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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.

POSLANIE
EXALLIEVOV

KOMISIE

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

BIZNIS
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Ako vychovávať
podľa dona Bosca?

Úvodník
Milí exallievi,
v prvom rade by som sa chcel poďakovať
Ivanovi Žitkovi, ako ho skrátene voláme.
Z toho, čo mi tak skromne povedal som vycítil,
že mnohých z Vás dlhodobo kontaktoval,
trpezlivo sprevádzal a dnes je z Vás, ako sa mi
tak vidí, jedno celkom životaschopné hnutie,
ktoré našlo schopnosť ovplyvňovať aj exallievov na
celom svete. Za to mu naozaj patrí vďaka.
Aj ja som už mal niekoľko malých (a milých) skúseností s Vami, a tak sa
teším na naše spoločné stretnutia, či už s tými, čo majú zodpovednosti,
ale aj s každým jedným z Vás. Dúfam, že sa nám podarí urobiť niečo pekné
pre Boha, ktorý nás tak miluje a tiež, že to bude na česť dona Bosca, ktorý
nás naučil, ako milovať Boha a pracovať pre spásu duší.

13-14

REGIÓNY
Aktívni exallievi sú aj
na východe Slovenska

Prajem pekný rozbeh do nového školského a pracovného roka a teším
sa na Vás.
Don Pavol Grach
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Stretnutie všetkých exallievov. Bohatý a pestrý
duchovný, kultúrny, spoločenský, športový
program, program pre deti.
Liptovský Ján

10.-11.alebo24.-25.NOV 2017
STRETNUTIE BIZNIS
PLATFORMY

Pravidelné stretnutie podnikateľov exallievov
so zaujímavým hosťom vzdelávaním
a duchovným programom.
Trnava
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Adventný sociálny projekt exallievov konkrétna pomoc konkrétnym ľuďom,
duchovná pomoc, finančná pomoc
Bratislava

NOVEMBER 2017
STRETNUTIE REGIONÁLNYCH
ZÁSTUPCOV
Pravidelné stretnutie regionálnych zástupcov
s informáciami o dianí v združení.
Nová Dubnica, Prešov

7. DECEMBER 2017
STRETNUTIE FACILITÁTOROV
Pravidelné stretnutie zástupcov GJB
s informáciami a vzdelávaním s hodnotným
hosťom.
Bratislava

DECEMBER 2017
BENEFIČNÝ KONCERT
”DARUJME ÚSMEV”

Benefičný koncert na podporu adventného
sociálneho projektu
Bratislava

16.-17.DECEMBER 2017
ADVENTNÉ DUCHOVNÉ
OBNOVY
Piešťany, Bratislava

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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Rozširovanie medzinárodnej spolupráce exallievov
a sladká návšteva dona Bosca
Dňa 25. júna 2017 sme sa zúčastnili stretnutia so saleziánmi v Budapešti. Zo Slovenska sa na tomto medzinárodnom stretnutí zúčastnil Peter Kováč, Filip Kotvan
a Matej Horník. Zástupcom za maďarských saleziánov bol
don Lytton a don Áron. Stretnutie sme začali prehliadkou
saleziánskeho domu a jeho areálu, odkiaľ sme následne
pokračovali na návštevu cukrárne dona Bosca. Nápad
cukrárne sa nám veľmi páčil, ochutnali sme najskôr
zmrzlinu, ktorá sa pripravuje priamo v cukrárni ako všetko ostatné, od koláčov a iných sladkých i slaných dobrôt
dostupných v tejto cukrárni. Pôvod všetkého je teda zaručený: Made by don Bosco j. Po sladkej príprave sme
prešli na samotné stretnutie, ktoré sa nieslo v duchu diskusie. Maďarský saleziáni by chceli vytvoriť Združenie
exallievov dona Bosca v Maďarsku, prezentovali nám
svoje plány a program, ako by tento projekt chceli vytvoriť a dotiahnuť ho do úspešného konca. My ako zástupcovia za Slovensko sme im dali zopár rád z nášho združenia a jeho fungovania, ktoré sme doplnili o postrehy
a odporúčania zo svetových stanov združenia. Túto diskusiu by som označil za prvú časť nášho stretnutia v Budapešti, druhou časťou bolo pozvanie maďarských saleziánov na stretnutie EUROBOSCO 2017, ktoré sa bude konať vo Francúzsku 12. – 15. októbra 2017. Peťo Kováč našim maďarským priateľom priblížil fungovanie Svetovej

konfederácie exallievov dona Bosca, aktivity a stretnutia
ktoré sa konajú alebo sa budú konať. Myslíme si, že takéto prezentovanie spolupráce a aktivít na celosvetovej
úrovni určite ešte inšpirovalo a podporilo saleziánov
z Maďarska k vytvoreniu ich národného združenia. Nakoniec sme naše stretnutie zakončili presne tak, ako sme
ho začali, teda druhou návštevou cukrárne dona Bosca,
no tentokrát sme ochutnali koláčiky, ktoré boli naozaj
fantastické. Návštevu tejto cukrárne môžeme naozaj každému odporučiť, ide o skvelý nápad a prezentovanie
dona Bosca len v tom najlepšom svetle.
Matej Horník

15. Splav exallievov

V sobotu ráno hneď po raňajkách a spoločnej fotke sa
postupne naloďujeme na Malý Dunaj. Plavba po pokojnej
olejovitej hladine, s krátkou obedovou prestávkou
v Janíkoch, nás vedie do kempu v Eliášovciach, kde nás
Marek Slezák víta svojím vrelým gulášom a objatím.

V piatok 25. augusta sa v Tomášove na stavidlách
zbiehajú prví nadšení vodáci. Postupne pribúda jeden
stan za druhým. Niet sa čomu diviť. Počas celého trvania
splavu sme v kumule napočítali rekordných 31 exallievov,
41 exallievčat a 22 kánoí.
Teplý letný podvečer je pretkaný rozhovormi spolužiakov
o dosiahnutých životných úspechoch, gratuláciami
k novým rodinným prírastkom, ochutnávkami klenotov
z domácej produkcie a je sprevádzaný piesňami našich
neúnavných maďarských kamarátov z Boldogu, spievaných do tretej hodiny rannej.

Prichádza don Pavol Grach, ktorý nám odslúži sv. omšu.
Po nej nasleduje večera a voľná zábava, opac-opac,
spievanie, gitara, spomínanie na gymnaziálne časy.
Nasledujúce nedeľné ráno vyvrcholí sv. omšou s don
Ivanom Žitňanským. Niektorí po nej odchádzajú domov.
Zvyšok skupiny smelo pokračuje smerom do Jelky, kde
ich čaká dlho očakávaná zastávka na obed. Potom sa
pokračuje veselo ďalej, vzduch je horúci, ale prichádza
náhla nepriaznivá zmena počasia, ktorá si vďaka
nárazovitému vetru a prehánkam vyžiada prvé čiastočné
potopené kanoe a nejaké detské slzičky.
V tejto dramatickej chvíli sa vyloďujeme na Potônskych
Lúkach v kempe u pani Bánovej.
Večer je zakončený opekačkou, počas ktorej padá medzi
stany strom čerešne, no nepôsobí žiadne škody.
V pondelok ráno skupinka 15 statočných vytrvalo
a odvážne napreduje ďalej. Večer zakončia parádnym
kúpaním v Tomášovskom jazere.
Ďakujeme Ti, Bože, za taký nádherný splav!
Pavol Medár
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DC Donovaly

Rodiny pri Sedembolestnej

Vrcholom duchovných aktivít exallievov sú tradičné duchovné cvičenia s don Ivanom Žitňanským na Donovaloch, ktoré sa tento rok konali v dňoch 1. – 5. júla. Prinášame niekoľko postrehov a hodnotení od účastníkov:

Hoci saleziáni už zo Šaštína odišli, exallievske stretnutia
rodín svoje miesto konania nezmenili. V sobotu 17. júna
sa na štvrtom ročníku Family Day stretlo asi 50 ľudí,
z toho polovica detí, aby sa už „pod strechou“ rádu pavlínov spoločne zabavili a porozprávali.

Hajičkovci:
Duchovné cvičenia na Donovaloch bola výborná voľba
super zorganizovaných päť dní v krásnej prírode s ľuďmi
vyznávajúcimi rovnaké hodnoty ako my, túžiacimi po obnove. Veľmi nám vyhovovalo, že sme mohli mať so sebou
deti a bolo o ne vďaka obetavým animátorom postarané,
preto sme sa mohli v 20. roku nášho manželstva zastaviť,
zamyslieť a povzbudiť na našej ceste.
Svedkovci:
Tohtoročné DC na Donovaloch hodnotíme veľmi pozitívne: pekné a príjemné ubytovanie v príjemnom prostredí
s ešte príjemnejšími ľuďmi. Plusom bola skvelá hudba.
Téma nám sadla, duchovne sme pookriali (kiež by nám to
vydržalo čo najdlhšie), vďaka Bohu a don Ivanovi. Bol to
duchovný aj ľudský zážitok. A originálna „monštrancia“
urobila svoje. Negatívum: nezaobišlo sa to bez sĺz našich
detí. Niežeby sa mali tak zle, práve naopak, plač bol preto, že nechceli odísť. Ďakujeme!
Štellmachovci:
Ďakujeme za milosť prežiť DC v úzkom kruhu staronových priateľov obklopení krásnou prírodou.
Jókayovci:
Naša prvá skúsenosť s duchovnými cvičeniami exallievov
bola skvelá: posilnili sme sa na tele (parádne trávenie na
dobrom vzduchu), na duchu (super spoločenstvo), i na
duši (nádherné chvíle prehlbovania nášho vzťahu s Bohom). Ďakujeme!
Matúš Jókay

DC Rodinkovo
Neviem, prečo je to tak, ale na duchovné cvičenia sa Vám
zväčša nejako nechce ísť. Zasa ísť z domu, všetko zbaliť,
skrotiť deti a napratať to do auta a doma toľko vecí čaká
na vybavenie. Na druhej strane je taktiež pravdou, že až
na duchovných cvičeniach, po chvíli, ako sa človek upokojí, spomalí a stíši, príde na to, ako veľmi sem patrí
a ako je dobré, že sem prišiel.

Stretnutie začalo svätou omšou v bazilike o 12. hodine,
ktorú celebroval don Ivan Žitňanský. Popoludnie sa nieslo v duchu spomienky na život dona Titusa Zemana. Malí
účastníci zachraňovali kreslených kňazov a pomáhali im
prejsť cez rieku Moravu a dostať sa až do Turína. S týmto
zámerom museli zvládnuť niekoľko stanovíšť. Deti prechádzali prekážkovými dráhami, dešifrovali odkaz od pápeža z Ríma a museli si tiež pripraviť zásoby jedla aj
oblečenia do lesa
a do zimy. Popri
tom si mohli kresliť
v dielničkách a nechať si namaľovať
na tvár najrôznejšie
motívy. Rodičia sa
zatiaľ rozprávali
o novinkách vo svojich životoch, pochutnávali si na
limonádach a iných
dobrotách a s láskou sa starali o tých
najmenších, ktorí
tvoria budúcnosť
exallievskeho združenia.
Simona Ondrejová
A presne takýto pocit potreby zastavenia sa a stíšenia sa
iste pociťovali všetci účastníci duchovných cvičení v Rodinkove (Belušské Slatiny), pod vedením Don Jozefa Lančariča, SDB. Bolo tam všetko: ticho i hluk (detičky duchovné cvičenia v radostnom kriku nezastavia), meditácie a veselé i vážne rozhovory, bohatý duchovný program
i „opekačka“. Don Lančarič nesklamal a oslovil nás mierne provokujúcimi, ale hlboko duchovnými a inšpirujúcimi príhovormi.
Stredisko Rodinkovo je veľmi milé a pohostinné miesto. Nebolo nás veľa a všetko
sa teda nieslo v komornom – rodinnom
duchu. Tešili sa dospelí i deti. Po pár
dňoch sme všetci odchádzali telesne oddýchnutí a duchovne posilnení. A budúci
rok sa v Rodinkove dúfam uvidíme opäť.
A ak sa niekomu nebude chcieť, myslite na
zlaté pravidlo: čím viac sa niekomu na DC
nechce, tým väčší duchovný zážitok a oddych ho čaká. Skvelé podujatie!
Pavol Biksadský

5

UDIALO SA

More, piesok a natešení exallievi
Naše dcérky, Dianka (5) a Sabínka (4) nám trochu podrástli a my sme si povedali, že konečne prichádza vhodný čas na dovolenku pri mori, ktorá by bola príjemným
oddychom a radosťou nielen pre deti, ale aj pre nás.
Keďže sme ich chceli ušetriť od strastiplnej cesty lietadlom, natlačenými autobusmi a mať na trase úplnú
slobodu, voľba padla na auto a teda, čo najbližšie more.
Vďaka taliančine, ktorej základy boli položené v Šaštíne,
vyhralo pred Chorvátskom Taliansko. Skôr, ako sme stihli zistiť, čo ponúka dovolenkový trh, Božia prozreteľnosť
zariadila, že deň po tomto našom rozhodnutí sa v mejli
objavila pozvánka od exallievov stráviť spoločný čas
v Caorle. Aby sa teda z myšlienky stala skutočnosť, stačilo poslať prihlášku a zálohu. Navyše tu bola pridaná
hodnota stráviť dovolenkový čas medzi rodinami s podobnými hodnotami a formáciou, ktorých sme navyše
trochu poznali z Víkendov silných zážitkov.

Správy z regiónov
Nová Dubnica

Po nečakane pružnej a príjemnej ceste lemovanej krásnymi alpskými horami a v detských očiach dobrodružnými tunelmi, sme sa ocitli v areáli nášho sedemdňového
oddychu. Privítala nás vôňa mora, pláž zaliata slnkom,
chladivý tieň zelene, ihriská pre každú športovú dušu,
dôstojné ubytovanie a po chutnej večeri prvé zoznámenie so spoludovolenkujúcimi. Osviežujúce plávanie, skoky do vĺn, stavby z piesku, prívetivé rozhovory i slastné
driemanie medzi riadkami kníh, nás každodenne presviedčali, že naše rozhodnutie bolo správne. Živila nás
nielen talianska prímorská strava, ale i duchovné slovo
dona Ivana počas každodenných svätých omší na pravé
poludnie. K tomu ponuka večerných filmov a nečakané
prekvapenie v podobe živého koncertu folkovej hviezdy.
Celé to ubehlo ako tá slaná voda v mori pri odlive a s čistým svedomím môžeme povedať, že spoločný čas v saleziánskom ovzduší Caorle každému odporúčame!
Dorkovci

Z REGIÓNOV

Dňa 29. júna 2017 na sviatok svätých Petra a Pavla sa konala v miestnom kostole sv. Jozefa robotníka svätá omša,
ktorá bola zároveň aj ďakovnou omšou na záver školského roka 2016/2017 pre maličkých predškolákov, žiakov
ako aj študentov Spojenej školy sv. Jána Bosca v Novej
Dubnici.
Farská rada mladých, zložená z exallievov a ich sympatizantov, zorganizovala pri tejto príležitosti pre zúčastnených prekvapenie v podobe koncertu moravského folkového pesničkára Pavla Helana, v našich končinách známeho a veľmi obľúbeného. V januári bol totiž hosťom na
tradičných trojkráľových koncertoch kapely Boží Šramot
a zboru The Gospel Family. Pavel Helan si pripravil vystúpenie pre všetky vekové kategórie a svoje si v ňom našiel
naozaj každý. Od známej a úsmevnej detskej piesne „Zahrádka“ cez „Rapera“ až po silnú pieseň s veľkou výpovednou hodnotou „Buď se mnou“. A Cohenovu „Hallelujah“, hranú na fujare, ešte nik z prítomných nepočul.

Neutíchajúci potlesk a dlhotrvajúca pokoncertná autogramiáda boli toho verným dôkazom. Tešíme sa na ďalšie podobné aktivity a Pavlovi Helanovi prajeme veľa takýchto úprimných divákov.
Juraj Hort

Odovzdávanie výučných
listov
V piatok 23. júna 2017 sa na Strednej odbornej škole sv.
Jozefa Robotníka v Žiline slávnostne odovzdávali výučné
listy približne 60 študentom, ktorý sa zároveň stali
našimi exallievmi. Slávnosť sa začala sv. omšou a po nej
nasledovalo slávnostné odovzdávanie, ktorého sa
zúčastnili študenti, rodičia, pedagogický zbor a saleziáni.
Na konci stretnutia sme sa všetci pomodlili modlitbu
exallieva.
Michal Nemček
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UDIALO SA

Z O S V E TA

Tréning exallievov v Kambodži, Laose a Thajsku
Koncom augusta sa uskutočnila návšteva
dvoch členov svetového predsedníctva
exallievov don Bosca v Kambodži, Laose
a Thajsku. Alberto Piedade a Ángel Gudina
predstavili nové projekty exallievov a navštívili
viacero škôl a technických inštitútov, ktoré
vedú saleziáni. Hlavnou náplňou návštevy bol
tréning zástupcov, ktorí prišli, aby sa naučili,
ako viesť exallievov vo svojích mestách.
Táto návšteva bola dôležitým momentom
v nadväzovaní nových vzťahov. Počas svojej
cesty Alberto a Ángel získali dôležité kontakty,
inšpirovali sa rôznorodosťou kultúr a snažili
sa pozvať exallievov zo spomínaných ázijských
krajín k spolupráci na svetovej databáze či
projekte Biznis platforma.

Eurobosco

Saleziáni na Pisane končia

Skončili prázdniny, teplé dni sa
chýlia ku koncu a vo francúzskych
Alpách sa neúnavne pripravuje
európsky kongres exallievov.
Za Slovensko už máme nahlásených
niekoľkých účastníkov, ale ak sa chcete pozrieť na
prírodu v okolí Mont Blancu, zalietať si na padáku,
vypočuť si zaujímavých hostí a zažiť pocit medzinárodnej
rodiny odchovancov dona Bosca, neváhajte a prihláste
sa aj Vy. Les Becchi – horský hotel, ktorý spravuju
francúzski exallievi, ponúkne v každej oblasti veľa.
V prípade záujmu sa hláste na eurobosco@exallievi.org
alebo na tel. čísle 0915 928 752 u Petra Kováča. Tešíme sa
na Vás.

Našou snahou je informovať Vás o dianí medzi exallievmi
doma i vo svete, avšak tieto správy nie sú vždy len
pozitívne. Dom na ulici Via Pisana v Ríme od konca
septembra už nebude hlavným sídlom saleziánov. Táto
zmena je výsledkom dlhotrvajúcich sporov o tento
objekt. Hlavný predstavený Don Artime s pokorou
a nádejov spolu s vedením saleziánskej rodiny rozhodol
prijať túto sitáciu ako znamenie pre saleziánsku rodinu
a rozhodli sa premiestniť na iné miesto. Nateraz bude
zrejme hlavným domom saleziánov „Sacro Cuore“ v Ríme.
Pre viac informácii sledujte web www.exallievi.org
a facebook Svetovej konfederácie exallievov don Bosca:
https://www.facebook.com/pastpupilsofdonbosco/.

Návšteva Starých Pák
Prvý septembrový víkend sa v susednom Česku konalo už
27. stretnutie odchovancov dona Bosca – Starých Pák.
Skoro 200 mužov, otcov i synov, laikov, kňazov a dokonca
aj biskup – Karel Herbst. Živé a svojské spoločenstvo, ktoré si pripomína časy komunizmu, kedy potajomky organizovali výlety a chaty tak, aby mohli prežívať nielen zážitok prírody, ale i stretnutie s Bohom. Toto stretnutie hostila počas celého upršaného víkendu malá dedinka
na okraji Ždárskych vrchov, Mladočov u Litomyšle. Nechýbala sv. omša, ruženec, rozhovory s hosťami, ale i futbal,
guláš a samozrejme výborné pivo. Za slovenských exallievov odovzdal pozdravy a nasával atmosféru Peter Kováč.
Staré páky sme pozvali na Víkend silných zážitkov i do
Francúzska na Eurobosco 2017. Veríme, že s našími bratmi Čechmi máme mnoho spoločného a že v budúcnosti
sa bude naša spolupráca rozrastať.
Peter Kováč
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ROZHOVOR

Jožko pekľanský

Boh nikdy neostal ticho
Jožka Pekľanského spolu s manželkou už od detstva formujú saleziáni. Z vďačnosti sa od mladosti dávajú
do služby druhým. Inšpirovaní Máriou a Jozefom sa rozhodli prijať k sebe tri adoptívne deti. Exalliev z Prešova čerpá silu v modlitbe.
Kto je Jozef Pekľanský vo svojej profesijnej kariére?
Narodil som sa v Prešove ako najstarší z troch súrodencov a tu aj ukončil ZŠ, SŠ a VŠ – Fakultu výrobných technológií v odbore energetiky so zameraním na obnoviteľné
zdroje. Rok po ukončení štúdií som sa zamestnal v súkromnej firme Regulus – Technik s. r. o , v ktorej už sedemnásty rok pracujem. Vo firme je zamestnaných viacero saleziánov spolupracovníkov a kolegov navštevujúcich rodinné spoločenstvá pod záštitou ASC. Po niekoľkých rokoch na obchodnom oddelení som momentálne v pozícii
vedúceho technickej skupiny. Táto pozícia prináša zodpovednosť nielen za lepšie ekonomické výsledky firmy, ale
je to aj výzva pomáhať zlepšovať pracovné vzťahy na pracovisku, alebo hľadať možnosti skvalitňovania pracovných podmienok pre zamestnancov.
Aká bola tvoja cesta do saleziánskeho prostredia?
Saleziánov som mal možnosť spoznať v mojich dvanástich rokoch, keď sme sa ešte za bývalého režimu tajne stretávali po bytoch na chlapčenských stretkách. Od
samého začiatku som bol fascinovaný životmi sv. Jána
Bosca či sv. Dominika Sávia, o ktorých som sa dozvedel
práve na týchto našich stretkách. Sú mi vzorom pre ich
pevné rozhodnutie robiť všetko pre spásu svojej vlastnej
duše a spásu duší ostatných. Ako animátor som viedol
chlapčenské stretká, neskôr už v manželskom zväzku krúžok chlapcov spevákov a postupne sme s manželkou pre-
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šli do animátorstva miešaných stretiek chlapcov a dievčat, potom snúbencov a manželských párov. Tak ako sme
veľa dostali, tak sme si to nechceli nechať pre seba, ale
s radosťou sa ponúkali do služby iným.

ROZHOVOR
Bani, bez elektriny a signálu. Je to požehnaný čas ako pre
naše deti, tak aj pre nás otcov. Na tieto akcie samozrejme oslovujeme do služby spovedania a slúženia sv. omší
buď našich bratov saleziánov alebo aj iných kňazov z farnosti či UPC, ktorí môžu a sú ochotní.
Čomu sa venuješ vo voľnom čase?

Ako sa žije v rodine Pekľanských?
S manželkou Zuzanou oslavujeme v týchto dňoch plnoletosť manželstva (18 rokov). Spoločne sa snažíme čo najlepšie vychovávať tri úžasné detičky, ktoré sme do rodiny
prijali postupne formou adopcie. Sú pre nás veľkým darom. Nie je dňa, žeby sme za nich neďakovali nášmu milujúcemu Bohu. Blízkou je mi naša mama Mária a sv. Jozef,
ktorého meno mi rodičia pri krste dali. Práve v ich ÁNO
Bohu sme mohli s manželkou nájsť inšpiráciu pre naše
rozhodnutia prijať deti. Pred každým dôležitým rozhodnutím sme sa s manželkou vždy modlili. Pýtali sa Boha,
ako ďalej, čo máme robiť. A On nikdy neostal ticho. Raz
prišla odpoveď cez pastiersky list otcov biskupov, inokedy v tichu pred Najsvätejšou sviatosťou, alebo cez svedectvo nejakej osoby. Boh ale nikdy neostal ticho. Druhá
vec je, ako počúvame a necháme sa viesť Duchom Svätým. Veľmi dôležitým je naše formačné rodinné spoločenstvo, na ktoré sme začali chodiť mesiac po sobáši, takže
taktiež oslavujeme tento rok 18 výročie od vzniku. Za tie
roky sme si prešli množstvom krásnych i ťažkých situácií, to všetko nás neskutočne posúvalo dopredu. V každom z týchto ľudí máme brata a sestru, ktorí ak treba,
sú ochotní modliť sa, postiť, navštíviť chorého, pomôcť
finančne, postrážiť deti. Sme taká malá – veľká rodina.
Tých ozajstných priateľov máme okolo seba aj mimo ľudí
zo spoločenstva, za čo tiež patrí veľká chvála Pánu Bohu.
Na akej službe sa podieľaš vo Vašom stredisku?
Momentálne sa u nás v Prešove strieda pri službe hrania
a spevu niekoľko hudobných skupín. Jednou z nich je aj
naše spoločenstvo rodičov a detí. Okrem tejto služby organizujeme pre dospelých každý rok duchovné cvičenia,
organizujeme púť mužov do Medjugorja, otcovia s deťmi chodievame aj niekoľkokrát v roku na tzv. akciu „Matísek“, ktorá je v krásnom prostredí chaty Mária na Zlatej

Vždy som mal blízko k športom. Odmalička s nami otec
hrával futbal, chodievali sme na turistiku do Tatier, lyžovať, celý druhý stupeň ZŠ som bol v atletickej triede.
Tento vzťah k športom som mal možnosť cez saleziánov
ešte viacej rozvíjať. Ešte v žiackych a mládežníckych časoch sme chodievali na celoslovenský futbalový turnaj
KAMA, ktorý organizovali saleziáni. Po 18-tke sa hrávala
medzi jednotlivými strediskami „KAMA veterán“. Veľkým
darom a úžasným zážitkom bola pre mňa účasť na športových hrách PGSI organizovaných v roku 1994 na Malte.
V tomto roku sa po prvýkrát zúčastnila týchto hier aj slovenská výprava. Okrem silného zážitku spoločenstva mladých sme športovo nesklamali, keď sme v silnej konkurencii obsadili vo veľkom futbale 3. miesto. Počas prázdnin na strednej a vysokej škole som absolvoval animátorské výlety, hrebeňovky do Malej a Veľkej Fatry, Nízkych Tatier, Západných Tatier, splav Malého Dunaja. Na týchto výletoch som začal s fotografovaním. To všetko sa odohrávalo medzi dobrými priateľmi vyznávajúcimi iné hodnoty než tie, ktoré mi boli ponúkane cez spolužiakov a kamarátov na ulici.
V čom spočíva bohatstvo exallievov v Prešove a čo je pre
nich v súčasnosti výzvou?
Napriek tomu, že sa v saleziánskych kruhoch pohybujem
takmer 30 rokov, o združení exallievov som počul až pred
dvoma rokmi. Viacerí exallievi v Prešove už dlhšie vykonávajú priamu pomoc bratom saleziánom animátorstvom
v stretkách, trénovaním futbalistov, zdobením kostola,
hraním na sv. omšiach, pomáhajú pri duchovných obnovách a duchovných cvičenia či pri iných akciách v stredisku. Mnohí odchovanci odchádzajú na vysoké školy alebo
za prácou mimo Prešova, a keď sa potom vrátia, tak sa aj
našou nevšímavosťou ťažšie začlenia. Za tie roky prešli
saleziánskou výchovou v Prešove stovky ľudí, mnohí žijú
vo svojich rodinách, ale priamy kontakt sa so saleziánskou rodinou stratili. Vidím potrebu osloviť práve týchto
našich ľudí. Veľmi by sa mi páčilo oprášiť všetkým týmto odchovancom z nášho strediska nanovo identitu dona
Bosca. Mohol by k tomu pomôcť aj projekt databázy exallievov, ktorý teraz vzniká. Ľudia by tak vedeli nájsť, kto čo
robí, mohli by si pomáhať v pracovných ale aj súkromných
oblastiach. Fantastickým projektom exallievov je biznis
platforma. Na stretnutí jej členov sa už zúčastnili aj ľudia
z Prešova a boli nadšení.
Aby mohlo združenie exallievov aj v Prešove napredovať,
hľadáme koordinátora, ktorý by túto zložku saleziánskej
rodiny spolu s podporným tímom viedol, motivoval. Samozrejme sa za toto dielo už niekoľko mesiacov modlíme a kto sa ešte nezačal, tak ho pozývame do modlitby
na tento úmysel J.
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TÉMA

Ako vychovávať
podľa dona Bosca?
Saleziánska rodina je povolaná v Cirkvi vychovávať mládež preventívnym systémom. Výchova evanjelizáciou
a evanjelizácia výchovou, to sú dva komponenty jediného cieľa, aby, ako hovorí don Bosco, boli mladí čestnými občanmi spoločnosti a raz aj šťastnými obyvateľmi neba.

Umenie vychovávať pozitívne

Metóda, ktorá otvára srdce

Saleziánska rodina realizuje projekt kresťanskej výchovy
podľa preventívnej výchovnej metódy. Pre dona Bosca sa
prevencia realizuje dvoma spôsobmi, na jednej strane
ako predchádzanie nežiaducim vplyvom a dôsledkom, na
strane druhej ako výchova osoby na solídnu, morálne
krásnu a profesijne kompetentnú osobnosť. V oboch prípadoch jeho realizácie je však nutný spoločný základ, a to
umenie vychovávať pozitívne. Don Bosco vo svojom diele z roku 1877 Preventívny systém vo výchove mládeže vysvetľuje: „Pri výchove sa vždy používali dva systémy: preventívny a represívny. V represívnom [...] sa vykonáva dozor, aby sa vinníci potrestali. Slová a výzor nadriadeného
majú byť vždy prísne, dostatočne výstražné [...]. Odlišný,
povedal by som protichodný, je systém preventívny. [...]
Chovanci stále cítia, že nad nimi bdie pozorné oko asistentov, ktorí sa s nimi rozprávajú, vo všetkom ich usmerňujú radia im a láskavo ich napomínajú ako milujúci otcovia.” (IN: F. Motto, Výchovný systém Jána Bosca)

Hlavným cieľom je vychovať dobrého kresťana a čestného občana, dosiahnuť svätosť, ako úplnú realizáciu človeka. Výchovné dielo Jána Bosca preto nedostatočne chápu tí, ktorí síce zostávajú pri ocenení človeka, ale bez prvku náboženstva, ktoré mu indikuje spôsob, ako stať sa plnohodnotným človekom práve vďaka vzťahu s Bohom cez
prostriedky, ktoré k nemu vedú, a to modlitba, sviatosti,
čnosti, angažovanosť v prospech druhých, atď... Bez Boha
človek nie je schopný obnoviť v sebe nového človeka.
Mnohé primárne i sekundárne pramene svedčia, že Ján
Bosco považoval náboženstvo za základ svojej výchovnej
metódy. Vo svojich kázňach, osobných radách, knihách,
novinách aj v listoch chlapcom, dobrodincom aj váženým
osobám, odporúčal hlboký vzťah k Bohu, sviatostný život,
mariánsku úctu, no predovšetkým o tom svedčil aj vlastným životom, ktorý bol preniknutý hlbokou nábožnosťou.

Preventívny systém sa opiera o pozitívne realistickú víziu,
ktorá definuje človeka vo svojej podstate ako „veľmi dobrého“ (Gn 1, 26-31), akokoľvek krehkého a morálne slabého, ale dôveruje v pozitívne zdroje osoby, predpokladá,
že v každom človeku sa nachádza dobro: «Aj v tom „najhoršom“ chlapcovi je aspoň jeden bod prístupný dobru.
A hlavnou úlohou vychovávateľa je hľadať tento bod, túto
citlivú strunu srdca a rozozvučať ju.» (IN G.B. Lemoyne,
Memorie biografiche di don Giovanni Bosco V).
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Ďalšími dôležitými metodologickými prvkami sú rozum,
spoznávanie pravidiel, noriem a hodnôt, a láskavosť, pretože praktizovanie noriem je motivované okrem náboženstva aj empatickou a láskavou prítomnosťou vychovávateľa, ktorý sa snaží získať dôveru mladých. Nie posledným
prvkom je vytvorenie výchovného prostredia, pre ktoré sú
typické srdečné rodinné vzťahy. V tomto prostredí podnetnom na hodnoty sa apeluje na osobnú zodpovednosť
(štúdium, práca, vzťahy, sociálna angažovanosť), kde je
mladý človek adresát a zároveň protagonista svojho dozrievania, všetko v atmosfére typickej saleziánskej radosti.

TÉMA
Sv. Filip Neri (1515-1595) Ján Bosco v ňom spozoroval harmonickú syntézu ľudskej prirodzenosti a Božej milosti,
ocenenie ľudských schopností a talentov (hudba, spev,
divadlo, hry, šport, prechádzky) v spojení s radosťou (odkaz na život v Božej milosti, ktorej je ovocím). «Robte, čo
chcete, len nehrešte.»; «Škrupule a melanchólia preč
z môjho domu.»
Sv. Vincent de Paul (1581-1660) bol zakladateľom dvoch
kongregácií (Kongregácie kňazov misionárov - lazaristov
a Dcér kresťanskej lásky) poslaných pre zmiernenie materiálnej i duchovnej chudoby ľudu. Láska k chudobným
a obdiv jeho apoštolskej horlivosti, lásky a dobroty sú
ďalšími prvkami saleziánskej spirituality.
Dôležitým medzníkom pre dona Bosca bolo štúdium morálnej teológie podľa sv. Alfonza z Liguori (1696-1787) biskupa a učiteľa Cirkvi, zakladateľa rehole Najsvätejšieho
Vykupiteľa, ktorá stála v protiklade k zaužívanej rigoristickej morálnej teológii doby. Alfonziánska teológia predstavovala Boha nie ako prísneho sudcu, ale ako dobrotivého Otca, ktorý miluje a odpúšťa.

Výchovné vzory v prameňoch
saleziánskej spirituality

V živote a vo výchovnej činnosti Jána Bosca je absolútne
neodmysliteľná prítomnosť Panny Márie Pomocnice, ktorá bola učiteľkou a radkyňou na jeho ceste realizácie Božích plánov. Mária je kľúčovou postavou pochopenia saleziánskej charizmy, Boh sa rozhodol uskutočniť práve cez
ňu dielo spásy pre mládež, preto ktorákoľvek vetva saleziánskej rodiny po celom svete je silne mariánska.

Saleziánska spiritualita je špecifický spôsob prežívania
vzťahu s Bohom a s ľuďmi, ktorý Duch Sv. vnukol zakladateľovi, preto je úzko prepojená so saleziánskou výchovnou metódou. Ktoré prvky v duchovnom živote zdôrazňoval don Bosco?
Janko Bosco mal iba 2 roky, keď mu zomrel otec. Ale
prostredníctvom svojej matky Margity Occhienovej objavil, že Boh je Otcom, ktorý prijíma a miluje bezpodmienečne. Ona mu slovom i príkladom odovzdávala kontemplatívny pohľad na svet, ktorý stvoril, a tým v ňom vzbudzovala úctu, obdiv jeho veľkosti, svätosti a pravú bázeň,
ktorá ho udržiavala v túžbe páčiť sa Bohu a vyhýbať sa
hriechu. Od malička prežíval prítomnosť milujúceho Otca,
ktorý ho vidí, a ktorému môže plne dôverovať. Slová Boh
ťa vidí počuté od matky dal napísať na steny Valdocca,
aby aj v chlapcoch vzbudzovali túžbu po jeho prítomnosti, po jeho videní, čo je najhlbšou túžbou človeka.
Sv. František Saleský (1567-1622), je autorom myšlienky
kresťanského života so špecifickým štýlom nábožnosti,
ktorý je založený na láske k Bohu a k blížnemu a v plnení
povinností svojho stavu, pričom v každom postavení
a veku možno dosiahnuť svätosť. Don Bosco si s ním
okamžite „porozumel“ ešte v seminári a pred svojou vysviackou si zaznačil slová: „Láska a dobrota sv. Františka
Saleského nech ma vedú v každej veci.” Ján Bosco ho zvolil za patróna Kongregácie kvôli jeho typickej láskavosti,
dobrote, miernosti, rozumnej a horlivej nábožnosti, ktoré sú kľúčovými čnosťami pre saleziánske výchovné poslanie.

Sestra Adriana Sarközyová FMA, PhD. sa narodila
v Bratislave 11. 10. 1979. Študovala učiteľstvo –
slovenský jazyk a história na FiF UK v Bratislave,
na Fakulte výchovných vied Auxilium v Ríme –
saleziánsku spiritualitu a doktorandské štúdium
absolvovala v odbore slovenské dejiny na FiF UK
v Bratislave. V Inštitúte FMA sa venuje saleziánskej
histórii, momentálne pôsobí v Trnave a venuje sa
mladým v saleziánskom stredisku na Kopánke.
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Aktívni exallievi sú aj
na východe Slovenska
KOŠICE
V Košiciach začali aktívne pôsobiť saleziáni v 60. rokoch
minulého storočia a postarali sa o to, aby tu vyrástla
utešená komunita, alebo inak – saleziánska rodina. A tak
ako v rodine sú všetci spolu, ale každý má svoj charakter,
tak sa tu vedľa seba delili o apoštolský priestor viaceré
zložky don Boscovej rodiny.
Exallievi tu síce neboli nikdy aktívne organizovaní, no
každý tak akosi prirodzene do tejto zložky rodiny už dávno
patril. Pred asi dvoma rokmi sme si povedali, že by nebolo
od veci sa aj trochu zviditeľniť, zorganizovať, a aj takto
prispieť k väčšej kvalite práce s mládežou. Postupne tu
začíname vytvárať priestor aj pre viditeľnejšie pôsobenie.
Začali sme duchovnými cvičeniami s don Žitňanským –
bývalým delegátom pre Združenie exallievov. Neskôr
malou osvetou v rámci duchovných obnov. Avšak sme
ešte len v začiatkoch.

Výroba adventných vencov

Veľmi plodné a zaujímavé bývajú duchovné obnovy
mužov, ktoré sa konajú vždy okolo sviatku sv. Jozefa, a na
ktorých sa dokážu mladí muži, otcovia či dedovia, v tichu
vhĺbiť do seba a premeditovať svoju úlohu v rodine,
Cirkvi, v spoločnosti. Presne to, čo chcel don Bosco aby
sme boli dobrými kresťanmi a občanmi.
Práve na týchto duchovných obnovách sa spontánne
objavila myšlienka vytvorenia mini Biznis platformy v
rámci našej lokálnej bunky, čo sa stretlo s úprimným
záujmom podnikateľov a manažérov. Majú naozaj veľký
záujem nielen profesionálne spolupracovať (čo tu už
dávno funguje), ale hlavne sa formovať a vnášať správne
morálne postoje do podnikania. V neposlednom rade
pomáhať svojimi možnosťami saleziánom v našom meste.

Splav Dunajca

Z ďalších aktivít spomeniem napríklad každoročný splav
– tentoraz už štvrtý. Začali sme klasicky na Malom Dunaji,
neskôr sme splavili Hron, potom Dunajec a tohto roku
sme okúsili pereje a jezy krásnej českej Sázavy. Letné
splavy sa stali už tradíciou, ktorá veríme, že bude ďalej
pokračovať.
Tento rok sa chystáme intenzívnejšie zapájať do sociálnych
aktivít exallievov, či už ide o vianočné zbierky, alebo inú
formu pomoci tým, ktorí to potrebujú. A samozrejme,
zapájame sa do bežných, ale aj mimoriadnych aktivít
v stredisku a zároveň farnosti na Kalvárii.
Tešíme sa, že už sa o združení exallievov vie viac a začínajú
sa zapájať ďalší, ktorí myšlienky don Bosca berú za svoje.
Chceme sa aj touto našou činnosťou poďakovať otcom
saleziánom za podporu a priestor.

Farský ples

A pre tých, ktorí majú záujem sa zapojiť, sme k dispozícii
v Košiciach na Kalvárii a v krátkom čase aj na Troch
hôrkach. Kontakt: kosice@exallievi.sk
Giuzo Litavec
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PREŠOV

Stretnutie Kamistov
Futbal je šport športov, fenomén, ktorý mnohých spája,
prináša emócie, slzy šťastia a radosti z víťazstiev, ale
aj smútku z prehier. Saleziáni a futbal, to je pre mňa
spojenie samozrejmé a prirodzené, asi ako že najlepší
futbalista je Messi (alebo Ronaldo?). Kto má rád futbal
a vyrastal u saleziánov, určite pozná význam slova KAMA –
názov futbalového turnaja, ktorý sa koná každoročne pre
chlapcov, ktorí sa stretávajú na stretkách u saleziánov.
Koná sa už mnoho rokov a viacerí z nás sú jeho súčasťou
už od jeho začiatkov. Roky pomaličky pribúdajú, sily
pomaličky ubúdajú, ale radosť z futbalu ostáva. Tí
skoršie narodení už úspešne prekonali 40-ku (nie IQ, ale
vek, samozrejme), dali hlavy dokopy a vymysleli akciu,
na ktorú boli pozvaní všetci (teda aspoň väčšina), ktorí
kedy hrali KAMU za Prešovské saleziánske stredisko.
Pozvánky boli rozoslané a 10. júna sa na Bottovej ulici
(tam sa nachádza prešovské stredisko) stretlo asi 35
bývalých kamistov... Začiatok klasický ako za starých čias,
svätá omša, potom losovanie a futbal sa mohol začať. Ak
k tomu pridáme guľáš na obed a pivko (nealkoholické,
samozrejme) poobede, tak sa akcia vydarila perfektne,
súdiac podľa reakcií samotných zúčastnených. Výsledok
tentokrát nebol dôležitý, najdôležitejšie bolo, že sa nikto
nezranil.

Matýsek
(mamkám vstup zakázaný)
Je sedem ráno, ocko s úsmevom na tvári položil svoju
veľkú dlaň na moju hlávku a svojím krásnym hrubým
hlasom vyriekol moju vysnívanú vetu – Vstávaj, ty
fagan, balíme! Iné deti by zaliezli pod perinu s peknou
uštipačnou poznámkou, ale ja som to hneď pochopil –
akcia MATÝSEK!
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Na záver môžem len vysloviť prianie všetkých, ktorí sa
stretnutia zúčastnili: „O rok sa stretneme zas!“ Naše
poďakovanie patrí tiež otcovi direktorovi Martinovi
Kačmárovi (mimochodom, tiež úspešnému exkamistovi,
len mal smolu, že je z Košíc J), ktorý nám poskytol
priestory a ihrisko na Bottovej.
Monky

Môj batoh už dávno obsahoval pomôcky prvej pomoci –
nôž, zápalky, spacák, ponožky, baterku, štyri tričká,
trenky a nejaké jedlo, keď sa ocko zarozpráva a ja trošku
v lese poblúdim. Ihneď som začal z ocka vyťahovať mená
kamarátov, ktorí sú tiež už asi pätnástykrát pripravení
prežiť parádny víkend na saleziánskej chate Mária
v Zlatej Bani len s otcami, plný zábavy, hier, kriku,
potoka, kadibudky, ohňa, gulášu a nočných hier, ktorých
sa trošku bojím, ale nikomu to nehovorte! Okolo obeda
nasadám so súrodencami do natrieskaného auta, ešte
bozk s mamkou, ktorá dáva posledné
inštrukcie, ako si nemáme zarúbať
sekerou do kolena, večer povyberať
kliešte a podobne. Cesta mi zbehla
veľmi rýchlo pri slávnostnom ruženci a
už o pár minút vystupujeme v krásnom
prostredí Slanských vrchov, na chate,
ktorá je obkolesená veľkými stromami
a tajnými neprebádanými cestami, na
ktoré sa veľmi teším! Ockovia si stále
pochvaľujú, že tu nie je signál a ja, že
si nemusím umývať zuby, lebo voda
v potoku je dosť studená. Pred nami sú
tri dobrodružné dni, ktoré nevymením
za žiadnu počítačovú hru, a za ktoré
veľmi ďakujem. Už musím končiť –
akcia začína, ozvem sa niekedy, keď
dojdú zápalky J.
Matýsek

DUCHOVNO

V rodine sa vychováva
Čo by zo mňa bolo, nebyť mojej rodiny? Kým by som bol,
keby mi chýbala pevná ruka otca, láskavé srdce mamy, radostné chvíle so súrodencami, príklad pekne prežitého
života starých rodičov a to nerátam tety, strýkov, bratrancov, a sesternice, ale aj kňazov, animátorov, ktorí do koloritu všetkého toho patria?! Títo všetci nejakým spôsobom zasiahli do môjho života a výchovy.
Fráza, že rodičia sú prvými svedkami viery, je skutočne
pravdivá. Keď občas prídem domov na návštevu, veľmi sa
teším na večerný „liturgický priestor“, ktorý brat s manželkou vytvoria, aby sa spolu s deťmi mohli spoločne pomodliť. Zaznie reč symbolov – zapáli sa svieca, spomenú sa jednotlivé časti dňa, poďakuje sa Pánovi a poprosí sa o ďalšie milosti, povie sa niečo povzbudivé a zarecitujú sa jednoduché modlitby, ktoré „rastú“ spolu s deťmi
a tak sa zakončí deň.
Myslím si, že pri plánovaní rodiny nikto neuvažuje nad
zápisom na nejakú pedagogickú fakultu, aby postupne
študoval elementárnu, potom predškolskú, školskú
a inú pedagogiku, aby postupne ako deti rastú, vedel
kompetentne zasiahnuť v ich výchove. Skôr by som
povedal, že samotná rodina je takouto školou, kde sa
človek učí, preberá tradície, hodnoty, spôsob rozmýšľania,
konania a správania sa.
Skúsme sa pozrieť na niektoré prostriedky a zdroje, ktoré pomáhajú pri výchove detí.
Azda najdôležitejšou hodnotou vo výchove v rodine je
láska. Tú by som dal na prvé miesto. Práve láska má obrovskú presvedčivú silu, ktorá prekonáva aj schopnosť
motivovať a dokazovať. Nie vždy si to rodičia uvedomia,
hlavne v období dospievania detí.
Ďalším významným prostriedkom výchovy v rodine je
komunikácia. Základom komunikácie je vedieť počúvať,
nadstavbou je vedieť „počúvať srdcom“ a až potom povedať v správnom momente správne slová. A tu nemyslím len na ústnu komunikáciu, ale aj na gestá, symboly…

Už spomínaná spoločná modlitba je dôležitým zdrojom
výchovy. Modlitba, ktorá sa stáva stretnutím s Bohom,
ktorá je chvíľou intimity a učí zodpovednosti za všetko,
čo nám dobrý Boh dáva.
Taktiež je to svedectvo a skúsenosť lásky, ktorá prekračuje múry domova, kedy sa v rodine robia kroky k tým, ktorí potrebujú pomoc, alebo sa vytvárajú putá priateľstva
s inými rodinami na spoločnej práci pre dobro druhých.
Hoci rodina je privilegovaným miestom odovzdávania
viery, predsa len vo výchove k viere určite nie je
sebestačná. Je potrebný kontext širšej rodiny, kresťanskej
komunity. V rodine sa k viere vychováva tým, že sa „žije“
určitým spôsobom - teda pozorne sa pozerá na všetky
skúsenosti, ktoré postupne v živote rodiny prichádzajú,
dáva sa im hodnota a interpretujú sa vo svetle viery.
Sprevádzanie systematickou katechézou dáva tejto
rodinnej výchove k viere širšie zázemie.
Aké postoje a zásady by mali byť rodičovi ako vychovávateľovi vlastné?
- uznáva „tajomstvo daru“, teda, že dieťa nie je jeho „produktom“, ale bolo mu s dôverou darované a zverené Otcom života;
- pozná cieľ a cestu, ktorú treba prejsť, teda pozná dobro a vie ukázať cestu, ktorou sa dosahuje;
- cíti zodpovednosť za svoje vlastné formovanie;
- s optimizmom a trpezlivosťou očakáva ovocie;
- nenaväzuje svoje deti na seba, ale múdro a v pravý čas
sa vie stiahnuť;
- venuje čas a prostriedky pre budovanie vzťahu so svojím manželským partnerom.
Prajem všetkým rodinám, aby dar múdrosti na nich spočinul a tak vedeli vytvárať výchovné prostredie nabité láskou a vernosťou.
Jozef Skala SDB

15

BIZNIS PROFIL

andrej hajiček

Od zázraku

k životnému povolaniu
Andrej Hajiček má saleziánov celý život po svojom boku. V rodine mal bratov Macákovcov, do rodiny don Ivana Žitňanského sa priženil. Vo svojom pracovnom živote sa venuje požiarnemu zabezpečeniu budov, v súkromnom manželke a štyrom deťom.
Odkiaľ a z akej rodiny pochádzate?
Pochádzam z Borovej, výnimočnej dedinky kúsok od Karpát a Trnavy. Pre mňa najkrajšej na svete. Naša rodina
bola tradične katolícka. Otec zomrel, keď som mal 12 rokov. Som najmladší zo štyroch detí. Myslím si, že mama
nám odovzdala viac, ako sa v tom čase dalo, z hľadiska
poznania a aj materiálne. Som jej za to vďačný. Od nej
som sa dozvedel aj o saleziánoch. Rozprávala nám o svojej rodine Figurových, ktorí odišli na misie, ale asi najradšej o svojich bratrancoch Ernestovi a Ľudkovi Macákových. O tom, ako spolu trávili detstvo, ako tajili, že Ernest
svoju chorobu len predstiera... Ako sa u nich doma konali porady všetkých Macákových z Vištuka.
V druhej triede na základnej škole som sa stretol aj s prvým saleziánom, ktorého som sa mohol aj dotknúť a stáť
vedľa neho, napr. pri svätej omši ako miništrant. Bol ním
Jozef Toth, ktorý bol u nás farárom. Dodnes ma udivuje
jeho neskutočná pamäť ako aj to, že s nami po lešení vyliezol až na vežu kostola, hoci mal už svoje roky.
Moje poznávanie saleziánov potom pokračovalo, oženil
som sa a tak som získal aj dvoch švagrov. Jedným z nich
je Ivan Žitňanský. Keď nad tým tak premýšľam, zdá sa mi,
že saleziáni sú stále po mojom boku.
Spolu s manželkou Máriou sa angažujete v saleziánskom
stredisku v Trnave. Aké aktivity ponúka stredisko Kopánka?
Kopánka je fungujúce stredisko, v ktorom si mladí aj rodiny môžu nájsť aktivity pre dušu i telo. Deti a mladí majú
stretká, cez prázdniny tábory, výlety. Talenty sa môžu zveľadiť v speváckych zboroch, ktoré spestrujú detské a mlá-
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dežnícke sväté omše. Športovci sa angažujú v Saleziánskom futbalovom klube. Do strediska si môžeme prísť
zahrať volejbal, mladé rodinky sa stretávajú na detskom
ihrisku. Animátori majú mesačné duchovné obnovy, každoročné duchovné cvičenia, formačné stretnutia. Tie isté
duchovné aktivity saleziáni poskytujú aj rodinám. Na Kopánke máme aj dve komunity sestier saleziánok, ktoré
prispievajú svojim vkladom k fungovaniu spomínaných
aktivít.
V pracovnom živote sa venujete požiarnej bezpečnosti budov, ako ste sa dostali k tejto oblasti a čo vlastne zahŕňa?
Technická univerzita vo Zvolene, ktorú som navštevoval,
organizovala medzinárodnú konferenciu a my, študen-
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ti, sme tam robili hostesky. Voľný čas sme mohli tráviť
akokoľvek, a keďže sme už preskúmali celé okolie, išli
sme sa pozrieť na prednášky. A tam to celé začalo, na
prednáške primára z košickej nemocnice. Jeho prednáška
bol vlastne prezentovaný príbeh malého dievčatka, ktoré pri požiari utrpelo rozsiahle popáleniny. Fotografie,
ktoré dokumentovali jej stav po prevoze do nemocnice a
prvé týždne v nej, boli silné. Najprv dievčatá, potom ženy
aj muži vybiehali zo sály. Ostala nás tam polovica, ale
nikto neľutoval. Videli sme malý zázrak, aj keď so smutným koncom. Dievčatko zachránili a po plastických operáciách z nej bola naozaj kočka. Smutné však bolo to, že
sa jej rodičia nakoniec zriekli.
Tam som si povedal, že budem robiť všetko pre to, aby
sa toto už nezopakovalo, aby takých detí bolo čo najmenej. A tak som sa začal venovať požiarnej ochrane. Odvtedy ubehlo 23 rokov, ale stále to mám pred sebou. A čo sa
týka práce, snažím sa len o to, keď už niekto dá do požiarnej bezpečnosti peniaze, aby boli využité efektívne. Dá sa
to robiť pri návrhoch stavieb, alebo dozorom nad realizáciou na stavbách a tiež nastavovaním požiarnych systémov, ako sú elektrická požiarna signalizácia, stabilné hasiace zariadenia, zariadenia na odvod dymu.

Bratislava
MiletičKA

Andrej Dolnák
mileticka@exallievi.sk

Peter Fula
0911 905 781
ciernavoda@exallievi.sk

TRNAVA
Mária Hajičková
0908 122 888
trnava@exallievi.sk

Piešťany
Andrej Klapica
0949 733 042
piestany@exallievi.sk

NOVÁ DUBNICA

Dubnica n/Váhom

Partizánske

Žilina
Anton Kutliak
0911 984 783
zilinasos@exallievi.sk

NÁMESTOVO

Vladimír Blahút
namestovo@exallievi.sk

PREŠOV
Jozef Pekľanský
0905 766 037
presov@exallievi.sk

SABINOV
Michal Jurko
0907 355 272
sabinov@exallievi.sk

KOŠICE
Jozef Litavec
0940 791 711
kosice@exallievi.sk

Juraj Hort
0907 749 358
novadubnica@exallievi.sk

Tomáš Peciar
0911 340 161
partizanske@exallievi.sk

Čomu sa venujete vo voľnom čase?
Mám predstavu, čomu by som sa chcel venovať, ale posledné roky delím čas na pracovný a rodinný. Teda ak
nerátam florbalový krúžok v oratku, ktorý s kamarátom
sprevádzame.

Čierna Voda

Ľudmila Rajcová
0903 773 413
dubnica@exallievi.sk

Máte osobné alebo pracovné pravidlá, ktorými sa v živote riadite?
Človeka najlepšie spoznáte vtedy, keď stojíte proti sebe v
nepríjemných, najlepšie extrémnych situáciách, v opačných táboroch. Ak je aj vtedy slušný a férový, spoznal si
výnimočného človeka a toho si treba vážiť.

ROŽŇAVA
Janka Blahúsová
0904 686 048
roznava@exallievi.sk
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Rozlúčka
Milí exallievi, exallieve a priatelia dona Bosca,
ubehlo už vyše 20 rokov, čo ma vtedajší otec provinciál
don Ernest Macák poveril službou delegáta pre vtedy už
jestvujúcich, ale neorganizovaných, exallievov prvých ročníkov Gymnázia Jána Bosca. Teraz prišiel čas prenechať
štafetu novému delegátovi don Pavlovi Grachovi, ktorému aj touto cestou chcem vyprosiť veľa Božích milostí.
A aby som pri vymenovaní zásluh nezabudol menovite na
žiadneho dobrodinca, obraciam sa na nášho najväčšieho Dobrodinca:
Vďaka ti, Bože, za to:
- že si mi dal možnosť stretnúť tých správnych ľudí, a práve pred 18 rokmi sme mohli založiť Združenie exallievov
don Bosca na Slovensku a pod tvojou ochranou sme ho
priviedli do rokov dospelosti,
- že sa našli nadšenci, ktorí počuli tvoj hlas a bez nároku
na odmenu podporovali a podporujú toto dielo,
- že sme ťa priam hmatateľne cítili pri duchovných obnovách a duchovných cvičeniach a cez sviatosti sme sa
pripravovali na nové výzvy nášho života,
- že si nám cez svedectvo exallievov seniorov dal príklad
vernosti a vytrvalosti aj v osobe dona Titusa Zemana,
- že požehnávaš naše združenie cez žilinských exallievov,
ale aj cez prírastky nových regionálnych stredísk, ktoré
vykonávajú veľa dobra,
- že sme súčasťou spoločenstva, do ktorého si nás povolal a je jedno či si sadneme spolu len tak na kávu, alebo sa stretneme na Víkende silných zážitkov, alebo na
spoločnej dovolenke,
- že sme mohli doplniť a obohatiť mozaiku saleziánskej
rodiny na Slovensku svojou charizmou,
- že sme sa neuzavreli sami do seba, ale aj cez konkrétne sociálne projekty môžeme poslúžiť núdznym,
- že cez osobu svetového prezidenta a jeho tímu môžeme
ponúknuť naše skúsenosti celému exallievskemu svetu.
A prosím, Bože, aj za odpustenie, ak sme pre ľudské slabosti neboli dobrými kresťanmi a čestnými občanmi, akými nás chcel mať náš don Bosco. Amen

P.S.: V Izraeli sú dve moria a do oboch priteká tá istá rieka.
Jedno more je plné rýb, plné života. Druhé more je mŕtve. Prečo? Do Galilejského mora voda priteká a zároveň
z neho vyteká, a preto je v ňom život. Mŕtve more vodu len
prijíma, ale nikam ju nevydáva, preto je mŕtve. Chcem vás i
seba povzbudiť, aby sme neprestávali dávať ďalej to dobré, čo sa nám dostalo...
A na záver, všetkým Vám exallievom a exallievkám, Vašim
drahým, ako aj všetkým čitateľom magazínu Express don
Bosca posielam Božie požehnanie a pokoj do vašich sŕdc.
Váš bývalý delegát
don Ivan Žitňanský

Ďakujeme, don Ivan!
Drahý náš Ivan, keď píšem tieto riadky v spomienkach
zabieham na rok 1998 do divadelnej miestnosti
GJB v Šaštíne, kde sa to všetko vďaka Tebe začalo.
V myšlienkach sa ocitám na prvých splavoch
a spoločných exallievovských silvestroch, presne si
pamätám našu prvú assembleu mondiale v Ríme a prvé
Eurobosco. Pamätáš Ivan, v tých rokoch sme nemali
poriadne ani peniaze na zaplatenie členských kvót,
alebo účastníckych poplatkov a dnes máme vlastný
sekretariát, svetový prezident je Slovák a slovenskí
exallievi sú dnes príkladom pre mnohé iné krajiny
tohto sveta. Za takmer 20 rokov sa udialo vďaka tebe
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toľko zázračných vecí, že by na ich opísanie nestačilo ani
jedno celé číslo tohto časopisu. Milý don Ivan, chcem
sa Ti v mene všetkých exallievov a exallievok dona
Bosca na Slovensku a v mene našich rodín úprimne
poďakovať za Tvoju lásku, odhodlanie, čas, zdravie
a sprostredkované Božie milosti pre nás všetkých. Tak,
ako si zvykol vravievať, že Pán Boh sa v štedrosti nikdy
nenechá predbehnúť, nech Ti štedro odplatí všetko tvoje
dobro a námahu. Chceme Ťa poprosiť, aby si myslel na
nás vo svojich modlitbách, my určite nezabudneme... J
Marek Slezák
Prezident ZEDB

Z HISTÓRIE

Spomienky na mladosť

Pri príležitosti blahorečenia don Titusa Zemana uverejňujeme spomienky zosnulého Dr. Eduarda Fila na
dvoch otcov saleziánov, ktorí boli s don Titusom viac či menej spätí, či už životom v rovnakej dobe, v rovnakých podmienkach alebo aj blízkymi vzťahmi.

Jeden z našich nedávnych provinciálov v úvodnom článku nášho vzácneho časopisu spomenul, že by sme nemali
zabúdať na našich viacerých obetavých a aktívnych spoločníkov v diele sv. don Bosca. Uviedol napríklad priateľa Ferka Buzeka.

jeho sídla v Prahe. Je toho skrátka viac, čo o tejto veľkej
osobnosti vieme i nevieme!

Tento, postavou neveľký člen našej saleziánskej rodiny,
sa stal jedným z pilierov, okolo ktorých sme sa zomkli po
odvlečení kňazov a asistentov do Podolínca. Istý čas sme
sa denne v podvečer stretávali pred ústavom – na mieste dnešnej zákruty električkovej trate, neskôr v neďalekom
domčeku a záhrade v tzv. „salóne“ Miklasovcov, ktorí Ferka
Buzeka dočasne prichýlili. Tam sme chodili pre duchovnú
podporu a rady, čo robiť ďalej v tejto novej situácii. Bol dobrým organizátorom a vždy dokázal nás mladších povzbudiť.

Myslím, že nie som jediný pamätník tých dní a že aj ďalší
– ešte žijúci – by mohli svoje spomienky zachovať pre ďalšie generácie. Ferko Buzek bol hrdina tých ťažkých časov.
Aktívne pôsobil ešte pred Barbarskou akciou „K“ v krúžku
mužov Don Bosca, ale najmä potom – ako maják a opora nás vtedy mladíkov, ktorým násilne odvliekli duchovných otcov.
***

Významnou akciou bola naša púť do Marianky, ktorú sme
vykonali po skupinkách. Našu viedol Štefan Končál – ďalší zo skupiny vodcov – organizátorov. Po návšteve bohoslužieb v kostole sme sa pod lesom rozložili a posilnili
z vlastných zásob. Hlavné slovo tu mal Ferko. Potom sme
sa rozišli po skupinkách na lúku nad Mariankou (zv. Savana), kde sme rozjímali a modlili sa. Nasledovala spiatočná cesta domov.
Stretávali sme sa aj na Kuchajde tzv. „Maracane“, kde sme
hrávali futbal a zvádzali pri tom veľké boje.
V ďalšom období sa naša skupina stretávala najmä v kostole kapucínov a občas v Blumentálskom kostole, do ktorého po čase previezli z Miletičovej ul. tiež sochu našej
patrónky p. Márie.
Ferka Buzeka som v tom čase navštevoval v malom
domčeku na začiatku Jurkovičovej (v súčasnosti Riazanskej) ulice pri čokoládovni Stollwerk – Figaro. Tam som
s ním hovoril naposledy.
Viem, že ŠtB ho veľakrát vyšetrovala a nijako ho pri tom
nešetrili. Bolo to v čase, keď sa ešte zdržiaval u Miklasovcov. Tam ho aj zatkli. Ale o tom viac vedia oni. Ferko sa
tým nikdy nechválil.
V súvislosti s Ferkom Buzekom treba uviesť, že sa narodil 12. júla 1922 v Bratislave, absolvoval vysokú školu (filozofickú fakultu) a tragicky zahynul za nejasných okolností (pád z okna). Súdený bol ako druhý najviac obvinený, 11.decembra 1951, v skupine don Titusa Zemana a odsúdený za velezradu na 18 rokov väzenia.
Čo doteraz zverejnené nebolo je, že Ferko Buzek robil
spojku nielen medzi don E. Mikesom, ktorý v Podolínci
organizoval útek klerikov a don Zemanom, ale robil spojku aj medzi slovenskými biskupmi a pražským arcibiskupom Beranom. Osobne mu za pomoci Miklasovcov doručoval tajné písomné správy cez zadný vchod do objektu

Pri súdnom procese sa v záverečnej reči zachoval ako
hrdina a nebojácny obhajca ľudských práv a náboženskej
slobody.

Ďalším výnimočným človekom, ktorého som už spomenul,
bol Štefan Končál. Pracoval v Železniciach na údržbe tratí – koľajníc. Bol vlastne dvojnásobným robotníkom: na
železnici a vo vinici Najvyššieho tým, že nás mladších povzbudzoval a posilňoval na duchu.
Mal som k nemu obzvlášť blízky srdečný vzťah. Keď získal
po dlhom čakaní a hľadaní samostatné bývanie, pomáhal
som mu pri jeho zariaďovaní. On mi zasa bol svedkom pri
sobáši. Chodili sme spolu s niektorými priateľmi a mojím
otcom brigádovať pri budovaní betónových plôch okolo
vtedy nového kostola na Kalvárii – Hlbokej ceste.
V neskoršom období som ho stretával menej, pretože som
sa angažoval ako vedúci hudobno-speváckeho súboru pri
strednej škole, ktorú som vtedy navštevoval. Tu som čerpal najmä z vedomostí a skúseností získaných u saleziánov v mandolínovom súbore, ktorý ešte pred násilnou likvidáciou reholí založil a organizačne viedol don Jozef Čakánek (odborné vedenie: p. Miron Conorto). V tom čase
som pravidelne spolupracoval s Jankom Kavcom, známym zabávačom, ktorého som často pozýval, aby v rámci programu vystúpení súboru zabával poslucháčov. V neskoršom období pravidelne navštevoval moju rodinu, kde
svojimi vtipmi zabával mojich synov.
Všetci títo traja členovia saleziánskej rodiny zanechali trvalú pečať v mojej pamäti. Pomáhali udržiavať Don Boscovu ideu v rokoch ťažkých skúšok. Napriek tomu, že v tom
období došlo k viacerým osobným otrasom i chybným krokom, prežili sme a chceme vydávať svedectvo o tej dobe.
Dr. Eduard Filo
Grafické spracovanie a tlač tohto časopisu
pre Vás s radosťou zrealizovala

19

