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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.
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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
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"Pane, daj mi takej vody“

Úvodník
Milí exallievi a priatelia dona Bosca,
v marci sme si pripomenuli 110. výročie
odkedy exallievi oficiálne obohatili svojou
jedinečnosťou saleziánsku rodinu. Túto
rodinu by som prirovnal k palete plnej
farieb a pestrosti, ktorú dnes tvorí 31 rôznych
odtieňov – vetiev saleziánskej rodiny. Za našim
oficiálnym vznikom stál tretí nástupca don Bosca
– don Filippo Rinaldi, v tom čase vikár hlavného predstaveného, ktorým
bol don Michal Rua.
Don Rinaldi o nás hovoril svojmu spolubratovi saleziánovi vyslanému do
Španielska: „Staraj sa o exallievov: sú našou korunou; alebo, ak chceš, sú
samotným dôvodom nášho bytia. Keďže my sme výchovná kongregácia, je
jasné, že nevychovávame pre školu, ale pre život. O to viac, keďže ozajstný
život, teda život reálny, začína pre nich, keď opustia naše domy“. Tieto
otcovské slová dona Rinaldiho nech sú pre nás silným signálom našej
plnej účasti na živote saleziánskej rodiny.
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V saleziánskom
duchu
Začiatok veľkého príbehu
v Becchi

16-17

BIZNIS PROFIL
Lukáš Cerovský
Bicykel ako práca aj hobby

Ďakujme spoločne za donovu Boscovu výchovu, ktorá sa nám dostala
cez jeho synov saleziánov v akomkoľvek saleziánskom diele a buďme
vďační za prítomnosť saleziánov v našich životoch v období, ktoré práve
prežívame. Skúsme byť citliví na potreby saleziánskej rodiny, ale taktiež
celej spoločnosti, v ktorej žijeme. Ponúknime svoje laické skúsenosti
a znalosti pre budovanie lepšieho sveta, bráňme spoločne hodnoty, ktoré
vyznávame, buďme naozaj „soľou zeme a svetlom sveta“, aby to bolo cítiť
v spoločnosti a v Cirkvi.
Prajem nám všetkým, aby sme pri tomto výročí zažili donovu Boscovu
duchovnú blízkosť v našich životoch...
Róbert Mruk, prezident združenia
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Poukázaním dvoch percent z vašich daní
Združeniu exallievov prispejete na jeho
fungovanie a realizáciu našich projektov
a aktivít.
V prípade akýchkoľvek otázok ohľadom
poukázania Vašich % z daní sa môžete
obrátiť na nás prostredníctvom e-mailu:
sekretar@exallievi.sk alebo telefónu na
číslo: 0911 911 729.

Chcete dostávať náš časopis aj vy? Chcete, aby bol doručený aj Vašim
blízkym? Dajte nám vedieť! Napíšte nám Vaše meno a adresu na mail
sekretar@exallievi.sk. Do predmetu správy napíšte: Express v schranke.
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: 262 608 4575/1100.
Do poznámky prosím uveďte: CASOPIS. Ďakujeme Vám!
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Nové prírastky
v exallievskej rodine
Dňa 1.decembra 2017 sa v Trnave na Kopánke na prvopiatkovej svätej omši uskutočnila slávnosť prijímania nových exallievov. Deviati z nás predstúpili pred farské spoločenstvo, boli krátko predstavení a prezident združenia
Róbert Mruk im odovzdal odznak a modlitbu exallieva,
ktorú sa následne všetci prítomní odchovanci don Bosca
spoločne pomodlili. Sv. omšu slávil náš delegát don Pavol Grach. V homílii priblížil zídeným v plnom farskom
kostole Panny Márie Pomocnice združenie exallievov ako
súčasť saleziánskej rodiny.
Mária Hajičková

Provinciálny kongres ASC
Počas víkendu 17.-18. februára 2018 sa v Poprade konal
V. Provinciálny kongres ASC (Saleziánov spolupracovníkov). Po úvodných pozdravoch a ďakovaniach starej rade
nasledovala spoločná sv. omša, ktorej sa zúčastnili viaceré zložky saleziánskej rodiny, medzi nimi aj my exallievi. Po obede nasledovala hlavná časť kongresu – predstavenie kandidátov a voľby novej provinciálnej rady.
Nová rada si spomedzi seba zvolí provinciálneho koordinátora na svojom prvom zasadnutí približne mesiac po
kongrese.
Michal Nemček

Príhovor prezidenta Róberta MRUKA
Milí priatelia saleziáni spolupracovníci, provinciálny koordinátor – Julián Tomaštík, otec provinciál – don Jozef,
delegát pre saleziánsku rodinu – don Pavol, saleziáni,
sestry saleziánky, všetky viditeľné či neviditeľné zložky
saleziánskej rodiny. Drahá rodina.
Koncom októbra minulého roka sme v našom Združení
menili vedenie. Spoločne s mojimi spolupracovníkmi sme
ponúkli našim členom tri piliere, na ktorých chceme, aby
stálo naše Združenie.
Prvým pilierom je duchovno, duchovný rast našich členov. Duchovno má byť základným pilierom, pre nás, pre
naše aktivity a snahy, nakoľko našim hlavným spoločným
cieľom je spása duší našich, našich drahých a blízkych
a v neposlednom rade spása duší našich mladých.

Quo Vadis
Deň pred sviatkom dona Bosca 30. januára 2018 sa uskutočnilo tretie stretnutie s názvom Quo Vadis exallievi,
kde sa stretli členovia výkonného výboru a jedno celé
popoludnie diskutovali a rozmýšľali nad smerovaním
nášho združenia. Dôležitými bodmi stretnutia boli: uvažovanie nad lokánymi strediskami exallievov, duchovná
formácia našich členov a plánovanie roku 2019, v ktorom
bude združenie oslavovať 20. výročie od svojho založenia.

Druhým pilierom je sociálno. Don Bosco chcel duše.
A práve sociálno mu slúžilo ako nástroj k ich dosiahnutiu. My exallievi cítime, že sme veľa dostali a chceme dávať. Túžime byť citliví potrebám medzi sebou navzájom,
ale taktiež aj navonok.
Tretím pilierom je saleziánska rodina. Rodina je miestom rešpektu, rastu a vývoja. Členovia rodiny sa tešia
z úspechov každého jedného jej člena a smútia, keď je
potrebné s niekým smútiť.
V rodine sa zdieľa, spoločne
prežíva, navzájom dopĺňa...
v rodine sa miluje.
My exallievi túžime po zjednotenej fungujúcej saleziánskej rodine. Po rodine, akú si pre nás vysníval náš zakladateľ don Bosco. Aj naša dnešná prítomnosť chce byť prejavom našej úcty a všímavosti voči nášmu „bratskému“
Združeniu saleziánov spolupracovníkov.
Vyprosujem dar múdrosti Ducha Svätého pre rozhodnutia, ktoré na tomto stretnutí učiníte. Teším sa na spoluprácu s členmi Vašej novej provinciálnej rady.
Nech nás všetkých sprevádza vznešený vzor nášho patróna a otca Jána Bosca.
Ďakujem za toto pozvanie.
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150× ĎAKUJEME za krajšie Vianoce pre núdzne rodiny
Ak by sa dobro dalo spočítať, to, čo sa exallievom podarilo rozdať pred Vianocami by sme vyrátali na jednu dodávku, štyri autá a poštovú zásielku. Tak putovali dary
núdznym rodinám od viac než 150 darcov z celého Slovenska, ktorým patrí veľká vďaka za spoluprácu, čas, obetavosť a dary, ktorými prispeli v štvrtom ročníku zbierky
Darujme úsmev.

zariadenia do domácnosti, potraviny, drogériu, hygienické a čistiace potreby a mnoho ďalšieho podľa ich nevyhnutných potrieb. Tie sa už vopred snažili vyzistiť tiperi
– sestry FMA, VDB a sociálni pracovníci z charitných domov Slovenskej katolíckej charity, ktorí ťažkú situáciu adresátov poznali.

V projekte, ktorý každoročne v predvianočnom čase organizuje Združenie exallievov sa vďaka nim podarilo obdarovať spolu 52 rodín, dva charitné domy, dve saleziánske strediská, detský domov, cirkevnú škôlku a krízové
stredisko. Dobrodinci na účely zbierky prispeli sumou
4938,21 eur, ktoré boli prerozdelené medzi slovenské rodiny a ukrajinských chlapcov. Darčeky, tzv. shoeboxy, potešili pod stromčekom 184 detí. Rodinám vo finančnej
tiesni, ale aj jednotlivcom, o ktorých sa starajú detské, či
charitné centrá, darcovia tento rok darovali spotrebiče,
ako chladničku, práčky, mikrovlnky, rýchlovarné kanvice,
či dvojplatničku, školské pomôcky, odevy, obuv, hračky,

4938,21 €
200 shoeboxov
chladnička
3 práčky
4 mikrovlnky
120 krabíc odevu, drogérie, potravín...

Pomoc putovala do 12 miest; Bratislavy, Trnavy, Nitry, Turzovky, Dolného Kubína, Liptovského Mikuláša, Spišskej
Novej Vsi, Humenného, Michaloviec, Rožňavy, Košíc a do
Ľvova v Ukrajine. Organizáciu zbierky a triedenie darčekov zabezpečoval sekretariát exallievov s pomocou mnohých dobrovoľníkov a partnerov projektu. Dobrovoľníci
pomáhali aj s rozvozom darov po celom Slovensku Róbertovi Mrukovi, ktorý je spolu so svojou manželkou autorom tejto úspešnej sociálnej aktivity exallievov.
Za všetkých adresátov pomoci zo srdca ĎAKUJEME!
Simona Ondrejová

Talenty spevákov prispeli k pomoci núdznym
Súčasťou adventnej zbierky Darujme úsmev bol aj benefičný koncert ako forma podpory a osvety exallievskeho
sociálneho projektu. Koncert sa konal v kostole sv. Jána
Pavla II. v Čiernej Vode 17. decembra 2017 a bol zavŕšením
mesiac trvajúcej zbierky.

Na koncerte vystúpil zbor miestnych farníkov SKLZ a spevák Peter Janků, patriaci do spoločenstva v Čiernej Vode,
ktorého zbor SKLZ pri niekoľkých piesňach sprevádzal.
Divákov pobavil a kultúrne obohatil aj spevák Pavel Helan
z Ostravy, ktorý sa divákom zapáčil natoľko, že všetky svoje CD-čká, ktoré so sebou priniesol aj
predal. Prítomní mohli koncert podporiť dobrovoľným vstupným a zakúpením vianočných koláčikov od čiernovodských rodín, detskými betlehemčekmi alebo folklórnymi srdiečkami.
Financie, ktoré sa touto formou vyzbierali sa použili na účely zbierky Darujem
úsmev – prerozdelili sa núdznym rodinám na Slovensku a chlapcom v ukrajinskom sirotinci.
Viac fotografií z koncertu a priebehu
zbierky nájdete na facebooku združenia exallievov.
Simona Ondrejová
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Posilnení minulosťou kráčajú exallievi vpred
Zástupcovia ročníkov z GJB sa opäť stretli na formačno-informatívnom stretnutí facilitátorov, ktoré sa po prvýkrát konalo v priestoroch provincie saleziánov
na Miletičovej. Vo štvrtok 7. decembra sa
s vyše 20 facilitátormi prišiel o svoje
skúsenosti podeliť aj exalliev senior Oliver Miklas.
Oliver Miklas bol ako mladý chlapec
spojkou medzi saleziánmi a skupinami,
ktoré sa rozhodli utiecť na štúdiá do Talianska pod vedením dona Titusa Zemana. Nosil im správy a dodával materiál
potrebný na útek, ako ruksaky či laná.
Pri nelegálnej, ale záslužnej činnosti ho viackrát takmer
chytili, no aj vďaka obetavým sympatizantom saleziánskej rodiny a jeho činnosti sa do väzenia nedostal. Jeho
otec však áno. Pán Miklas bol na Miletičke v stredisku aktívny už za mladých čias a dnes tu sv. omše stále navštevuje. Okrem inšpiratívneho stretnutia s Pánom Miklasom
predstavili členovia sekretariátu prítomným vznikajúcu

Podnikatelia z celého
Slovenska sa formovali na
stretnutí Biznis platformy
V piatok 24. novembra sa v Trnave konalo stretnutie členov Biznis platformy. Stretnutie začalo tesne po obede
a trvalo do večera. Po úvodnom privítaní svetového prezidenta exallievov Michala Horta a slovenského prezidenta exallievov Roba Mruka, potešil a povzbudil účastníkov bývalý profesor z Gymnázia v Šaštíne profesor Michal Schmidt. Po ňom nasledovala prednáška hlavného
hosťa Karola Poslucha, sudcu z Čiernej Vody, ktorý hovoril o trestnom práve v podnikaní. Po prednáške nasledoval informačný blok, v ktorom prezident združenia informoval o zmenách v združení a následne bola odprezentovaná finančná stratégia združenia ako aj možnosti
podpory činnosti exallievov. Okrem biznis programu sa
nezabudlo na ten duchovný. Slovko a sv. omšu prišiel odslúžiť don Ján Holubčík. Po výdatnej večeri sa niektorí
z účastníkov ešte zišli, aby si navzájom porozprávali, čo
majú nové vo svojich podnikoch a firmách. Okrem toho,
že bolo toto stretnutie vďaka 35 účastníkom najpočetnejšie v porovnaní s predošlými, bolo výnimočné aj tým,
že na ňom boli prítomní aj zástupcovia z takmer všetkých
lokálnych buniek exallievov na Slovensku. Prvý krát sa ho
zúčastnili viacerí exallievi – podnikatelia z Prešova a Košíc, ktorí po skončení stretnutia cestovali na ďaleký východ. Špeciálna vďaka patrí majiteľovi hotela v Trnave,
exallievovi Peťovi Cákovi, za poskytnutie priestorov a pohostinnosť.
Alžbeta Mésárošová
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databázu exallievov po celom svete. Hoci sa zatiaľ len
testuje, v budúcnosti bude slúžiť ako sieť všetkých priateľov dona Bosca vo svete a uľahčí im komunikáciu medzi nimi. Príjemné stretnutie doplnili rozhovory exallievov, ktorí sa z Bratislavy, Trnavy i širokého okolia zišli po
dvoch mesiacoch.
Simona Ondrejová

Seniori inšpirujú príkladom
vernosti a odhodlania
Kiežby sme my, mladá generácia exallievov, vedeli podobne, ako naši seniori, verne nasledovať príklad dona
Bosca a raz v ich veku mohli zhodnotiť, že sme Božiu vôľu
plnili odhodlane. V podobnom duchu privítal našich exallievov – seniorov prezident združenia Róbert Mruk na ďalšom stretnutí, ktoré sa uskutočnilo, ako býva zvykom, na
sviatok dona Bosca 31. januára u saleziánov na Trnávke.
Takmer 20 účastníkov sa po modlitbe sv. ruženca a po sv.
omši stretlo s hosťami donom Hrdým z GJB, delegátom
exallievov donom Grachom a s donom Zemanom, ktorý
na Trnávke pôsobí. Po obede v hale pod kostolom bol čas
i priestor na neformálne rozhovory a spomienky na časy
minulé. Okrem absolventov GJB v Šaštíne spred nástupu
komunizmu sa stretnutia zúčastnilo aj niekoľko manželiek alebo iných príbuzných prítomných exallievov. S prianím pevného zdravia pre našich seniorov sa už tešíme na
stretnutie v máji.
Simona Ondrejová

UDIALO SA

Z REGIÓNOV

Päť krásnych akcií za tri mesiace
Na prelome rokov 2017 a 2018 zorganizovali členovia bunky z Čiernej Vody pri Bratislave viacero náročných akcií,
ktoré znovu pomohli vytvoriť zjednocujúci pocit komunity.
17. decembra 2017 sa konala vianočná duchovná obnova
u saleziánov vo Veľkom Bieli. Okrem členov bunky sa jej
zúčastnili aj viacerí exallievi z Bratislavy a blízkeho okolia.
Nakoniec sa nás stretlo vyše stovky a zaplnili sme všetky
priestory tohto rozľahlého domu. Deťom sa venovali naši
animátori (väčšinou starší súrodenci), rodičia si mohli
v pokoji vypočuť predvianočné slovko dona Jozefa Luscoňa, ktorý prevzal v mene saleziánov z tohto strediska aj
malý vianočný dar. Po tradičnom spoločnom obede a prechádzke okolo jazera sme sa pobrali chystať na podvečerný vianočný koncert sociálneho projektu Darujme úsmev,
ktorý sa uskutočnil u nás, v kostole sv. Jána Pavla II. na
Čiernej Vode. Ale o ňom v samostatnom článku.

Po Vianočnom hodovaní sme potrebovali trošku vyšportovať nabraté kalórie, takže sme sa stretli na 5. ročníku spoločnej lyžovačky v Čičmanoch. Už tradične sme obsadili
celú kapacitu Penziónu sv. Bystríka, ktorá sa nachádza
v strede tejto krásne vymaľovanej dedinky. Po príchode
nám nebolo všetko jedno, po snehu ani chýru, ani slychu,
ale deti sa večer pomodlili za sneh a ráno sme mali vonku
krásnych 30 cm bielej nádielky. No, deti exallievov majú
jednoznačné výsledky v modlení. Naším hosťom bol skoro
celý týždeň delegát pre saleziánsku rodinu don Pavol
Grach, ktorý sa nezastavil pri povinnostiach, ktoré sme mu
nachystali – každodenná omša, večerné slovko, spovedanie a povzbudzujúce rozhovory. Zrejme mu bolo málo J,
tak dobrovoľne pridal predpolnočnú adoráciu a požehnanie manželstiev. Najprv nám z predstavy, že sa máme stíšiť počas zrejme najhlučnejšej polhodinky roka, nebolo
všetko jedno, ale bol to skutočne skvelý nápad a mohli
sme prežiť poďakovanie za rok a aj prosby do nového roka
v blízkosti Pána. Počas novoročnej omše don Pavol pridal
aj spomínané individuálne požehnanie manželstiev, po
ktorom všetkým manželkám a aj mnohým chlapom tiekli
po tvári slzy dojatia. Veľkým prínosom bol kaplnka v objekte penziónu, takže na omše sme mohli chodiť pohodlne
v papučkách, po vybláznení vo veľkej telocvični. Na záver

sme si povedali, že sme ako v raji – s Bohom, saleziánmi,
v krásnej prírode a so všetkými priateľmi.
Hneď po návrate sme sa znovu stretli, tento krát na 10. ročníku Farského plesu Čiernej Vody. Počas plesu boli často
spomínaní exallievi, jednak boli účastní príprav a ich mená
sa spomínali aj priamo počas večera. Hudobným hosťom
bol náš člen Peter Janků, skvelý folkový spevák s hlbokými
textami a krásnymi melódiami, ktorý na záver vytiahol na
pódium aj členov speváckeho súboru SKLZ. S veľkou vďakou boli spomenutí členovia Biznis platformy, ktorí venovali do tomboly hodnotné ceny – konkrétne Lyra, Gurmáni, Zlaté zrnko a autoservis SiBi.
Koncom januára oslavoval okrúhle životné jubileum náš
„zakladateľ“ don Tibor Reimer. Aj keď sa nám zdá, že tento človek ešte nemôže mať 50, vraj to tak je a my sme si nemohli nechať ujsť príležitosť mu zablahoželať. Po sv. omši,

ktorú odslúžil v našom kostole, sme sa presunuli na
skromné agapé, kde po sfúknutí sviečok na dvoch tortách
prevzal špecifické dary - špeciálnu edíciu Kofoly s nápisom
„Čierna Voda – keď ju miluješ, nie je čo riešiť“ a tričko s rovnakým nápisom. Tibor, zo srdca ďakujeme za tie tri roky,
počas ktorých si nám slúžil. Vďaka!
No a január sme uzavreli dvojdňovou oslavou narodenia
nášho patróna don Bosca. Stretli sme sa znovu vo Veľkom
Bieli, najprv v sobotu 20 chlapov pod vedením don Jozefa
Luscoňa, ktorý nám prehovoril do duše. Počas slávnostnej
omše vstúpil do nášho združenia aj nový člen Peter Janků.
V nedeľu sme už oslavovali všetci spolu s rodinami. Po
krásnom príhovore don Luscoňa, ktorý sa týkal sviatosti
manželstva, nasledovala sv. omša, počas ktorej vstúpili
medzi exallievov ďalší štyria členovia. Oslava pokračovala
spoločným obedom a pri plánovaní nasledovných akcií padali aj smelé nápady – napríklad púť za donom Boscom do
Turína. Uvidíme, či sa sny naplnia...
Okrem opísaných akcií boli viacerí z nás na skialpe, pomáhali sme inštalovať nový organ do kostola, zriadili sme
novú klubovňu podľa vzoru oratória dona Bosca a udialo
sa aj mnoho iného. A teraz sa už tešíme na ďalšie stretnutia, ktorých sme si naplánovali do decembra neúrekom.
Karol Posluch
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Láskavosťou k veľkému
spoločenstvu
Pani Ľudka Rajcová bola pred samotným začiatkom rozhovoru pre mňa úplne cudzia žena. Avšak po prvých
vzájomných riadkoch mi prirástla k srdcu. Jej láskavosťou, ochotou a ľudskosťou si ma hneď získala. Je skvelé, že práve takýto človek je zástupcom exallievov v Dubnici nad Váhom. Práve aj vďaka nej má fungovanie
saleziánskej rodiny, organizovanie rôznych akcií či záujem nových priateľov o začlenenie do združenia v Dubnici nad Váhom taký úspech.
Predstav sa nám, povedz nám o sebe, tvojej rodinke a záujmoch.
Moje meno je Ľudmila Rajcová. S manželom v tomto roku
oslávime 25. výročie nášho manželstva. Máme spolu
troch synov. Najstarší Matúš (23) vyštudoval saleziánske
gymnázium v Šaštíne a dnes žije a pracuje v Brne. Stredný
syn Janko (22) vyštudoval ako grafik digitálnych médií
na SOŠ sv. Jozefa Robotníka v Žiline a dnes pracuje vo
svojom odbore v Dubnici nad Váhom. Najmladší Lukáš
(19) bude o pár dní maturovať na saleziánskom gymnáziu
v Novej Dubnici. Podotýkam, že chalani si školy vybrali
sami a nie pod nátlakom rodičov J.
A aby sme ako rodičia nezaostávali, tak ja sa „snažím“
pomáhať saleziánskej rodine ako exalliev a manžel je už
dlhé roky salezián - spolupracovník. Takže v podstate celý
náš spoločný rodinný život je „poznačený“ saleziánmi.
Aký bol tvoj prvý kontakt so saleziánmi?
Od malička som vyrastala v Dubnici nad Váhom, kde od
roku 1969 pôsobil kňaz salezián don Jozef Čakánek. Aj
v čase hlbokej totality nás každú sobotu privítal na fare,
kde sa premietali filmy, hrali hry a v nedeľu sa organizovali spoločné výlety. Nikdy neodmietol pozvanie do rodín. Moji rodičia pomáhali pri stavbe novej fary, pri úpravách okolo kostola a dubnickej Kalvárie. V tom čase nám
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dal praktický príklad toho, ako spojiť vieru, rodinu, prácu
a zábavu do jedného celku. Toto vnímam ako úplne prvý
kontakt so saleziánmi, aj keď v tom čase som mala asi 10
rokov a ešte som netušila, čo je to byť formovaná saleziánmi. Pod vedením don Čakánka sa v Dubnici vytvorila
veľká skupina mladých nielen z Dubnice nad Váhom, ale
aj z Novej Dubnice, kde v tej dobe nebol kostol. Dodnes
sa stretávame ako „Čakánkovci“.
V čom ťa najviac ovplyvnili saleziáni a ich výchova?
Počas mojich školských rokov som vôbec netušila, že
ma okrem mojich rodičov a učiteľov niekto ovplyvňuje.
Výchova dona Čakánka spočívala hlavne v jeho osobnom
príklade. Ako deti a mládež sme pomoc pri upratovaní
kostola, na fare, pomoc rodinám v núdzi alebo spoluprácu
pri duchovných akciách s mladými v okolitých farnostiach
nevnímali ako „záťaž“, ale bolo to niečo samozrejmé, čo
vypĺňalo náš voľný čas.
Po maturite na dubnickom gymnáziu som chcela študovať
medicínu, čo sa mi nepodarilo a začala som pracovať na
výpočtovom stredisku vo vtedajšom podniku ZVS. Bolo
to v čase zmeny režimu (1988-1989). Do Dubnice prišli
ďalší kňazi saleziáni, ktorí sa už cielene venovali nielen
pastoračnej činnosti, ale hlavne mládeži. Pri organizovaní
detského saleziánskeho tábora „pod dohľadom“ don

ROZHOVOR
spoločenstvách. Preto sa ako exallievi budeme snažiť
prepojiť naše aktivity s činnosťou týchto zložiek
a spoločne spolupracovať na dianí vo farnosti. Exallievi
sa postupne dostávajú do povedomia hlavne mladšej
generácie vo farnosti a verím, že záujem o členstvo
v dubnickom združení exalievov bude stúpať.
Ako sa ti darí zladiť osobný život s pracovným a s aktivitami exallievov?
Som vďačná za to, že v osobnom živote mám pre svoje
exallievske aktivity maximálne pochopenie a podporu
od manžela aj od detí. Najmladší syn sa dokonca osobne
zúčastňuje na celoslovenských aktivitách združenia.
A keďže pracujem v cirkevnej škole sv. Dominika Savia
v Dubnici, kde sa o duchovnú činnosť starajú naši kňazi
saleziáni a rehoľné sestry FMA, mám aj tu veľkú podporu
v exallievskej činnosti.
Aké konkrétne aktivity sa konajú pre exallievov v Dubnici?

Jožka Döményho, som spoznala nielen nového priateľa,
ale našla som aj svojho jediného a najlepšieho manžela
Ivka (on vôbec netuší, s čím sa vám tu zverujem. Bude to
prekvapenie).
No a potom to išlo veľmi rýchlo. To nás už, nielen mládež,
ale aj mladé rodiny, ktoré vznikali z priateľstiev v „kaťáckej
partii“, naplno zobrali do „parády“ a formovali kňazi ako
don Marián Valábek, don Juraj Benca, don Vladko Študent
a mnohí ďalší. A nemôžem zabudnúť ani na vtedajšieho
asistenta a terajšieho kňaza Cyrila Slíža, s ktorým sme
zažili ako partia veľa pekného.

Zatiaľ sa snažíme spolupracovať a pomáhať pri
organizovaní už zabehnutých akcií, ktoré zastrešuje
hlavne Domka a sesty FMA. Z takých najväčších je
v máji Deň Pomocnice. V advente sa exallievi, spoločne
so saleziánmi - spolupracovníkmi a rodinami z farnosti
zúčastňovali deviatnika ku Svätej rodine.
Dubnická bunka exallievov sa v súčasnosti postupne rozširuje o nových členov a jej aktivity sa zameriavajú hlavne na pomoc kňazom a sestrám FMA pri zabezpečovaní
činnosti vo farnosti.
Pýtala sa: Martina Bieliková

Máš vlastné zásady/heslo, ktorými sa riadiš pri výchove
detí, pri práci, v osobnom či duchovnom živote?
Pod vplyvom saleziánskeho vedenia na mládežníckych
stretkách a neskôr aj na manželských, som považovala za
samozrejmosť vychovávať svoje deti v duchu zásad dona
Bosca. V podstate som iný spôsob výchovy nepoznala
a ani nehľadala. V tomto to bolo asi jednoduchšie, keďže
tento „kurz“ mi od malička ukázali moji rodičia a neskôr
aj saleziáni a aj v manželstve nám obom vyhovoval.
Čítaním dostupnej literatúry a spoločnými stretnutiami
s rodinami sme si už ako rodičia a manželia, pod vedením
kňaza, konfrontovali svoje úspechy a omyly pri výchove
detí a vo vzťahoch všeobecne. Niekedy aj metódou pokusomyl, sme si postupne hľadali svoju cestu a ujasňovali
naše smerovanie.
Si regionálnou zástupkyňou exallievov pre Dubnicu nad
Váhom, povedz nám, ako funguje saleziánska komunita
u vás, a aký je záujem o členstvo v združení?
Saleziánska rodina v Dubnici je veľmi veľká. Zo všetkých
zložiek saleziánskej rodiny je u nás aktívnych, pokiaľ
ja viem, osem zložiek. Exallievi v Dubnici sú v podstate
oficiálna novinka. Veľa saleziánskych odchovancov sa
zapája do činnosti farnosti už v mnohých fungujúcich
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V januári sa uskutočnil 36. ročník Dní spirituality saleziánskej rodiny.
Tento rok sa podujatie uskutočnilo v Turíne, na rozdiel od minulých
ročníkov, ktoré sa konali v Ríme. Tohtoročná téma bola pokračovaním tej
minuloročnej a vzťahovala sa tiež na veľkú cirkevnú udalosť, a to valné
zhromaždenie Synody biskupov, ktoré zvolal pápež František na tému:
„Mladí, viera a rozlišovanie povolania“.
Na DSSR sa zúčastnilo až 50 krajín vrátane Slovenska, aby
si vypočuli rôzne prednášky, svedectvá a tiež aby diskutovali o hlavnom hesle tohto ročníka, ktorým bolo: „Pestujeme umenie sprevádzať a počúvať“. Popri mnohých
prednášajúcich, tento rok prezentoval svoju prednášku aj
slovenský salezián Michal Vojtáš. Významným dňom sa
stal 20. január, kedy bolo 150. výročie posviacky Baziliky
Panny Márie Pomocnice kresťanov, ktorú dal postaviť don
Bosco a stojí na Valdoccu.
Tohtoročná téma mala dva hlavné aspekty: počúvanie a
osobné sprevádzanie. Na bližšie objasnenie bol použitý
evanjeliový obraz o Ježišovi a Samaritánke. Konkrétne
POČÚVANIE sa vykresľuje v obraze, kedy si Ježiš pýtal od
Samaritánky vodu: „Daj sa mi napiť.“ Samaritánka mu na
to odpovedala: „Ako si môžeš ty, Žid, pýtať vodu odo mňa
Samaritánky?“ Ježiš tvorí istú stratégiu stretnutia, kedy
počúva druhú osobu. Počúvanie znamená umenie, ktoré
si vyžaduje všímavú pozornosť vo vzťahu k druhým
osobám. Vnímať treba ich slabosti, radosti, bolesti a
očakávania. Je potrebné pamätať na to, že počúvame
niekoho a nie iba niečo. Vo svete mladých to teda
znamená počúvať mladých, ktorí sú vôbec ochotní nám
vyrozprávať svoje problémy, názory, radosti alebo obavy.
Musíme byť za to vďační a podať im prípadne pomocnú
ruku, venovať im dostatok pozornosti a vnímať to, čo ich
skutočne zaujíma. Ak chceme efektívne počúvať, mali by
sme byť trpezliví, nechať najskôr dorozprávať až následne
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sa ujať slova, neprerušovať, nereagovať impulzívne na
nesúhlas, venovať dostatočnú pozornosť osobe, ktorú
počúvame, uvedomovať si potrebu byť vypočutý. Keď sa
pozrieme aj na život dona Bosca, uvidíme krásny príklad
toho, ako správne počúvať. Bol to človek, ktorý bol
vyťažený a mal mnoho povinností. Avšak nikdy neodbil
žiadneho zo svojich chlapcov, vždy si našiel čas a pokoj
na vypočutie a prípadný rozhovor. Každému nechával
slobodu v kladení otázok, pri sťažovaní, vysvetľovaní či
ospravedlňovaní.
Tiež podstatná časť je vedieť ROZLIŠOVAŤ. Ježiš odpovedal Samaritánke: „Keby si poznala Boží dar a vedela, kto
je ten, čo ti hovorí: ,Daj sa mi napiť, ty by si poprosila jeho
a on by ti dal živú vodu.“ Ona mu odpovedala: „Pane, ani
vedro nemáš a studňa je hlboká. Odkiaľ máš teda živú
vodu?“ Ježiš povedal: „Každý, kto pije túto vodu, bude znova smädný. Ale kto sa napije z vody, ktorú mu ja dám,
nebude žízniť naveky.“ „Pane, daj mi takej vody, aby som
už nebola smädná.“ (Jn 4,10-15) Ježiš využíva všetky zdroje slova, gest či konverzácie, aby sa stretol s osobami.
Ježiš Samaritánke dáva pochopiť, že chápe jej situáciu
viac, ako si vie predstaviť, a že tuší aké utrpenie či bolesť
musí znášať. Ježiš sa neotočil, neukončil dialóg so Samaritánkou pri jej počiatočnom odpore. Naopak, namiesto
akéhokoľvek obviňovania vedie s ňou dialóg, hľadá jej
dobro namiesto morálneho nesúhlasu či výčitky. Je pokojný a pokoj je cítiť aj v ich rozhovore. Nikam sa nenáhli,

TÉMA
má dostatok času a vie, že pokiaľ nebude na ňu v žiadnom smere tlačiť, môže byť On ten, ktorý v nej prebudí záujem o prístup k prameňu vody, ktorá sľubuje lepší a odlišný život. Berme si príklad od Ježiša ako odborníka na
ľudskosť. On je vždy pozorný a má záujem o každého jedného z nás. Zaujíma sa o náš vnútorný svet, číta v našich
srdciach, skúma ich tak, aby ich vedel interpretovať.
Počúvajme aj my mladých, ktorý majú záujem o našu pozornosť. Naše názory sa mnoho krát odlišujú, no netlačme na nich. Správnym príkladom a vľúdnym prístupom
dokážeme viac, ako striktným prístupom k ich názoru.
Nakoniec sa nám naskytá pohľad na stretnutie, ktoré
zmenilo život. Umenie SPREVÁDZAŤ. Žena nechala svoj
džbán, odišla do mesta a vravela ľuďom: „Poďte sa pozrieť
na človeka, ktorý mi povedal všetko, čo som porobila!
Nebude to Mesiáš?“ Vyšli teda z mesta a šli k nemu. Keď
Samaritáni prišli k nemu, prosili ho, aby u nich zostal.
I zostal tam dva dni. A ešte oveľa viac ich uverilo pre jeho
slovo. A žene povedali: „Už veríme nielen pre tvoje slovo,
ale sami sme počuli a vieme, že toto je naozaj Spasiteľ
sveta.“ (Jn 4,27-30,39-42) Samaritánka hoc vošla do
evanjeliovej scény ako žena zo Samárie, vyšla z nej ako tá,
ktorá spoznala prameň živej vody. A to do takej miery, až
mala potrebu utekať a zvestovať krajanom, čo sa jej stalo.
Prostredníctvom svedectva dovolí mnohým priblížiť sa
k Ježišovi. Sprevádzanie teda môžeme definovať ako istý
dialóg, ktorý je zameraný na uprednostňovanie vzťahu

medzi osobou a Pánom, pričom jej pomáha prekonať
možné prekážky. Pri sprevádzaní treba mať láskavý
pohľad, tak ako mal aj Ježiš, keď povolával Dvanástich,
taktiež rozhodné slovo, schopnosť priblížiť sa tak ako
sa priblížil aj Ježiš pri stretnutí so Samaritánkou
a v neposlednom rade rozhodnúť sa ísť bok po boku na
ceste, ako bol aj Ježiš, keď išiel s emauzskými učeníkmi.
Veľkým príkladom nám môže byť don Bosco, ktorý mal vo
svojom živote niekoľkých výnimočných spolupútnikov.
Najväčšou spoločníčkou mu bola na ľudskej a duchovnej
ceste jeho milovaná Mama Margita. Dôležitú úlohu mali
tiež don Calosso, Alojz Comollo a tiež don Cafasso. Títo
ľudia dovolili don Boscovi aby sa mohol potom so svojimi
chlapcami deliť o veľké bohatstvo.
Vytvoril také výchovné prostredie, ktoré je pre mladých
príťažlivé. Zvolil si taký prístup k mladým ľuďom, že si ich
získal, získal si ich dôveru a oni sa mu dokázali naplno
otvoriť. Vedeli, že on je ten, ktorý ich vypočuje a pochopí,
nech sa deje čokoľvek. Don Bosco je pre nás veľký duchovný spoločník.
Buďme preto aj my ľudskejší, otvorení a sprevádzajme sa
navzájom. Nebojme sa rásť aj naďalej z tejto skúsenosti
ľudskosti: „Pane, daj mi takej vody.“
(Spracované podľa komentáru
k Heslu 2018 od dona Artimeho)
Oficiálny plagát hesla pre saleziánsku rodinu na rok 2018
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TÉMA

Róbert Riedlmajer
Dni spirituality saleziánskej rodiny sa tento rok
uskutočnili na Valdoccu v Turíne a privítali viac než
400 účastníkov z vyše 50 krajín celého sveta.
Slovenskú saleziánsku rodinu sme zastupovali
siedmi: don Peter Naňo, SDB, sr. Mirka Tarajová,
FMA, dve VDB, dvaja exallievi a ja ako zástupca ASC.
Každý deň sme sa zúčastňovali bohatého
pracovného programu. Modlitby, prednášky
prehlbujúce a zvnútorňujúce tému Strenny, sv.
omše, diskusie, ale aj ďalšie rôzne príležitosti pre
účastníkov prítomných skupín. Silný okamih
najmä pre tých, ktorí boli v rodisku saleziánskej
charizmy vôbec prvýkrát boli prehliadky areálu
na Valdoccu: nádvorie oratória, Pinardiho
kaplnka, kostol sv. Františka Saleského, izby
dona Bosca, bazilika Panny Márie Pomocnice
kresťanov nám pomohli lepšie uvidieť
a uvedomiť si skutočnú cestu od vzniku
saleziánskeho diela až po súčasnosť. Boli to
veľmi pozitívne zážitky a vzácne i zaujímavé
chvíle. Rodinné stolovanie a spoločné zdieľanie pri
jedle nám umožnili začať cestu spoznávania a zblíženia
členov 30 rôznych vetiev saleziánskej rodiny: stretli
sme star ých priateľov s predchádzajúcimi
skúsenosťami, ale aj úplne nových rodinných známych
z rôznych kútov sveta. Zdieľanie v jazykových skupinách
tiež obohatilo spoločné okamihy, umožnilo väčšie

vzájomné poznanie a ukázalo mnoho z duchovného
bohatstva, ktoré počas celej histórie jasne a zreteľne
rozvinula charizma dona Bosca. Boli to požehnané
štyri dni zdieľania, modlitieb i otvoreného a vážneho
úsilia smerom k ďalšiemu rozvíjaniu poslania služby
mladým ľuďom na celom svete.

Miroslava Tarajová, FMA
Na Dňoch spirituality som sa zúčastnila už druhýkrát.
Preto som si už vedela predstaviť pár vecí, ako
atmosféru medzinárodnosti, stretnutia s rôznymi
skupinami saleziánskej rodiny, organizáciu programu
a pod.
Veľkým obohatením bolo pre mňa miesto stretnutia
– Turín, kde sa stretnutie konalo prvý raz v histórii Dní
spirituality. Osobne som sa na Valdoccu, kolíske našej
charizmy, cítila veľmi príjemne: môcť sa rozprávať
o súčasnej situácii nášho sprevádzania mladých tam,
kde to robil don Bosco, môcť sa tam modliť...
Ďalšou výzvou boli pre mňa príbehy účastníkov, ktoré
sme si rozprávali najmä pri spoločných stolovaniach,
napríklad apoštolát jediného páru saleziánov
spolupracovníkov pôsobiacich vo Švajčiarsku, volanie
po misionároch pre Kanadu, kde saleziánski rehoľníci
vymierajú, ťažkosť ustátia dôvery života zasvätených
v Belgicku, kde prebehli viaceré kauzy v radoch
cirkevných činiteľov. Opäť som sa tak mala možnosť
v duchu zamyslieť nad našou slovenskou saleziánskou
hojnosťou.
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Michal Vojtáš SDB
Tento rok boli pre mňa Dni saleziánskej spirituality
možnosťou konfrontovať sa s viacerými inšpirujúcimi
ľuďmi ohľadom sprevádzania mladých. Dostal som
viaceré spätné väzby a nové inšpirácie do premýšľania
o tejto, pre výchovu, strategickej téme. To, že sme boli
na Valdoccu mi pomohlo uvedomiť si dôležitosť
saleziánskej spirituality pre jednotu všetkých skupín
saleziánskej rodiny. Pre nás SDB alebo pre FMA sa
často krát Dni Spirituality zaradia do série mnohých
ostatných udalostí, ale pre niektorých ostatných je to
výnimočná skúsenosť jednoty a spoločenstva.
Účastníci DSS v centre Turína – zľava Robert Riedlmajer,
sestra Mirka Tarajová, vpravo don Peter Naňo

tretí
va Michal Hort, lmajer
ina – druhý spra
ed
Pracovná skup váč a št vr tý sprava Robert Ri
sprava Peter Ko
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V sa l ezi á ns k om d u c h u

Začiatok veľkého
príbehu v Becchi
Svätci nehovoria len slovami, ba ani nie len tým, čo spravili.
Mnohokrát je dôležité vidieť, kde boli Bohom umiestnení,
aké boli okolnosti ich života, miesto narodenia, sociálne
postavenie, rodičia, súrodenci, životná cesta, ktorú si
nemohli vybrať, ale mohli ju iba prijať. Aj toto všetko, keď
stojíme pred životom svätca, sa stáva rečou ducha.
Don Bosco sa nenarodil ani v dôležitej rodine, ani vo
veľkom či malom meste, ba ani v normálnej dedine.
Narodil sa v Becchi, bol to názov roztratených domčekov
pochádzajúci zrejme od nejakej rodiny, ktorá tam žila.
Do dediny, kam patrili, bolo treba prejsť 5 kilometrov.
Tretí chlapec v rodine jednoduchých a chudobných
roľníkov a azda by ani nebol najmladší, keby sa nestalo to
nešťastie, ktoré poznačilo celý jeho život. Otec nešťastne
zomiera, keď má Janko Bosco dva roky.
Statočná mama sa však nevzdáva a odmieta nový sobáš,
ktorého podmienkou bolo opustiť svoje deti a zveriť
ich tútorovi. Zostáva s nimi sama vo všetkej chudobe
a ťažkostiach vtedajších čias. Pre Janka nesvitá nijaká
veľká perspektíva, iba stať sa dobrým roľníkom a pri
Božom požehnaní zabezpečiť svoj život a snáď pri troche
šťastia svojou prácou aj niečo nadobudnúť. On má však
iné túžby, ktoré sa zdajú nesplniteľné: chcel by študovať
a stať sa kňazom.
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Ako sa to môže stať? Nájde dobrodincov? Už v rodine má
svoje ťažkosti, lebo štúdium sa nevidí jeho najstaršiemu
bratovi, na ktorého pleciach sú všetky práce.
Tento chlapec má v sebe aj čosi zvláštne. V deviatom roku
ho poznačil sen, v ktorom bol pozvaný, aby robil nemožné
veci, aby dobrotou a láskou premieňal chlapcov z divej
zvery na pokojných baránkov. V každom prípade to bol
veľmi fantastický sen pre takéhoto chlapca, ktorému
chýbali toľké hmotné a sociálne predpoklady. A Jankovi
zostávajú námahy, hľadanie, príkoria, ba i žobranie.
Keď don Bosco opisuje prvé desaťročie svojho života,
veľakrát spomína na svoju mamu. Zvlášť pripomína
situáciu v roku veľkej neúrody, keď sa pominuli všetky
nádeje na kúpu nejakých potravín. Rodina bola zdesená.
Matka ich však zhromaždila a pozvala všetkých kľaknúť si
a modliť sa s dôverou. Napokon nejako prežili ten ťažký
rok. Veľká lekcia viery mu však zostala na celý život.

Základom života je dôvera
Toto sú v skratke údaje, ktoré «napísal Duch svätý» v jeho
živote. Hovoria nám o tom, že Boh si vždy môže vybrať
človeka aj z toho najposlednejšieho miesta na svete. Aj
tam, kde nie sú predpoklady, ale bola tam veľká dôvera
v Boha. Don Bosco nebol ušetrený námah a hľadania, ne-

REGIONÁLNE STREDISKÁ

Bratislava
MiletičKA

Don Pavol Grach SDB

bol zabezpečený a zaopatrený všetkým možným. Odpovedal však na Božie volanie a nezľakol sa ani prekážok a ani
toho, že sa mohol cítiť ako posledný v tom veľkom svete.
Don Boscov život nás učí, že sa nikdy nemáme báť a vždy
dôverovať. Boh je dosť veľký na to, aby nás aj z posledného lazu priviedol tam, kde nás bude vidieť celá krajina,
ba aj celý svet. Preto je základom nášho života dôvera. V ťažkých i dramatických chvíľach si vedieť kľaknúť
a modliť sa s dôverou. Nie však preto, aby sme mali
okamžite dobre, ale preto, aby sme vedeli milovať Boha
celým srdcom a celou dušou a aby sme vedeli s vďačnosťou prijímať všetko dobré, čo nám dáva.

Čierna Voda

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

Ľudmila Rajcová
0903 773 413
dubnica@exallievi.sk

Don Pavol Grach SDB

ROŽŇAVA
Janka Blahúsová
0904 686 048
roznava@exallievi.sk
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BIZNIS PROFIL

Lukáš Cerovský

Bicykel ako
práca aj hobby
Svoje skúsenosti pre pracovný, ale aj osobný život naberal okrem GJB aj v Kolégiu Antona Neuwirtha. Dnes
ich odovzdáva ďalej vo svojej čoskoro štvorčlennej rodinke. Spoznajte člena Biznis platformy – Lukáša
Cerovského.
Odkiaľ pochádzaš a aký bol tvoj prvý kontakt so saleziánmi?
Pochádzam z Hriňovej. Je to stredné Slovensko oblasť
Podpoľanie. Môj prvý kontakt so saleziánmi si nepamätám, keďže som sa narodil do rodiny saleziánskych
spolupracovníkov. Z toho, čo si už ako dieťa pamätám,
to boli stretnutia so spolupracovníkmi a kňazmi u nás
doma, alebo u iných spolupracovníkov. Bol som dieťa
a bral som to ako samozrejmosť, takže to bolo pre mňa
hlavne o hrách, chlebíkoch a vydýchanom vzduchu. Letné
tábory, sem tam veľká konferencia a samozrejme komiksy na konci časopisu Svetlo. Toľko saleziánske detstvo.
A aby som nezabudol, chtiac-nechtiac dostalo sa ku mne
aj kopec príbehov o misionároch, čo ma neskôr asi dobehlo.
Navštevoval si GJB, čo považuješ za najväčší prínos štúdia
na tomto gymnáziu do tvojho života?
Toto je často pretriasaná téma, hlavne v súvislosti so zatvorením školy. Je to otázka, ktorú si často sám kladiem
a nemám to doriešené. Hlavne sa mi zdá, že s meniacim
sa životom sa mení aj moja odpoveď na túto otázku. Momentálne je to hlavne o kamarátstvach, ktoré pretrvali.
Kam smerovali tvoje kroky ďalej, po skončení štúdia na
GJB?
Na psychológiu v Trnave, odkiaľ som odišiel. Potom som
pracoval s mentálne postihnutými v Banskej Bystrici.
Už počas gymnázia, ale hlavne počas týchto rokov,
som ako dobrovoľník spolupracoval so saleziánmi na
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misijných projektoch na Ukrajine. Nakoniec som skončil
aj vysokú školu so zameraním na misijnú a charitatívnu
prácu. „Psycho-misijno-charito“ je teda veľká časť mojej
osobnosti, ale tiež spôsob objavovania sveta, poznania
človeka, poznania seba.
Momentálne sa tejto oblasti nevenujem profesionálne
a je to tak dobre. Vždy si ma to ale v nejakej forme nájde
a nijak sa tomu nebránim...

BIZNIS PROFIL
v tíme máme malé deti, preto intenzívne testujeme detské bicykle, čo sa silno odzrkadľuje na našom sortimente. Táto oblasť cyklistiky je žiaľ dosť podceňovaná a zanedbaná.
Si manželom aj otcom, ako sa ti darí zladiť pracovný život
s osobným (a duchovným)? Môžeš nám predstaviť svoju
rodinku?

Navštevoval si aj 3. ročník Kolégia Antona Neuwirtha, ako
hodnotíš roky štúdia v Ivanke pri Dunaji?
Mal som záujem aj o filozofiu, ale nepovažoval som za
najvhodnejšie podriadiť tomu všetko a ísť ju študovať na
vysokú školu. Padlo mi ale vhod, popri ostatnom, trochu
pričuchnúť filozofii, čo mi kolégium mohlo poskytnúť.
To bola moja hlavná motivácia. Kolégium malo okrem
toho kopec iných benefitov, či už zamýšľaných alebo
nezamýšľaných, tak ako Šaštín. V kolégiu som sa zoznámil
aj s mojou manželkou Annamáriou.
Vo svojej firme Bike&City sa venuješ predaju bicyklov. Ako
si sa dostal k tomuto biznisu?
Bicyklovanie a podnikanie je ďalšia veľká časť mojej
osobnosti. Bicyklovaniu sa s vášňou venujem asi tak
dlho, ako dlho poznám saleziánov. Zároveň Podpoľanie
je na tento šport ako stvorené. Je to rozsiahla sústava
roztrúsených obydlí medzi lúkami, kopcami a lesmi,
navzájom husto poprepájaných cestičkami.
Podnikateľské pokusy som mal už na základnej škole.
Okrem iného som napríklad vyrábal a predával stieracie
losy. Funguje to jednoducho – na kus výkresu napíšete
číslo predstavujúce výhru a voskovkou ho nahrubo
zamaľujete. Potom sa to dá krásne mincou zotrieť.
Dvadsať losov po korune, je 20 korún. Pätnásť korún sa
rozdelilo na výhry, čiže 5 korún zisk.

Moja manželka Annamária vyštudovala právo a momentálne robí doktorát. Máme syna Šimona, ten má dva roky
a jeho najobľúbenejšia hračka je báger. Všetkých ohuruje svojou znalosťou čísel, vrátane mínus jednotky. Asi
to bude tým že miluje aj výťahy J. V apríli čakáme ďalší
prírastok, takže bude ešte veselšie. Bývame v Bratislave
a dochádzame za prácou do Senca. Je to veľká zábava,
lebo ľudia fungujú opačne. Takže vždy máme voľnú cestu a vidíme tie kolóny oproti. Nechápem, ako to dokážu
akceptovať, mali by si kúpiť Brompton J.
Osobný život s pracovným mám kompletne prepojený,
keďže je to aj moje hobby. Keď sa ma žena pýta, prečo
zas idem bicyklovať, poviem, že to je marketing a že je
to dôležité pre naše živobytie. Čo sa týka duchovného
života, nepovedal by som, že veľa robím, preto nemám
čas na duchovný život. Fakticky som menej v kostole, ako
som bol v Šaštíne, ale to nie je o tom. Duchovný život je
neoddeliteľná súčasť všetkého. Napríklad prvé dva roky
som bol na predajni v Senci sám. Dalo by sa to nazvať takou
mojou pustovňou, kde som bojoval so svojimi plánmi,
snahami, prácou, zlými vlastnosťami, bezmocnosťou,
vierami, nádejami… a hlavne to neboli žiadne cvičenia,
ale realita preverená trhom a konkurenciou. Duchovný
život je som mnou všade.
Máš osobné alebo pracovné pravidlá, ktorými sa v živote
riadiš?
Nič zvláštne. Určite som však ovplyvnený kresťanským
kontextom a jeho hodnotami. Tie asi nemusím vymenovávať. Okrem nich som prišiel na jednu dôležitú vec: “Vôľa
je sval!”

Čo sa týka terajšieho podnikania, tak počas školy som
pracoval v malom bratislavskom obchode Cyklošpeciality.
Tam som sa zoznámil s mojimi terajšími partnermi. Slovo
dalo slovo a rozbehli sme spolu aj obchod v Senci.
Pochádza odtiaľ moja manželka, takže to je tak trochu
môj druhý domov.
Čo všetko ponúka tvoja firma, čo môžeme nájsť v predajniach?
Predajňa vzišla z obchodov Cyklošpeciality a Bike&city,
špecializovaných na urban cyklistiku a bola dotvorená
tímom, ktorý sa venuje odvetviam športových a zábavných disciplín. Nájdete teda u nás ozajstné unikáty ako
napríklad londýnsku skladačku Brompton. S kolegami
jazdíme na ceste, ale aj na Pumptacku a DH (down hill),
takže sa prirodzenie venujeme aj týmto oblastiam. Všetci
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Augustín Schweighofer

Nebeský
dispečing
Bolo to jedno príjemné júnové popoludnie v roku 1964. Väčšina pracovníkov jedného z ústavou Slovenskej
akadémie vied v Bratislave opustila ústav a ponáhľala sa domov.
Ticho ústavu som využil na štúdium odbornej literatúry
nevyhnutnej pre moju prácu. V tom sa otvorili dvere na
mojej pracovni a vstúpil jeden starší vedecký pracovník
ústavu, predseda straníckej skupiny KSČ na ústave (t. j.
orgánu s rozhodujúcim hlasom v riadení ústavu). Oznámil
mi, že vzhľadom na moje doterajšie pracovné výsledky,
získaný titul kandidáta technických vied a moje aktivity
v spoločenskom živote ústavu, ma strana uvažuje
v budúcnosti navrhnúť na funkciu zástupcu riaditeľa.

kto stojí za vami! Keď sa ja pozriem za seba, je tam iba
vákuum a to je smutné,“ a odišiel.
O rok neskôr, niekedy na jar ma rozbolel zub a zašiel
som za mojim starým priateľom Rudkom, skúseným
zubným lekárom, odchovancom dona Bosca na Miletičke
v Bratislave. Medzi ošetrovaním môjho zuba v rámci

„Vyskytuje sa tu však jeden malý problém. Podľa informácií,
ktoré máme k dispozícii vieme, že ste nábožensky
„zaťažený“, čo predstavuje zásadnú prekážku pri vašom
menovaní na túto funkciu. Ak sa dokážete vyrovnať s touto
otázkou, nestojí nič v ceste prijať vás do KSČ a menovať do
tejto funkcie.“
Napriek veľmi lákavej ponuke som povedal: „Vďaka
za ponuku, ktorú však vzhľadom na danú podmienku
nemôžem prijať. Viete, som presvedčený, že za mojím
chrbtom stojí Niekto, kto ma bezhranične miluje a je
mojou oporou, čoho sa nechcem a nemôžem vzdať!“
Neviem, či očakával takúto odpoveď. Nastala chvíľka ticha
a potom poznamenal: „Ak si to rozmyslíte v budúcnosti,
príďte za mnou.“ Po chvíľke sa rozlúčil, vyšiel z dvier,
poobzeral sa po prázdnej chodbe, otočil sa ku mne
a povedal: „Viete, v podstate vám závidím toho Niekoho,

Pod Niagarskými vodopádmi

Z VĎAČNOSTI CHCEME DÁVAŤ

AJ JA CHCEM PODPORIŤ AKTIVITY A PROJEKTY EXALLIEVOV
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vybavených pasových formalít so neveril, že vycestujem
a pomerne pokojne som odcestoval v sprievode
manželky do Prahy na letisko v Ruzyni, súc presvedčený,
že povolenie k odletu mi odoberú určite pri poslednej
pasovej prehliadke pri schodíkoch do lietadla. Nestalo sa
tak a ja som sa ocitol v lietadle a cez okienko som videl
na letiskovej ploche smutnú (možno plačúcu) manželku.
S myšlienkou na nášho dvojročného Robinka v Bratislave,
nebyť toho, že letuška zabuchla dvere na lietadle, bol by
som vyskočil z lietadla.

Pani Schweighoferová na letisku v Montreale

rozhovoru prehodil: „Gusti, čo myslíš, nepatrilo by sa, aby
sme sa my, kandidáti vied, konečne vybrali už na „skusy
do sveta“ niekam na západ na pracovný pobyt?“ Od
prekvapenia som mu temer zahryzol do vŕtačky v mojich
ústach. „Ty si sa zbláznil, to je šialený nápad, zabúdaš
na náš „morálno-politický profil“ a súčasnú politickú
situáciu?“ Nedal sa a pokračoval, že vie o existencii knižky
v Univerzitnej knižnici „The Abroad Study od UNESCO“
so zoznamom zahraničných stáží. Slovo dalo slovo
a v nasledujúcich dňoch v znamení hesla „proletariát nemá
čo stratiť, len svoje okovy“, sme sa skutočne vybrali do
Univerzitnej knižnice, našli hľadanú knihu, zistili si každý
vo svojom odbore niekoľko adries zahraničných ústavov,
o ktoré sme mali záujem, napísali listy a rozposlali poštou.
Napriek určitým pochybnostiam a záujmu zahraničných
ústavov o moju osobu a mnou navrhnutý výskumný
program, podarilo sa mi získať ponuky na pracovný
pobyt do niekoľkých zahraničných ústavov. A tak, súc si
vedomý absurdnej situácie týkajúcej sa môjho „morálnopolitického profilu“, požiadal som vedenie nášho ústavu
o povolenie na jednoročný pracovný pobyt do Kanady
na National Research Council of Canada. Priam fatálny
pokus, čosi, čo v danom čase a politickej situácii z môjho
pohľadu bolo nemožné, zaregistrovali však okrem vedenia
a straníckej skupiny ústavu aj v Nebeskom dispečingu,
kde rozhodli tak, že na moje veľké prekvapenie som dostal
súhlas k vycestovaniu. Napriek súhlasu SAV a neskôr

Prešlo 14 mesiacov naplnených prácou, pestrými zážitkami, úspechmi, smútkom a radosťou. Nebeský dispečing sa
aktívne zaujímal o moju osobu, pomáhal a plnil rad radom
moje najtajnejšie túžby a aj „účtoval“ ľudské protihodnoty... A tak sa stali skutočnosťou: svoju manželku som privítal na letisku v Montreale, stál som s ňou pod masami
padajúcich vôd Niagarských vodopádov, na 102 poschodí
mrakodrapu Empire State building v New Yorku, prechádzať sa pred Bielym domom vo Washingtone, boli sme
účastníkmi výmeny kráľovskej gardy pri Kráľovskom paláci v Londýne, pozorovali sme neutíchajúci ruch v Paríži z Eiffelovej veže. Za všetku tú krásu a zážitky, neobvyklé pre bežného občana – Slováka v danom období, patrila naša hlboká vďaka, ktorú sme neustále vyjadrovali Nebeskému dispečingu, vedenému Najvyššou Láskou a jeho
Matke pred pietou v Chráme sv. Petra, odkiaľ sme sa šťastne vrátili do našej Bratislavy.

V diskusii s hokejovou legendou Vladimírom Dzurilom po
zápase ČSSR s Kanadou na čs. konzuláte v Montreale (1966)
Grafické spracovanie a tlač tohto časopisu
pre Vás s radosťou zrealizovala

Vaše pravidelné, ale i nepravidelné príspevky nám pomáhajú fungovať.
Šíriť dobro vnútri združenia, ale aj navonok je drina. Pomôžte nám pri tom!
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KALENDÁR
AKTIVÍT

2018

19.-22. LYŽOVAČKA
JANUÁR
2018

Lyžovačka pre slobodných aj celé rodiny.
Chata Kamilka, Veľká Rača – Oščadnica

24.-27. SPLAV MALÉHO DUNAJA

31.

JANUÁR
2018

STRETNUTIE EXALLIEVOV
SENIOROV A ORATORIÁNOV

26.-29. DUCHOVNÝ VÍKEND

18.

PÔSTNE DUCHOVNÉ OBNOVY

MAREC
2018

27.

MAREC
2018

11.

MÁJ
2018

24.
MÁJ
2018

4.- 8.
JÚL
2018

Tradičné stretnutie pri príležitosti sviatku Don Bosca.
Saleziáni, Bratislava – Trnávka

Piešťany a Bratislava

Víkend s duchovnými zamysleniami, rozhovormi
a pobytom v krásnej prírode s kazateľom a naším
delegátom Don Pavlom Grachom.
Rodinkovo

27.

STRETNUTIE FACILITÁTOROV

STRETNUTIE FACILITÁTOROV
Pravidelné stretnutie s informáciami o činnosti
exallievov a vzdelávaním s hodnotným hosťom.
Saleziáni, Bratislava – Miletičova

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

OKTÓBER
2018

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

Stretnutie všetkých exallievov. Bohatý a pestrý
duchovný, kultúrny, spoločenský, športový program,
program pre deti.
Častá - Papiernička

26.-28. STRETNUTIE SALEZIÁNSKEJ
OKTÓBER
2018

RODINY V POPRADE

23.

STRETNUTIE BIZNIS
PLATFORMY

NOVEMBER
2018

DUCHOVNÉ CVIČENIA

Tradičné komorné DC na chatách s kazateľom
Don Ivanom.
Donovaly

Pravidelné stretnutie s informáciami o činnosti
exallievov a vzdelávaním s hodnotným hosťom.
Saleziáni, Bratislava – Miletičova

12.-14. VÍKEND SILNÝCH ZÁŽITKOV

STRETNUTIE BIZNIS
PLATFORMY

Pravidelné polročné stretnutie podnikateľov
exallievov so zaujímavým podnikateľom,
vzdelávaním a duchovným programom.
Saleziáni, Bratislava – Trnávka

Akcia s najdlhšou tradíciou - 16. ročník.
1 až 4-dňový pobyt na vode s duchovným servisom.
Nová Dedinka

AUGUST
2018

SEPTEMBER
2018

21.-28. DOVOLENKA V CAORLE
JÚL
2018

AUGUST
2018

6. NO
NOV
6.-DEC
2018

Poprad

Pravidelné polročné stretnutie podnikateľov
exallievov so zaujímavým podnikateľom,
vzdelávaním a duchovným programom.
Častá - Papiernička

DARUJME ÚSMEV

Adventný sociálny projekt na podporu núdznym
prevažne zo saleziánskeho prostredia
a prostredia SKCH.

15.-16. ADVENTNÉ DUCHOVNÉ
DECEMBER
2018

OBNOVY

Piešťany a Bratislava

VIAC INFORMÁCIÍ O AKCIÁCH A PRÍPADNÉ ZMENY
NÁJDETE NA WWW.EXALLIEVI.SK

banková technika | vyvolávacie systémy
digital signature | grafika
cityboardy | výroba reklamy
parking | servis

Brnianska 1 | 911 05 Trenčín
Telefón: +421 32 6502 111
Mail: qex@qex.sk
www.qex.sk

