to malo za následok, že nabral odvahu a po-
žiadal o revíziu rozsudku. Udalosti však nabrali iný spád 
príchodom vojsk Varšavskej zmluvy v roku 1968. Titus 
sa veľmi preľakol. Dokonca poprosil brata aby ho  
radšej zabil, ak by ho mali znova zavrieť. Čo všetko si 
musel chudák vytrpieť? To vie, už len on...

Choré srdiečko dona Titusa Zemana dotĺklo. 
Don Andrej Dermek, hlavný predstavený saleziánov  
v tom čase na Slovensku, povedal na pohrebe nad jeho 
hrobom: „Ak pšeničné zrno nepadne do zeme a neod-
umrie, zostane samo... Áno vložili sme ho do zeme ako 
pšeničné zrno, ale z neho vyklíčilo vyše 50 rehoľníkov  
a kňazov, ktorých zachránil pre Cirkev na Slovensku...“

Pripravil: Michal Kľč

Saleziáni don Bosca a  Bratislavská arcidiecéza  
s radosťou oznamujú, že blahorečenie mučeníka sale-
ziána kňaza ctihodného Titusa Zemana sa uskutoční  
v sobotu 30. septembra 2017 v Bratislave. Reprezen-
tantom Svätého Otca Františka na slávnosti blahore-
čenia bude kardinál Angelo Amato, prefekt Kongregá-
cie pre Kauzy svätých.
Viac o živote mučeníka Titusa Zemana, o procese jeho 
blahorečenia a o príprave slávnosti blahorečenia sa 
dozviete viac na webovej stránke www.tituszeman.sk.

D O N  T I T U S  Z E M A N

BlaHorečenie TiTusa ZeMana | BrATiSlAvA, 30. SEPTEMBEr 2017

Piatok 29. 9. 2017 
20.00 Modlitbová vigília / Dóm sv. Martina
Sobota 30. 9. 2017
9.30 Prípravný program 

Petržalka, pri Kostole Svätej rodiny
10.30 Pontifikálna sv. omša blahorečenia  

Petržalka, pri Kostole Svätej rodiny
16.00 Slávnostný ceremoniál po blahorečení 

dona Titusa Zemana – Prekročil som hranicu 
HANT Aréna

Nedeľa 1. 10. 2017
10.30 Svätá omša na poďakovanie za blahorečenie 

Vajnory, Nám. Titusa Zemana

koMPleTný ProGraM 
BlaHorečenia TiTusa ZeMana

ZDROj: SaLEZIanI.SK

16. 4. - 11. 7. 1951

22. 2. 1952

10. 3. 1964

1967

1968

8. 1. 1969
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KTo vlASTNE Bol
don TiTus ZeMan?

Vzrastom neveľký, ale plný dynamiky. Hužva! Športovec! 
Rodičia doň vštepili pracovitosť, čestnosť, obetavosť, 
schopnosť vzdorovať zlu a nebáť sa ho! Nuž a keďže mali 
desať detí, naučili ich pomáhať si a deliť sa o veci s druhý-
mi. V rodine dostal živú skúsenosť, že ho Boh má rád. A čo 
bolo zvlášť dôležité: už v detstve urobil nesmierne vážne 
rozhodnutie – brať Pána Boha seriózne, opravdivo. S tým-
to základom išiel k saleziánom a tu našiel pokračovanie 
toho, čo nasával doma: rodinného ducha, radosť zo živo-
ta, zbožnosť, nadšenie za dobré veci. Titus vedel vytvárať 
hlboké priateľstvá. Prirodzené i duchovné dary rozvíjal  
a zo „živého“ chlapca sa stával múdry a odvážny muž,  
ktorý vedel čo chce. Takže v dospelom veku ho vidíme ako 
muža pevnej vôle, krásneho charakteru, iskrivej radosti, 
pokorného správania, so širokým rozhľadom. 
Ako rehoľník, salezián nerobil kompromisy so sve-
tom. Plnil si povinnosti a bol rád medzi mladými ľuďmi.  
Vedel vtipne komunikovať a kde sa objavil, potiahol  
situáciu do radosti. U ľudí bol obľúbený, lebo bol aj veľ-
kodušný a štedrý. Vydával svedectvo, že byť zasväteným 
je nádherné. 
Svoje kňazstvo bral úprimne. Pochopil, že v podsta-
te kňazstva je obeta. Nebál sa postaviť na odpor zlu  
v akejkoľvek forme. Nikdy neutekal pred nepriateľmi, ba 
ocitol sa v prvej línii. Áno, bol šťastný kňaz a to šťastie 
žičil aj iným. Preto ku kňazstvu povzbudzoval aj iných –  
slovom i životom. Čo bolo pre Titusa najcharakteristic-
kejšie je fakt, že vždy dával seba. Akoby mal dohodu 
s Pánom: „Zober si zo mňa a daj iným!“ Mohol zostať 

D U C H O V N O

v Taliansku, ale on sa vrátil po ostatných. Dokonca pri tej 
nešťastnej tretej výprave by bol dokázal preplávať aj tú 
Moravu, ale zostal s ostatnými. Počas vyšetrovania zobral 
všetko na seba: „Ja som vinný, oni  nie...“ Vo väzení pra-
coval nad 100%, aby daroval chlieb tým, ktorí nevládali.  
A sám pritom vážil iba 50 kíl! 
Titusova svätosť sa zrodila u saleziánov v oratóriu, ale 
nie je len pre saleziánov. Je to dar pre celú Cirkev. Upo-
zornil nás, aký úžasný dar je povolanie – Boží plán pre  
život človeka. A  sám zostal verný svojmu povolaniu.  
Vydržal v dobrom až do konca. I za cenu mučeníctva. Don 
Bosco odporúčal žiť heslo: „Tu som, idem ja!“ Don Titus 
Zeman ho naplnil. Jozef Luscoň SDB

Prosíme o modlitby za nášho  

priateľa – exallieva Petra,  

ktorý je po transplantácii  

kostnej drene, aby sa čoskoro 

dostal zo zdravotných ťažkostí.
GRafIcKé SPRacOVanIE a TLaČ TOhTO ČaSOPISu 

PRE VáS S RaDOSťOu ZREaLIZOVaLa
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U D I A L O  S A

SALEZIÁNI ODIŠLI ZO ŠAŠTÍNA
Po dvoch dlhých obdobiach (1924 – 1950 a 1990 – 2017) sa na podnet provinciála a po dohode s arcibiskup-
ským úradom ukončilo pôsobenie saleziánov v Šaštíne.

Ukončenie bolo v nedeľu 26. februára pri svä-
tej omši o 10.30 v Národnej bazilike Sedem- 
bolestnej Panne Márie, keď bratislavský  
arcibiskup Mons. Stanislav Zvolenský ďakoval  
za pôsobenie saleziánov v tejto farnosti, sprá-
vu pútnického miesta a predovšetkým za  
25 ročné pôsobenie Gymnázia sv. Jána Bosca,  
ukončené v roku 2016.
Počas tejto slávnostnej omše otec arcibiskup za 
účasti pátra generálneho predstaveného Rádu 
sv. Pavla, Arnolda Chrapkovského a ďalších pát-
rov z Vranova nad Topľov, Trnavy a Topoľčian  
a ďalších hostí zveril farnosť Šaštín-Stráže a Ná-
rodnú svätyňu pavlínom. Po prvý raz do Šaští-
na prišli pred 284 rokmi, keď provinciál rádu 
pavlínov František Rosa dosiahol, aby milosti-
vá socha šaštínskej piety prešla pod ich opate-
ru. Pavlíni prišli do Šaštína 2. apríla 1733. Postavili pútnic-
ky chrám a kláštor. Ich pastoráciu po 53 rokoch ukončil 
v roku 1786 cisár Jozef II. Odvtedy ubehlo ďalších 231 ro-
kov a pavlíni sa vracajú na svoje pôvodné miesto.
Rád Pavlínov založil ostrihomský duchovný, blahoslave-
ný Eusebius. Za patróna tejto rehole zvolil svätého Pav-
la. Po ňom dostal aj meno: Rád svätého Pavla Prvého  
Pustovníka, latinsky Ordo Sancti Pauli Primi Eremitae, 
skratka OSPPE.
Do Šaštína prišli štyria Pavlíni: Páter Martin Lehončák 
OSPPE, poverený od 1. marca 2017 správou farnosti ako 
Prior (predstavený kláštora) a zároveň od 20. júna 2014 
zastáva funkciu provinciála. Páter Ondrej Kentoš OSPPE, 
ktorý je poverený funkciou rektora Baziliky Sedembolest-
nej Panny Márie. Pátri Miroslav Hruška OSPPE a Michal 
Nižnánsky OSPPE, ktorí pôsobia ako kapláni.

Saleziáni zanechali na tomto mieste odtlačenú nezma-
zateľnú pečať. Svojou poctivou prácou sa podpísali na 
zveľaďovaní pútnického miesta, príprave pútí a rôznych 
pastoračných akcií, ale predovšetkým sa zapísali do sŕdc 
ľudí. Prichádzajúcim pavlínom, ktorí po nich preberajú 
štafetu, ponúkli navyše pomocnú ruku, povzbudivé slo-
vá a najmä priateľstvo. 
Prameňom duchovného života pavlínov je kontemplá-
cia Boha osamote, vnímavé prežívanie Božieho slova, 
príkladná liturgia, osobitná úcta k Panne Márii, obetavá 
práca a bratský život v komunitách. O. Arnold Chrapkov-
ský na žiadosť pavlínov pracujúcich na Slovensku, zriadil 
slovenskú „provinciu“ rádu pavlínov. Má šestnásť členov.  
Tvorí ju trinásť pátrov, dvaja bohoslovci a jeden novic. 
Patrónkou slovenskej provincie pavlínov je Sedembolest-
ná Panna Mária.

Svoje účinkovanie v Šaštíne sami zhrnuli do 
tohto príhovoru: „Takýmito zážitkami nás chce 
Nebeský Otec posilňovať počas tejto neľah-
kej púte našim životom. Putovanie je hlavným 
symbolom našej rehole. Veľký je dar púte, po-
čas ktorej nás Boh pozýva, aby sme zanechali 
pohodlie, aby sme opustili všetku priemernosť, 
aby sme sa zriekli hriechu a každého klamstva. 
Načo to všetko? Aby sme opäť uzreli náš život  
v jeho skutočnej kráse, aby sme opäť uzreli sku-
točnú milujúcu tvár Otca, aby sme sa nanovo  
začali tešiť na život podľa radostnej zvesti  
Božieho slova a túžiť po svätosti. Takto sa Boh 
rozhodol, že ďalšou etapou púte po boku Márie 
pôjdeme spoločne.“

Podľa príhovoru pátra Ondreja  
spracoval J. Fríbort.Salezáni v Šaštíne

Pavlíni v Šaštíne
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B I Z N I S  P R O F I L

Odkiaľ a z akej rodiny po-
chádzaš?
Pochádzam z Hriňovej,  
z rodiny fujaristu a salezi-
ánskeho spolupracovníka. 
Aj mama je spolupracovník, 
ale na fujare nehrá. Mám  
o dva roky mladšiu sestru 
Máriu a o štyri roky mlad-
šieho brata Lukáša, ktorý je 
tiež šaštínskym exallievom 
a fujaristom. 

Prečo si sa rozhodol ísť práve na GJB?
Na letnom turistickom výlete som sa zoznámil s Paľom 
Ambrózom, ktorý chodil do Šaštína a bol o dva roky star-
ší odo mňa. Doma mi bolo vždy dobre, ale mal som v sebe 
túžbu odísť do sveta a zažiť niečo nové. Keď som prišiel 
na gymnázium, nechcelo sa mi samozrejme dodržiavať 
internátny poriadok. S odstupom času však svoje rozhod-
nutie neľutujem a viem, že poriadok je dobrá vec. Minulé 
leto som bol na exallievskom splave Malého Dunaja, na 
ktorom bol aj Paľo Ambróz so svojimi malými deťmi. Bolo 
super, ako za starých čias.
Čo považuješ za najväčší prínos štúdia na Gymnáziu Jána 
Bosca do tvojho života?
Som veľmi rád, že som vďaka GJB stretol ľudí, ktorých som 
stretol. Krásne je, že s mnohými spolužiakmi udržiava-
me stále kontakt. Keď sa stretnem s nejakým exallievom, 
s ktorým som sa v Šaštíne nestretol, lebo je oveľa star-
ší, alebo mladší odo mňa, je tam stále niečo kamarátske  
a nebojím sa povedať, že dokonca bratské.

Aké boli tvoje kroky po ukončení štúdia na GJB?
Išiel som študovať do Banskej Bystrice učiteľstvo v kom-
binácii Slovenský jazyk a filozofia. Popri škole som cho-
dieval do rádia Lumen čítať správy. Dodnes neviem či 
ma zobrali kvôli môjmu (vraj) hrubému hlasu, alebo kvô-
li tomu, že som bol z cirkevnej školy. Občas sa stávalo, 
že po skúške všetci išli na pivo a ja som bežal do rádia, 
lebo niekto ochorel a bolo ho treba rýchlo zastúpiť. Po 
ukončení vysokej školy som odcestoval do Bratislavy kde  
žijem doteraz.
Venuješ sa výrobe, hraniu aj učeniu hry na fujare. Povedz 
nám viac o tomto koníčku, ako si sa k tomu dostal?
Od detstva som počúval môjho otca, ako hrá na fujarách 
a píšťalkách, ktoré sám vyrábal. Cez zimu sme chodievali 
do lesa hľadať bazu, ktorá by bola súca na prevŕtanie, no 
a v lete sme nechýbali na folklórnych slávnostiach v Det-

Jeho vášňou je fujara, no venuje sa i hokeju a neodmietne ani motorku. O netradičných koníčkoch i mnohom 
ďalšom nám prezradil Ján Cerovský.

JÁn cerovský 

lekcie fujary 
v BraTislave

Z vystúpenia
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R E G I Ó N Y

ve. Keď v sobotu mama položila obed na stôl, otec ešte  
s nožíkom v ruke vyrezával fujaru, takže sem-tam stružli-
na dreva odletela do hrnca s polievkou. Nedalo sa tomu 
vyhnúť. Fujaru som si zamiloval aj ja. Okrem vystupova-
nia na rôznych akciách (minulý týždeň som bol v Slovin-
sku s folklórnym súborom na festivale), sa venujem aj  
vyučovaniu tohto nástroja. Keď niekde poviem, že učím 
hrať na fujare, ľudia si často myslia, že žartujem, ale je to 
pravda. Ponúkam individuálne lekcie fujary a učenie ma 
veľmi baví. Jeden žiak chodil za mnou do Bratislavy až  
z Novej Bane (bolo to cez letné prázdniny a ako štu-
dent mal vlak zadarmo). Učil som už hrať aj ľudí z USA,  
Kanady, Nemecka, či Japonska. Viac informácií zistíte na: 
www.hramenafujare.sk. 

Čo je najťažšie pri učení na fujaru alebo aké predpoklady 
by na to človek mal mať?
Základom je milovať hudbu a mať aspoň štipku pevnej 
vôle a trpezlivosti. Fujaru viem požičať. To že nepoznáte 
noty vôbec nevadí. Pri učení sa fujary používam takzva-
ný „fujarový semafór“, čo je vlastne zápis hmatov, ktoré 
počas hrania striedam. Plný krúžok reprezentuje zatvore-
nú dierku, prázdny otvorenú. Na jednom hmate dokážem 
zahrať viacero tónov, v závislosti od intenzity fúknutia. 
Dá sa však samozrejme hrať aj podľa normálnych nôt. Na 
Slovensku vyšla kniha s názvom: Fujarový spevník, ktorú  
napísal Dušan Holík.

JÁn cerovský 

lekcie fujary 
v BraTislave

Čomu okrem fujary sa ešte venuješ vo voľnom čase?
Vždy som mal rád bicyklovanie no a splnil sa mi aj môj 
veľký chlapčenský sen – prejsť celé Slovensko na mo-
torke. V Šaštíne sme hrávali v zime na jazere hokej, keď 
niekto nechytil prihrávku, puk letel cez celý rybník a ak 
nespadol do diery vysekanej rybármi, hľadali sme ho pol 
hodinu v kríkoch. Samozrejme že túžbou bolo hrať na šta-
dióne. Áno, splnilo sa. Hrávam každú nedeľu na štadióne 
v bratislavskom Lamači.
Čomu sa venuješ v pracovnom živote?
Momentálne som nezamestnaný, ale deväť rokov som 
pracoval v eurofondoch. Ľudia sa smejú, že už som si na-
hrabal dosť, takže si môžem dovoliť trochu oddychovať J.
Máš osobné alebo pracovné pravidlá, ktorými sa v živo-
te riadiš?
Mám rád keď sa ľudia správajú férovo a priateľsky. Od 
detstva amatérsky hrávam hokej. Vždy som si vážil hrá-
čov, ktorí aj napriek svojej prevahe nepoužili svoju silu  
v súboji so slabším protihráčom naplno. Zobrali mu puk, 
ale nepriklincovali ho o mantinel, aj keď by mohli. No  
a ešte sa mi páči výrok: „Hovorte pravdivo a s láskou“. 
Ako ty vnímaš združenie exallievov a v čom vidíš jeho naj-
väčší prínos?
Vždy to bolo tak, že ľudia s rovnakými hodnotami, názor-
mi a záujmami sa dávali dokopy. Človek môže žiť aj sám, 
ale to je potom ťažký a smutný život. Verím, že tomu kaž-
dý rozumie.

Simona Ondrejová

Hokej s bratom

30. výročie súboru Studienka

Muziky pod Poľanou

Fujarový semafór



18

TRIEDNY bOJ A JEHO ObETE NEbOLI 
VIRTUÁLNE – KRV NAOZAJ TIEKLA

V noci z 13. na 14. apríla 1950 žan-
dári 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 sa-
leziánskom pedagogickom ústa-
ve v Šaštíne. Chcel sa stať kňa-
zom. V súčasnosti žije v Bratisla-
ve, je funkcionárom občianskeho 

združenia Politickí väzni Zväzu protikomunistického od-
boja (PV ZPKO). Prinášame pokračovanie rozhovoru s ním.
  

Nebáli ste sa?
Nie, ja som sa chcel za každú cenu dostať do Talianska, to 
bol môj životný cieľ, na ktorý som sa vnútorne tešil. Sku-
pina sa mala stretnúť v Šaštíne u môjho spolužiaka Her-
cega. Mala to byť skupina študentov, ale zistil som, že sú 
tam aj piati kňazi, na ktorých bol vydaný zatykač. Naveče-
rali sme sa a nadránom sme sa vydali na pochod. K hra-
niciam to bolo okolo dvadsať kilometrov. Terén bol ťažký, 
rozmočený, niektorí chorí a starí kňazi odpadávali. To nás 
zdržalo. Keď sme prišli k hrádzi už sa brieždilo. Nastala di-
lema, ísť ďalej alebo sa vrátiť?
A čo ste urobili?
Museli sme sa rozdeliť do menších skupín, aby sme lep-
šie unikli pozornosti hliadok. Počas noci sme si niekoľko-
krát museli ľahnúť na zem, aby nás nezbadali. Nadránom 
to bolo horšie. Hliadky boli všade, zbadali nás, vyhlásili 
poplach a už sme boli v tom...
Čo s vami urobili?
Zostalo nás pätnásť, siedmim sa podarilo uniknúť, nasad-
núť na vlak a vrátiť sa do Bratislavy.
Kedy sa to stalo?
Deviateho apríla 1951. V našej skupinke sme boli traja. Prá-
ve sme prechádzali cez cestu medzi Malými a Veľkými Le-
vármi, keď zaznel povel: „Ruky hore!“ A už to bolo. Na kraji 
dediny bola stanica pohraničnej stráže, tam nás odviedli 
a začali mlátiť. Päsťou ma jeden švacol do tváre, neviem, či 
mal na ruke boxer. Všetkých nás zmlátili takmer do bezve-
domia. Na druhý deň nás začali vyšetrovať iní. Poobede 
prišiel autobus, do ktorého nás nahnali a odviezli na Bra-
tislavský hrad, kde bolo veliteľstvo pohraničnej stráže  
celého Slovenska. Tam nás začali ihneď vyšetrovať. Trvalo 
to dva dni a dve noci. V jednom kuse. 
Ani ste nespali?
Nie, len sme sedeli na stoličkách. To bol taký systém, naj-
prv dobiť a potom ťahať z človeka priznanie. 

Aj páter Zeman bol s vami?
Áno. Zistili, že prešiel sem z Talianska, tak hneď nás ob-
vinili zo špionáže. Jeho ešte obvinili zo spolupráce s CIA, 
takže ho chceli dostať za každú cenu. Aj mňa sa pýtali, či 
som v spojení s CIA a ja som ani nevedel, čo to je. Po dvoch 
dňoch a dvoch nociach nás naložili do vozidiel a odviez-
li do Malaciek, lebo na hrade nebolo miesto. Dali nás do 
zámockých pivníc, vôbec sme sa nesmeli rozprávať. Celý 
zámok v Malackách obsadila pohraničná stráž. Tam bolo 
prvé hlavné vyšetrovanie. 
A ďalej vás vypočúvali?
Vypočúvali, bili a kopali. Prichádzali sme po skupinách, 
traja, štyria a s nami jeden ozbrojenec. Asi po týždni nás 
odviezli do Bratislavy k Dvom levom. Tam nás brali na vy-
šetrovanie po jednom. Každého najskôr zbili. Na rukách 
mali nejaké železá, všetci sme boli krvaví. Brali nás ako 
„muklov“, čo znamená muž určený na likvidáciu. Nikto 
s nami nemohol hovoriť, iba naši vyšetrovatelia. Potom 
nás naložili do autobusu a odviezli do Leopoldova, do tzv. 
mlyna. Tam bola hlavná vyšetrovňa pre celé Slovensko. 
Čo znamenalo označenie mlyn?
Tam „zomleli“ všetkých. Dali nás na samotky a na druhý 
deň sa začalo vyšetrovanie. Zaviazali nám oči, aby sme 
nič nevideli, takže sme ani nevedeli, či je deň alebo noc.  
Výsluchy trvali tri mesiace. Budíček bol ráno o piatej  
a večierka o desiatej. Po týždni nám noc spestrili drepmi. 
Každú polhodinu sme museli vstať a urobiť desať dre-
pov. Na konci týždňa človek nevedel, kto je, čo je. Nič som  
nevnímal, ani otázky, nič. 
Čo ste robili počas dňa?
Musel som chodiť po cele, lebo celé zariadenie tvorili 
posteľ, ktorú na deň vyklopili, stolík a stolička, ktorú ráno 
zobrali. A ešte vedro v kúte cely na potrebu. 

Jáchymovské peklo nebolo to najhoršie, čo mohlo kedysi politického väzňa postrehnúť

Z  H I S T Ó R I E

Ján Brichta s Michalom Nemčekom
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Akú ste mali stravu?
Bol som tam tri mesiace a celý čas som na raňajky dostá-
val trošku čiernej žbrndy a pol krajíčka chleba. Na obed 
dva plátky knedle s omáčkou, samozrejme bez mäsa,  
a večer tri zemiaky s kyslou kapustou. Celý týždeň som 
nevidel živú dušu. Na dverách bolo okienko a keď dávali 
stravu, musel som ísť do kúta. 
To vám prikázali?
Áno, nesmel som vidieť nikoho, len vyšetrovateľa. Spo-
čiatku sa mi videl ľudský, ale to netrvalo dlho. Zaťukal na 
stôl, otvorili sa dvere, zozadu ma niekto chytil pod krk 
a búchal ma o stenu. Musel som robiť drepy, kopal ma, 
aby som padal a ... Mučenie v pravom slova zmysle. Prvý  
týždeň zisťovali, kto je kto, druhý týždeň pridali nočné bu-
denie s drepmi a potom ma zobrali na výsluch. Prvé dva 
dni celý deň, potom ma už vyšetrovali do polnoci, ba aj do 
rána. Po druhom týždni drepy vystriedal neopísateľne ne-
príjemný zvuk. Každú polhodinu ho púšťali do cely, bolo 
to akési rapkanie, išla mi z toho prasknúť hlava. Po polno-
ci ma začali vyšetrovať. Ozval sa zvonček otvorili sa dvere 
a bachar ma začal mlátiť. Takto som prežil tri mesiace od 
9. apríla až do 15. júla.
A čo bolo potom?
Po troch mesiacoch nás dali pod sprchu, zaviazali nám 
oči a odviezli do Bratislavy do Justičného paláca. Tam sme 
boli osem mesiacov.
Čo tam s vami robili?
Čakali sme na súd a hladovali. Súd trval tri dni – od 20. 
do 22. februára. Na súde zistili, že chýba riaditeľ seminára 
na Spiši, ktorému sa podarilo ujsť z bratislavskej nemoc-
nice, začo sestričku Zdenku Schelingovú odsúdili na 12  
rokov väzenia. Strašné veci jej robili. Vyzliekli ju donaha, 
na nohy zavesili závažie a dolu hlavou ju ponárali do vody. 
Chceli, aby sa priznala, že robila pre špionáž. 
Aký ortieľ vyniesli nad vami?
Moja obžaloba znela: „Odchovanec klérofašistického re-
žimu, ktorý mal ísť študovať na vysoké vatikánske školy 
a potom sa vrátiť a vraždiť naše ženy a deti.“ Predsedom 
senátu bol doktor Pavol Korbuly. Urobil všetko, čo od neho 
žiadali. No ja som odmietol podpísať zápisnicu. Kopali ma, 
mlátili a ja nie a nie. Zavolali moju obhajkyňu doktorku 
Starú-Čikvanovú a tá sa ma spýtala, prečo nechcem pod-
písať zápisnicu. Povedal som, že si nebudem nad sebou 
podpisovať ortieľ smrti. A ona na to: a čo si myslite, čo by 
z vás v exile urobili, len vrahov. 
Ani ste to nepodpísali?
Nepodpísal. Napokon zápisnicu zmenili a bolo tam to, 
čo som priznal a čo bola pravda. Že som chcel ísť do za-
hraničia, lebo tu sme boli vylúčení zo všetkých škôl a ja 
som chcel školu dokončiť u saleziánov. Napriek tomu ma  
Korbuly odsúdil na 15 rokov väzenia. Spolu celá skupina 
dostala 308 rokov. V Jáchymove nás síce už nebili, ale ťaž-
ko sme pracovali v zdraviu škodlivých uránových baniach. 
Z väzenia som bol prepustený po siedmich rokoch.

Dubnica n/Váhom
Ľudmila Rajcová

0903 773 413
dubnica@exallievi.sk

Žilina 
Anton Kutliak
0911 984 783

zilinasos@exallievi.sk

bratislaVa 
miletičKa
Andrej Dolnák

mileticka@exallievi.sk

Piešťany
Andrej Klapica 
0949 733 042 

piestany@exallievi.sk

čierna VoDa
Peter Fula

0911 905 781
ciernavoda@exallievi.sk

PartizánsKe
Tomáš Peciar
0911 340 161

partizanske@exallievi.sk

Košice
Jozef Litavec
0940 791 711

kosice@exallievi.sk

trnaVa 
Mária Hajičková 

0908 122 888
trnava@exallievi.sk

PrešoV
Jozef Pekľanský

0905 766 037
presov@exallievi.sk

sabinoV
Michal Jurko
0907 355 272

sabinov@exallievi.sk

noVá Dubnica
Juraj Hort

0907 749 358
novadubnica@exallievi.sk

roŽŇaVa
Janka Blahúsová

0904 686 048
roznava@exallievi.sk

námestoVo 
Vladimír Blahút 

namestovo@exallievi.sk

reGionálne sTrediská



20.10 - 22.10. 2
017 

v Liptovskom Jáne

Plná penzia s ubytovaním 
v krásnom prostredí Liptova 

pri Liptovskej Mare;

Areál zariadenia ponúka 
množstvo športových a

rekreačných služieb;

Športové
a zábavné

aktivity pre exallievov,
relax, wellness a

skrášľovacie procedúry
pre manželky, súťaže,
hry a dielne pre deti,

celodenný au-pair pre
vaše batoľatá,

sv. omše a duchovná
obnova, kultúrny a
zábavný program,

zážitkový víkend
pre celú rodinu.

Registrácia prebieha 
od 20.6.  do 15.7.2017

registračný formulár 
a ostatné informácie 
nájdete na stránke 

vsz.exallievi.sk

Deti 0-3 = zadarmo 
celý víkend
Deti 3-15 = 49€ 
celý víkend

Dospelí (15-99) = 99€ 
celý víkend

Pri registrácii do 30.6. 
každý člen rodiny 
zľava 10 eur. 


