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Úvodník
Drahí exallievi,
v tomto období si môžeme s vďačnosťou
pripomínať deň menín dona Bosca, ktorý
sa pokladá aj za deň založenia exallievov.
Bol to 24. jún pred 148 rokmi. V letnom
čísle Expressu, ktorý práve držíte v rukách,
sa venujeme téme Odvážneho roka. Poriadnu
dávku odvahy si žiadalo aj priviesť združenie za
takmer 150 rokov tam, kde je dnes. Je úžasné sledovať, koľko odvahy
v sebe našli naši exallievi. Pre niekoho je odvahou osamostatniť sa,
vybrať si strednú školu, vydať sa či oženiť sa. Niekto odvážne rozbehol
vlastný biznis, splnil si svoje sny, alebo s odhodlaním prijíma duchovné
povolanie. Odvahou je aj zdolať náročné prekážky, prijať kríž. Odvážne
je naše združenie. Hoci si to mnohí členovia neuvedomujú, vnímam to,
keď čítam v novinách o podnikateľoch z Biznis platformy. Keď sa stretám
s rodinami na rôznorodých stretnutiach a vidím, ako sa s láskou starajú
o tri, štyri, päť detí. A aj keď len o jedno. Keď robíme rozhovory do časopisu
a exallievi odhalia svoje príbehy. Keď sa stretáme so seniormi, z ktorých
sála múdrosť a životná skúsenosť. Aj o tomto všetkom bude toto číslo.
Nech je vzdaním úcty práve pre naše odvážne združenie a povzbudením
do ďalších odvážnych krokov.
Príjemné letné čítanie!

Pavol Grach
delegát pre saleziánsku
rodinu
delegat@exallievi.sk

"Koho Biblia nazýva Ježišovými bratmi
a sestrami? Ide o pokrvných súrodencov
alebo vzdialenú rodinu? Čo na to Cirkev?“
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Brožúrku s názvom Ježišovi bratia aj edíciu Viera do vrecka
kúpite na www.donbosco.sk.
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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!

3

UDIALO SA

UDIALO SA

Prezident maltských exallievov na Slovensku
V polovici marca sa počas víkendu konalo stretnutie svetovej konferedácie vo Viedni. Pri tejto príležitosti prišiel
na Slovensko prezident exallievov na Malte Bryan Margo,
ktorý využil túto cestu na prvú oficiálnu návštevu Slovenska. Počas dvoch dní si preňho členovia slovenského
a svetového sekretariátu pripravili bohatý program. Hneď
po príchode sme Bryana zobrali pozrieť kanceláriu slovenského sekretariátu, kde sa stretol s prezidentom exallievov na Slovensku s Robom Mrukom, čo bolo úplne prvé
oficiálne stretnutie prezidentov týchto vzdialených, no
veľmi podobných krajín. Neskôr ho člen svetového sekretariátu Peter Kováč zobral do kancelárie firmy Eos, kde
sa stretol s viceprezidentom slovenského združenia s Michalom Hortom, u ktorého neskôr strávil aj večer spolu
s jeho rodinou. Na druhý deň aj napriek zlému počasiu na
Bryana čakala prehliadka hlavného mesta a jeho historického centra. Ešte predtým sa však stretol s delegátom
exallievov s don Paľom Grachom, s ktorým debatovali
o výzvach a radostiach združenia exallievov na Slovensku
a na Malte. Nasledovala spomínaná prehliadka starého
mesta spojená s typickým slovenským obedom - bryndzovými haluškami, ktoré Bryanovi veľmi chutili :) Síce
Bryan strávil v Bratislave iba pár hodín, stihol sa stretnúť
s prezidentom a viceprezidentom slovenského združenia
exallievov, členmi sekretariátu, delegátom a zároveň spoznať našu činnosť a fungovanie. Bratislava sa mu veľmi
páčila a sľúbil, že v priebehu leta príde na výlet aj spolu
so svojou manželkou.
Alžbeta Mésárošová

Z REGIÓNOV

Regionálne rozširovanie
V rámci robenia osvety o exallievoch sme absolvovali
viacero stretnutí s direktormi saleziánskych domov po
Slovensku. Saleziánov sme informovali o našej zložke,
ponúkli sme im spoluprácu – dali sme k dispozícii našu
laickú profesionalitu a možnosť sa na nás v prípade
potreby obrátiť. Všetko v slobode a zmysle nášho hesla:
„Čestný občan, dobrý kresťan.“ a sloganu, ktorý nás touto
cestou sprevádzal: „Z vďačnosti chceme dávať.“

Plienková pomoc
Kampaň Pomôžme deťom 2018 na bezplatné poskytnutie
plienok od drogérie Dm v spolupráci so Slovenskou katolíckou charitou sa na nás obrátili s prosbou nájsť konkrétne sociálne slabšie rodiny v niekoľkých mestách, ktoré
majú dieťa/deti používajúce plienky. Sekretariátu Združenia exallievov don Bosca na Slovensku s pomocou niekoľkých exallievov, sestier FMA a VDB sa podarilo v priebehu marca nahlásiť 21 sociálne slabších rodín z rôznych
častí Slovenska, ktorí počas kalendárneho roka 2018
obdržia spolu 32 poukážok v hodnote približne 8000 € na
nákup plienok v sieti Dm drogérie.
Kristína Jakubcová

Otcov direktorov sme prosili o pomoc v robení osvety
nielen o exallievoch, ale túto prosbu sme rozšírili na
osvetu ohľadne celej saleziánskej rodiny. V mnohých
strediskách sme sa dohodli na poskytnutí rollupov
o našom združení alebo zorganizovaní prednášky
o exallievoch. V strediskách, kde sa už organizujú
exallievi, sa budú postupne pripravovať aj obrady prijatia
nových členov do nášho Združenia.

programu bolo svedectvo seniora exallieva p. Augustína
Schweighofera, ktorý rozprával o svojom živote a o tom,
ako ho “nebeský dispečing” viedol a pomohol mu zvládnuť ťažké životné skúšky a situácie. Vzal so sebou aj svoju manželku Máriu, dlhoročnú členku Novej scény a skvelú opernú speváčku, ktorá na záver zaspievala účastníkom stretnutia nádhernú pieseň Ave Maria. Najbližšie
stretnutie facilitátorov bude opäť v septembri.
Alžbeta Mésárošová

21.4.2018 >>> Stretnutie s exallievmi v Prešove, v Sabinove s don Tiborom Haluškom, na Drienici s radostným
saleziánom spolupracovníkom Jožkom Kolarčíkom,
v Poprade s don Petrom Timkom, na Drienici s direktormi: Námestovo (don Jozef Marko), Dubnica nad Váhom
(don Pavol Piatrov), Michalovce (don Peter Hrabovecký),
Humenné (don Peter Veselský), Bardejov (don Viliam
Riško).
23.4.2018 >>> Stretnutie počas Stretnutia provinciálnej
rady vo Veľkom Bieli - direktori z Prešova (don Martin
Kačmáry) a Žiliny (don Peter Lukáčik).

30.5.2018 >>> Stretnutie s exallievmi v Dubnici nad
Váhom, v Novej Dubnici a v Partizánskom.
Michal Nemček

Stretnutia exallievov
po celom Slovensku
Veľkým povzbudením bola pre nás rodinná atmosféra
a prijatie počas týchto stretnutí. Tešili sme sa z možnosti
osobne navštíviť mnohé strediská a aspoň trošku
spoznať ich realitu, radosti, problémy i starosti.
Už rozbiehajúce sa strediská v Prešove, Košiciach
a Bardejove nás zasa presvedčili o životaschopnosti
tohto don Boscovho diela. Pri našich návštevách sme
poďakovali za čas a prácu venovanú rozvoju exallievov
špeciálnym darčekom – modlitbou exallieva - Jozefovi
Litavcovi, zástupcovi exallievov z Košíc a Jozefovi
Pekľanskému, ktorý stojí za rozvojom nášho Zduženia
v Prešove. Veľmi vrelé a srdečné prijatie a rodinného
ducha sme zažili počas návštevy milého diela saleziánov
spolupracovníkov – nádherného exercičného domu na
Drienici, ktorým nás previedol jeho súčasný správca
Jožko Kolarčík, z ktorého prežaroval saleziánskych duch
a radosť. J
10.4.2018 >>> Stretnutie Trnávka. Začali sme v Bratislave
s don Tiborom Reimerom.
11.4.2018 >>> Stretnutie na Miletičke s don Františkom
Kubovičom a tiež naším zástupcom Andrejom Dolnákom.
12.4.2018 >>> Stretnutie Mamateyka s don Milanom Janákom.
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20.4.2018 >>> Stretnutie v Rožňava s don Jánom Čaplom,
Košiciach s don Paľom Drškom a don Stanom Haburčákom, s kandidátmi, v kňazskom seminár s prefektom
Marekom Kunderom, a nakoniec so Saleziánmi spolupracovníkmi (miestnou radou KE a bývalým koordinátorom
ASC Julom Tomaštíkom).

17.5.2018 >>> Stretnutie so žilinskými exallievmi (Animačné jadro) a direktorom školskej komunity Pavlom Dzivým
a riaditeľom školy Igorom Pechom.

Stretnutie facilitátorov na Miletičke
V utorok 27. marca sa na Miletičke u Saleziánov konalo
pravidelné stretnutie facilitátorov, ktorého sa zúčastnilo asi 20 zástupcov jednotlivých ročníkov bývalého GJB
v Šaštíne. V úvode stretnutia sa im prihovorl don Andrej
Kňaze, ktorý v predveľkonočnom období hovoril
o emauzských účenníkoch a ich význame v dnešnom svete. Následne sekretár združenia Michal Nemček odprezentoval novinky v združení, aktivity, ktoré nás ešte čakajú a správy o tom, čo sa už udialo. Záverečný bod

19.4.2018 >>> Stretnutie v Banskej Bystrici s otcom
direktorom don Jozefom Špalekom.

Stretnutie exallievov a absolventov zo SOŠ sv. Jozefa Robotníka sa koná každý druhý rok 1. mája na pôde školy.
Napriek tomu, že na tento rok stretnutie nepripadá, zopár absolventov končiacich v r. 2006 z okolia Žiliny a Oravy sa rozhodlo zorganizovať stretnutie a krátky výlet aj
tento rok. Už v piatok koncom apríla sa zišli na spoločnej
večeri traja ,,autičkári,, v Žiline (Vladimír Blahút, Martin
Červený, Juraj Zajac). Potom si naplánovali výlet do Bratislavy na autosalón, kde si spoločne s ďalšími exštudentami popozerali novinky s automobilového priemyslu.
Nakoniec sme sa presunuli do Viedne za ďalším spolužiakom Martinom Ondríkom, ktorý tam žije aj so svojou
rodinkou a zaspomínali sme si na školské časy v parku
blízko Viedne. Záujem o ďalšie akcie a stretnutia bol aj
od ďalších exspolužiakov, takže si plánujeme spoločné
akcie a výlety aj na mesiac máj a jún, na ktoré sa všetci
veľmi tešíme.
Vladimír Blahút
V pondelok 14. mája sa stretli exallievi z Prešova v prešovskom oratóriu, aby premýšľali, ako ďalej s ich regionálnou
bunkou. Čas do ďalšieho stretnutia o mesiac chcú využiť
na modlitbu, spracovanie informácii zo stretnutia najmä
pre tých, ktorí sú v takomto zoskupení noví, tiež na rozhovory s potenciálnymi a inými exalleivmi a na zistenie
očakávaní od saleziánov. Sprevádzajme modlitbami aj
toto formujúce sa stredisko exallievov!
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Oslava rodiny v Rožňave

Prázdniny so saleziánmi
po 70 rokoch

Úvod mája je plný sviatkov – Dominik Savio, Dominika
Mária Mazzarelova, Svetový deň rodiny a tiež Deň matiek.
Rožňavská saleziánska rodina sa rozhodla osláviť ich
spoločne pod názvom Oslava rodiny.
Pre rodiny si mladí pripravili 10 zaujímavých stanovíšť,
kde si mohli preveriť svoje zručnosti pri hádzaní mincou
do pohára vo vode, ale aj svoj postreh pri kohútich zápasoch, či šikovnosť pri hádzaní šípkami alebo prebehnutí
traťou s vajíčkom na lyžičke, ale aj mnohých ďalších. Taktiež sa formou doplňovačky dozvedeli niečo o oslavujúcich svätcov.
Keďže súťaženie vyčerpáva, pre všetkých bol k dispozícii
doping - čapovaná kofola a čo to na zahryznutie. Na veľkých hladošov čakal pripravený ohník na opekanie, pri
ktorom si posedeli a debatili tí skôr narodený. No nezabudlo sa ani na odmenu pre súťažiach a na všetkých čakal v tento teplý deň chladivý nanuk.

Správy z Dubnice
V novodubnickej farnosti exallievi pokračujú v aktivitách,
ktoré pomáhajú miestnym kňazom pri zvyšovaní duchovného povedomia veriacich vo farnosti. Už druhý „školský” rok (september – jún), pokračujeme s detskými/
mládežníckymi nedeľnými sv. omšami - “poljedenástkami”, pri ktorých sprevádzaní sa striedajú viaceré hudobné telesá, ostáva však zachovaný modul spievania
gospelových piesní, na konci prijímania a na záver sa
vždy pozvú dopredu deti a spievajú sa spoločne “ukazovačky”. Takisto po oznamoch na konci sv. Omše matka
z farnosti – Ivka Hortová, sa prihovorí najmenším deťom
a z jej pohľadu – pohľadu matky, vysvetlí deťom evanjelium a čítania určené pre danú nedeľu. Tento nastavený
systém sa osvedčuje a stále viac detí a mladých rodín
prichádza na tieto sväté omše.
Exallievi v Novej Dubnici pracujú v spolupráci s miestnym
direktorom donom Jožkom Ragulom, na vytvorení detského zboru, ktorý by sprevádzal tieto sväté omše, aby
sa deti ešte viac zapájali do diania.
Dňa 1. mája sú v našej farnosti
hody, keďže kostol v Novej Dubnici
je zasvätený práve Sv. Jozefovi Robotníkovi. Aj tento rok, ako každý,
sa stretávajú veriaci z farnosti na
“agape” v miestnom oratóriu, kde
sú pre všetky vekové generácie pripravené súťaže, hry, kapustnica,
ostro-kyslá kotlíková polievka,
možnosť opekania, a samozrejme
aj niečo na zapitie, no hlavne, prítomnosť takmer všetkých kňazov
z farnosti pripravených pomôcť,
prihovoriť sa, či záujem vytvoriť príjemnú rodinnú atmosféru. Aj tento
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Celé popoludnie sa nieslo v radostnej rodinnej atmosfére plnej súťaženia, radosti z víťazstiev, debát a rozhovorov.
Jana Blahusová
rok oratórium praskalo vo švíkoch a teda účel hodov vo
farnosti bol naplnený.
Akcia, na ktorej sa podieľali exallievi z Novej Dubnice asi
najviac, sa konala na kvetnú nedeľu, teda týždeň pred
veľkou nocou. Po večernej sv. omši boli pozvaní veriaci
do sály miestneho oratória, kde zbor The Gospel Family,
čoby židovský národ, členovia Božieho šramotu a priatelia – sólisti, ako predstavitelia jednotlivých hlavných židovských postáv, zahrali “divadelný koncert” s názvom
Veľkonočné tajomstvo. Partia podpísaná pod Trojkráľovými koncertmi, čiže nielen účinkujúci, ale aj zvukári,
osvetľovači, kameramani a technickí spolupracovníci,
vytvorila predstavenie, ktorého dej sa datoval od vzniku
sveta cez putovanie židovského národa až po zmŕtvychvstanie Ježiša Krista. Bol popretkávaný známymi
piesňami z repertoáru zboru The Gospel Family, ako aj
vlastnou tvorbou z bývalých pašiových hier, ktoré mali
v Novej Dubnici veľkú tradíciu. Hlavnou myšlienkou koncertu bolo porovnanie zmýšľania putujúceho židovského
národa, jeho nálady, reptanie, ale aj veľká viera
s dnešným svetom a ľudstvom v dnešnej dobe. Napokon
posúdiť môžete sami z priložených
fotografií,ako aj (a to bola novinka
od našich kameramanov) z priameho prenosu na youtube.com, kde si
aj teraz môžete toto predstavenie
pozrieť. Ľahko ho nájdete na stránke www.rekem.sk (veľkonočné
tajomstvo).
V nadväznosti na nedávny sviatok
Zoslania Ducha Svätého nie je možné necítiť Jeho prítomnosť pri rozvoji duchovného povedomia veriacich v novodubnickej farnosti. A my
exallievi sme radi, že môžeme byť
toho súčasťou…
Juraj Hort

Púť do Vajnor

Trnavský exalliev Ján Žitňanský spomínal na prázdniny
strávené so saleziánmi. Spolu so svojou rodinou navštívil
Doľany, obec na úpätí Malých Karpát, kde v rokoch 19471949 saleziáni poriadali tábory pre chlapcov z Kopánky.
Pri sv. omši, ktorú slúžil jeho syn salezián Ivan Žitňanský
v kaplnke sv. Leonarda nad dedinou, ďakoval za 80 rokov
života. Tu sa každé ráno počas letných táborov modlieval spolu so saleziánmi Leopoldom Sersenom, Jozefom
Izakovičom, kuchárom p. Kolarovičom a ďalšími bratmi
pod otcovským vedením don Jána Hlúbika. S láskou na
nich spomínal a ďakoval za všetko dobro, ktoré cez saleziánsku rodinu dostal.
Mária Hajičková

Dňa 28.4.2018 putovala saleziánska farnosť Trnava-Kopánka za blahoslaveným Titusom Zemanom. Bicyklami,
vlakom, pešo, či autami sa dopravili farníci do vajnorského kostola, kam sa prišli modliť za duchovné povolania
na Kopánke. Blahoslavený Titus, oroduj za nás a vypros
nám odvahu robiť veľké rozhodnutia a vytrvať!
Mária Hajičková

Duchovná obnova
Don Paľo Grach viedol pôstnu duchovnú obnovu našich
piešťanských exallievov v nedeľu 25. marca. V kláštore
sestier Notre Dame sa ich zišlo okolo 30.

Grafické spracovanie a tlač tohto časopisu
pre Vás s radosťou zrealizovala

Z O S V E TA

Konzulta saleziánskej rodiny
V dňoch 21. – 23. mája sa v Turíne stretli zástupcovia zložiek
saleziánskej rodiny na pravidelnom stretnutí s názvom
Konzulta. Z 31 zložiek, ktoré v súčasnosti tvorí našu rodinu,
sa exallievi stretli so zástupcami ďalších 25 skupín. Nás
exallievov zastupovali na Konzulte prezident svetovej
konfederácie Michal Hort, Angel Gudiña – viceprezident
pre mladých exallievov, don Jayapalan Raphael SDB –
svetový delegát pre exallievov a asistent svetovej
konfederácie Peter Kováč.
Za prítomnosti hlavného predstaveného don Ángela
Fernandeza Artimeho a delegáta pre saleziánsku rodinu
don Eusebia Muñoza prešli účastníci Konzulty bohatým
duchovným aj pracovným programom. Súčasťou boli sväté
omše na významných miestach saleziánskej rodiny akými
sú Pinardiho kaplnka či izby don Bosca, prezentácie
jednotlivých zložiek, práca v skupinách a hľadanie
odpovedí, ako môže saleziánska rodina rásť v sprevádzaní
a počúvaní najmä mladých.
Zaujímavým bodom stretnutia Konzulty bola aj reflexia
toho, čo prinesie najbližšia synoda biskupov v októbri
tohto roka. Nám – saleziánskej rodine celkovo, ako i jej jednotlivým zložkám.

Spoločný program bol obohatený o odbornú prehliadku
Baziliky Panny Márie Pomocnice kresťanov, ktorá tento rok
oslavuje 150. výročie od svojho vzniku.
Stretnutie v Turíne ukazuje aj exallievom bohatstvo našej
rodiny a hodnôt, ktoré sme dostali nielen my. Taktiež si
môžeme lepšie uvedomiť potrebu rozvíjať vzťahy nielen
v rámci nášho združenia, ale i naprieč celým spektrom
saleziánskej rodiny bohatej na rôzne charizmy.
Peter Kováč
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ROZHOVOR
ktoré boli v tom čase v materskej škôlke a neskôr
v miestnej reštaurácii, tak som dal do služby tento
svoj gitarový v tom čase naozaj minitalent a hrám
a spievam v rámci nášho zoskupenia s názvom SKLZ
dodnes a teším sa z toho.
Si aktívny exalliev z Čiernej Vody, do akých akcii sa
zapájaš?

ROZHOVOR

Žijeme len raz
Nie sú to len slová z letného hitu, ale aj jedno z hesiel ,ktorými sa riadi a inšpiruje Peťo Fula. Otec rodiny
a obetavý manžel, ktorý svoju prácu robí s radosťou a pozerá vzpriamene výzvam do očí. Ale tiež športovec
vo všetkých ročných obdobiach. Zaujímavé svedectvo o jeho živote a saleziánskom spolužití sa dočítate
v tomto rozhovore.
Predstav sa nám trošku na
úvod.

Peťo Jacko, Paľo Dzivý, Jožko Luscoň boli niektorí zo
saleziánov čo nás sprevádzali.

Som manžel a otec troch
detí, pochádzam z Bratislavy
a momentálne s rodinkou už
10 rokov žijeme v Chorvátskom
Grobe na Čiernej Vode. Som
pomerne energický typ, mám
rád slobodu a outdoor v najrôznejších podobách a každom ročnom období – v lete
plávanie v jazere, plážový volejbal, bike, rafting, turistiku v prírode až po ľadový hokej,
lyžovanie ideálne v prašane či skialp v zime. Mám rád
pohodu medzi ľuďmi, vzťahy s našou pomerne širokou
rodinkou (starí rodičia, bratia a sestry a ich rodinky)
a priateľmi a tiež hudbu a tanec.

Ovplyvnila ťa nejakým spôsobom saleziánska výchova?
Ak áno, v čom najviac?

Aký bol tvoj prvý kontakt so saleziánmi?
Prvý kontakt bol ešte za komunizmu keď Rudo Lednický
a Peťo Hitka viedli chlapčenské stretká po bytoch v
Petržalke. S bratom sme boli malí chalani na prvom
stupni a mali sme chalanské stretko s chalanmi z iných
rodín. Po revolúcii prišla fáza keď sme chodili skôr ku
Kapucínom ako miništranti a až neskôr sme sa znova
vrátili k saleziánom v stredisku na Mamateyke ako
stredoškoláci – Janko Martiška, Gabo Maník, Paľo Boka,

8

Okrem toho, že som u saleziánov spoznal manželku ma
saleziánska výchova ovplyvnila v mnohých oblastiach.
Vzťah k Bohu, sviatostiam a duchovnu, usporiadanie
hodnôt v živote, chuť žiť život naplno v jednoduchosti
a radosti, budovanie hlbokých ľudských vzťahov, vďačnosť,
kreativita, solidarita a v neposlednom rade rozvíjanie
talentov či schopnosť prevziať zodpovednosť za menšie či väčšie diela, spolupracovať či viesť tím ľudí za spoločným cieľom. Všetko sú to veci, ktoré sa veľmi zídu
v každodennom osobnom, rodinnom, profesionálnom aj
spoločenskom živote.
Pôsobíš aktívne v speváckom zbore vo farnosti na Čiernej
Vode, mal si k spevu a hre vždy blízko?
Blízko áno, ak tým myslíme, že sme doma mali klavír
a moja o dva roky mladšia sestra, ktorá chodila na hodiny
klavíra, ma občas čosi naučila a inokedy som si sám niečo
zaimprovizoval. Neskôr sme na Mamateyke u saleziánov
spievali hlavne na mládežníckych sv. omšiach. Tam kdesi
som sa aj naučil svoje prvé akordy na gitare od oveľa
šikovnejších gitaristov a čosi sme zahrali a zaspievali aj
na rôznych akciách či táboroch. Keď sme prišli na Čiernu
Vodu a bolo treba hrať a spievať na detských sv. omšiach,

Do všetkého možného – prirodzene najviac do akcií
rodinného typu ako rodinná lyžovačka na Silvestra
alebo cez jarné prázdniny, rôzne výlety do prírody
a hôr po vlastných alebo na bicykli, splavy, športové
akcie, rodinné tábory, akcie pre manželské páry
alebo pre otcov ako nedávny skialp vo Veľkej Fatre.
Takisto mávame pravidelné manželské modlitbové
stretká, duchovné obnovy a duchovné cvičenia
aspoň raz za rok. Na Čiernej Vode fungujú tri
hudobné zoskupenia, takže hrávame na omšiach
aj rôznych akciách a občas máme väčší koncert
aj s hudobnými hosťami. Spoločenstvo na Čiernej
Vode je naozaj živé a možností je veľa.
Si šťastný manžel a otec, povieš nám niečo o tvojej
rodinke?
Mám užasnú manželku Miriam, milujem ju stále a sme
zosobášení 14 rokov. Miriam sa pracovne venuje
oblasti Epidemiológie. Máme takú postupku:
Matej (11), Monika (9), Marek (7). Každé z našich
detí je iné a doma je celkom veselo. Som šťastný,
že máme chalanov aj dievča a niekedy žasnem,
akými rôznymi talentami ich Boh obdaril.
Rodinku viac menej dopĺňa ešte mačka Micina
a králik Zajo. Sme myslím taká normálna rodinka,
s manželkou sa snažíme vytvárať príjemné prostredie
a zároveň rozvíjať naše deti, tráviť spolu čas, vychovávať
ich k hodnotám a spolu s nimi rásť. Nie vždy nám všetko
rodinke a vo výchove ide ako po masle a preskákali sme
s manželkou aj ťažšie obdobia. Vďaka Bohu to náš vzťah
a lásku veľmi posilnilo a posunulo na iný level, z čoho sa
veľmi tešíme.
Povieš nám niečo o tvojom pracovnom živote?
Pracujem v IT sektore v medzinárodnej firme DELL. Vediem tím, ktorý robí finančné plánovanie a analýzy pre
USA a Kanadu, takže veľa spolupracujeme so zámorím.
Práca je veľmi dynamická, plná zmien a nových výziev,
takže sa neustále učím niečo nové. Snažím sa budovať
so širším tímom pracovné prostredie, ktoré je založené
na integrite, dôvere, vzťahoch, kvalitnom business partneringu s dôrazom na osobný rast a myslím, že sa to celkom darí.
Ako sa ti darí zladiť pracovný život s tým osobným?
Je to o rovnováhe, prioritách a pravidelnej kalibrácii
s manželkou/deťmi/ľuďmi v rozhovore a s Bohom
v modlitbe/rozhovore: Do čoho ma/nás to vlastne dnes
pozývaš? Rebríček: Boh, manželka a ja, deti, a až potom
práca, širšie rodinné či iné vzťahy, domáce záležitosti,
čisto moje záľuby a angažovanosť či služba, mi napomáha

si veci zotriediť a nenechať sa prevalcovať prívalom
denných povinností a výziev, ktorých zoznam sa zdá byť
niekedy nekonečný. Niektoré z týchto vecí som sa naučil až
po chybách a skratoch, keď niečo poriadne “zaškrípalo”,
pretože som venoval príliš času či už práci, angažovanosti
v službe, svojim vlastným záľubám alebo som prepínal
sily a nedal si pozor na dostatočný oddych. Kalibrácia je
potrebná neustále lebo veci inak fungovali keď sme boli
s manželkou sami, s jedným, dvomi, tromi deťmi, inak so
škôlkarmi, školákmi či manželkou v práci.
Máš nejaké zásady alebo heslo, ktorým sa riadiš vo
výchove svojich detí, pri práci či v osobnom živote?
„Žijeme len raz” zo známeho letného hitu, lebo naozaj tu
na zemi žijeme len raz a máme ho žiť s radosťou a záleží len a len na nás čo s naším životom urobíme a čo bude
nasledovať potom. Keď zdolávam v živote niečo ťažké, tak
heslo „Never give up!“ (viď obrázok) alebo „Čo ťa nezabije to ťa posilní“ a keď mám obavy či strach z niečoho, rád
si pripomeniem: „Ještě se nikdy nestalo, aby to nějak nedopadlo!”. Najdôležitejšia vec je, myslím, venovať priestor
Bohu a naučiť sa “načúvať” jeho tichému hlasu a vedieť
počúvať ľudí okolo seba. Človek sa veľa dozvie a veci do
seba postupne pekne zapadajú, keď to, čo započujeme
a rozpoznáme v našom živote, aj realizujeme.
Pýtala sa: Martina Bieliková
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„V živote treba riskovať, kto neriskuje, nevyhráva!“
Pápež František
30. september 2017 – symbolicky v deň blahorečenia
dona Titusa Zemana začala duchovná príprava na
Národné stretnutie mládeže P18 v Prešove a Svetové
dni mládeže 2019 v Paname s názvom Odvážny rok. Titus je totiž dokonalým príkladom odvážneho mladého
človeka, ktorý sa brodil v riekach, aby pomohol mnohým ďalším študovať v zahraničí. Voda a odvaha... A tu
sme pri milej slovnej hračke. Ak si známy vzorec vody
H2O napíšeme a prečítame odzadu, dostaneme O2H
resp. „o-dva-ha“. Odvážny rok teda spája odvahu so
symbolikou vody.

„Buďte chrabrí a udatní; nebojte sa a neľakajte sa ich,
veď s tebou ide sám Pán, tvoj Boh; on ťa nenechá a neopustí.“ (Dt 31, 6)
Živo si spomínam, ako sme boli so skupinou animátorov v Gardalande v Taliansku. Ocitli sme sa uprostred
neuveriteľného množstva atrakcií, ktoré si vyžadovali
kus odvahy na ich zdolanie. Najviac strachu mi naháňalo Tornado Blue. Rýchlostná dráha, pri ktorej ti ide
srdce vyskočiť z hrude. Kabínka, do ktorej ťa posadia,
letí šialenou rýchlosťou a ty nevieš, kde vlastne si. Pri
spomienke na tie chvíle sa mi vynára život mnohých
ľudí v dnešnej spoločnosti. Žijeme veľmi rýchlo a vyžaduje si to poriadny kus odvahy a statočnosti. Nielen
v komerčnom prostredí, ale aj v triede, v Cirkvi, v partii, na stretku. Život s Bohom je a bol v každej dobe
odvážnym životným štýlom. Ak chceš žiť dobrý, plnohodnotný a krásny život, tak si to vyžaduje odvahu
a statočnosť. Ježiš, ktorý ťa pozýva k veľkým veciam,
ti zároveň túto odvahu a statočnosť dáva. Môžeš sa
v živote rozhodnúť pre rôzne ciele a môžeš snívať
o rôznych métach, ale to najkrajšie, čo môžeš dosiahnuť, je krásny charakter. Ak zo seba vyformuješ statočného a odvážneho človeka so zmyslom pre dobro,
krásu, službu, obetu a lásku, tak si dosiahol ten najvznešenejší cieľ, aký môže byť. Chcem ťa pozvať na
náročnú, ale fascinujúcu cestu budovania tvojho
charakteru. Určite si už videl vynikajúci film Hacksaw
Ridge. Ponúkam ti ako vzor hlavného hrdinu z tohto
filmu Desmonda Dossa. Bolo by fantastické, keby si
dokázal zo seba vybudovať takého odvážneho a statočného človeka, ako bol Desmond. Nie je nič krajšie,
ako človek s takým charakterom. V ňom sa odzrkadľuje vznešenosť samého dobrého Boha. Vykročiť na túto
cestu si vyžaduje veľký kus odvahy. Na našom oddelení saleziánskej pastorácie mládeže sme celý tento rok
zasvätili práve tejto téme odvahy. Začali sme blahorečením don Titusa Zemana, ktorý je vynikajúcim príkladom odvážneho človeka až po hranice nerozvážnosti.
On tie hranice dokonca prekročil. Spoločne s celou
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Cirkvou kráčame ďalej týmto rokom odvahy. Godzone
tour sa niesla v duchu odhodlania zmeniť svet a pevne
verím, že aj tohtoročný Festival Lumen môže byť pre teba
veľkou inšpiráciou na tejto ceste. Festivalový organizačný tím sa nezľakol a vykročil do novej éry festivalu
s novým logom, vizuálom, s novou nádejou, odvahou
a heslom BE BRAVE! Mnohé ďalšie stretnutia pozývajú
celú Cirkev k odvážnym krokom. Všetko to vyvrcholí na
celoslovenskom stretnutí mládeže P18 v Prešove. Ako
veriaci máme veľkú tendenciu byť ustráchaní, nevýrazní
a dokonca málo dôverujúci. Ježiš viackrát prichádza medzi apoštolov s výzvou:“ Nebojte sa!“. Sv. Otec Ján Pavol
II. hneď po zvolení vychádza medzi ľudí s pozdravom:
„Nebojte sa! Otvorte dvere Kristovi!“ Nuž nebojme sa!
Otvorme mu počas tohto roku odvahy dvere nášho
srdca, aby tam mohol vstúpiť a zmeniť náš charakter
na statočných a krásnych ľudí, ktorí zasvätia svoj život
službe a láske.

Odvaha bola silnou témou pápežových príhovorov počas SDM v Krakove: „Priatelia, Ježiš je Pánom rizika, (...)
a nie Pánom komfortu, istoty a pohodlnosti. Na to, aby
sme nasledovali Ježiša, je potrebné mať dávku odvahy,
je potrebné rozhodnúť sa zameniť gauč za pár topánok,
ktoré ti pomôžu kráčať po cestách, o ktorých si nikdy
ani nesníval a ani len na ne nepomyslel...“
Ako tému pre rok 2018 vybral Svätý Otec doslova „anjelský“ hlas: „Neboj sa, Mária, našla si milosť u Boha.“
(Lk 1,30). Téma nesie podtitul: Odvaha žiť v prítomnosti. Opäť sme teda so Svätým Otcom naladení na rovnakú vlnovú dĺžku, resp. plavíme sa na rovnakej lodi.
A vlny a lode opäť asociujú vodu...
Najbližšie Svetové dni mládeže budú v Paname, pre
ktorú je voda mimoriadne kľúčová – je to krajina obmytá oceánmi, krajina známa svojím dychberúcim Panamským prieplavom, dažďovými pralesmi aj obdobím
dažďov, kvôli ktorým sa SDM budú konať už v januári!
„Evanjelium vody“ – tak nazývajú niektorí biblisti Jánovo evanjelium. Tou symbolickou „vodou“ je Kristus.
Postavy Jánovho evanjelia prechádzajú často odvážnym procesom dozrievania vo viere. Títo biblickí ľudia
prešli skúsenosťou s Kristom, ktorá ich menila. A to
chceme ponúknuť aj dnešným mladým ľuďom. Odvážny rok ožil vďaka postavám z Jánovho evanjelia, ktoré
spoznali, čo je to odvaha a ako milý „bonus“ zažili tento kľúčový okamih pri nejakej forme vody (rieka Jordán,
voda v kamenných nádobách v Káne, studňa, rybník
Siloe a Betsata, rozbúrené more, alebo voda z Ježišovho boku, či ľudské slzy...)
Zrkadlo nám teda nastavujú Ján Krstiteľ, Ježišova matka Mária, Nikodém, samaritánka, slepý a chromý – ktorých Ježiš uzdravil, Peter, stotník aj Mária Magdaléna.

Don Holubčík

Odvážny rok je zavŕšením akejsi (nami vopred neplánovanej) trilógie: Čistý rok, Milosrdný rok a Odvážny rok.
Tak ako pri Čistom a Milosrdnom roku, súčasťou materiálov Odvážneho roka je list špeciálne písaný mladým,
modlitby, adorácie a najmä originálne aktivity vhodné
na hodiny náboženstva, na stretká, či na formáciu
birmovancov. Pod tie sa podpísali tri veľké spoločenstvá pracujúce s mládežou – saleziáni, Združenie kresťanských spoločenstiev mládeže a Projekt Godzone.

Pali Danko

Novinkou Odvážneho roka je „Máriina cesta“ – seriál,
ktorý pripravuje rožňavský otec biskup Stanislav Stolárik,
v ktorom predstavuje známe aj menej známe mariánske
modlitby rečou mladých – ako vznikli, prečo vznikli
a v čom spočíva ich sila. Dozviete sa napr. prečo Napoleon žiarlil na Pannu Máriu, ako vznikli antifóny Raduj sa
Nebies Kráľovná, či Salve Regina, alebo ako Mária zmenila život mnohým známym osobnostiam...
Pri snívaní o Odvážnom roku sme mali veľmi odvážne túžby a mnohé z nich sa stali krásnou skutočnosťou. Každý
mesiac sme darovali originálnu pieseň z dielne najznámejších slovenských gospelových interpretov - Sima Martausová, Dominika Gurbaľová, Eva Hrešková, Heartbeat, Poetica Musica, F6, FireFly, Lámačské chvály a ESPÉ. Ku každej
téme napísali talentovaní veriaci divadelníci pôvodný scenár na krátku divadelnú hru. Dvaja z autorov sú aj skúsení
saleziáni – divadelníci – Maroš Husár a Robo Flamík. Hrať
divadlo a postaviť sa pred publikum vyžaduje predsa riadnu dávku odvahy... J. A napokon – Odvážny rok zaujal aj
kresťanských výtvarníkov, ktorí stvárnili rôzne odtiene
odvahy do plošných, či priestorových umeleckých diel...
Všetko sa dá nájsť na webovej stránke www.narodnestretnutiemladeze.sk, odkiaľ sa všetky materiály dajú
bezplatne stiahnuť a verejne šíriť.
Možno sa vám pri čítaní týchto riadkov rozbúšilo srdce...
pretože vám v srdci stále horí zápal pre mladých...
S odvahou spolu vykročme na cestu a nechajme sa
dennodenne prekvapovať Bohom. On naše spoločné
úsilie a zápas o dušu mladého človeka isto nenechá „len
tak”. Preto dvíhame plachty a opúšťame stojaté vody
komfortu. Plavba za dobrodružstvom sa začína každý
deň! Najbližšie kotvíme 26. – 29. júla v Prešove!!
Pali Danko
režisér P18 a zodpovedný
za duchovnú prípravu Odvážny rok
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Volám sa Jozef Kramár, som
exalliev zo SOŠ sv. Jozefa Robotníka v Žiline, ale pochádzam a žijem na Orave zo svojou rodinou.
Na škole som skončil maturitou
v roku 2008. Vyštudoval som odbor autoelektrikár a dopravná
prevádzka, ale poďme k veci J.
Odvaha je podľa mňa spraviť
krok do neznáma a čeliť svojmu
strachu. Medzi moje najodvážnejšie činy v živote určite patrí
podanie prihlášky v tej dobe ešte
na SOU sv. Jozefa Robotníka v Žiline. Učitelia aj kamaráti ma odhovárali, že na intráku
sa budem mat zle, že je to drahé a podobne. No dal
som na radu môjho krstného otca Jozefa Kramára, ktorého týmto pozdravujem už do neba. Veľká vďaka pat-

ri aj mojim rodičom, že mi umožnili
študovať u saleziánov. Pochádzam z
dvanástich súrodencov, takže to naši
mali trošku náročnejšie. No a tu ten
život z donom Boscom začína. Po vyštudovaní som sa uchytil v jednom
značkovom autoservise v Žiline a
pracoval som tam štyri roky. Od saleziánov som si do života odniesol nielen výchovu či vzdelanie, ale aj manželku. Manželka bola animátorka v
oratóriu. Toto je ďalší z mojich odvážnych krokov, keď som si ju vzal za
manželku. Dnes žijeme na Orave,
máme tri požehnané detičky, bývame v rodinnom dome
a pracujeme vo svojom autoservise.
Každodennú odvahu mi dáva vedomie, že na to všetko
nie som sám.

Ďakujeme, žienky exallievky!

Exallievi, to nie sú len muži. Medzi exallievami je množstvo žien, ktoré do tohto spoločenstva prinášajú
slnko, krásu a nežnosť.

Či ide o ženy priamo na sekretariáte exallievov, alebo
ide o manželky, priateľky či dobrovoľníčky. Je ich
mnoho a práve preto im treba poďakovať. Poďakovať za
odvahu a trpezlivosť pri mnohých nových projektoch ich
manželov a priateľov. Poďakovať tiež za srdečný prístup,
vedenie a empatiu, ktorú do spoločenstva vnášajú.
A v neposlednom rade netreba zabudnúť na ich dôležité
a jedinečné poslanie. Veď kto iný si berie na plecia tú
zodpovednosť, aby združenie exallievov malo dostatok
členov aj v budúcnosti? J Tieto fakty sú jednoznačne
privilégiom žien. Nikto iný nevie tak citlivo pochopiť isté
veci a pritom pohotovo a s čistou hlavou zareagovať.
Ženy to majú v krvi. Dievčence, ženy, manželky, panie
a slečny.... ĎAKUJEME vám za to, že tu pre nás ste a vždy
máte zdravý pohľad na vec.

Martina Hortová
Saleziánov a neskôr aj exallievov som spoznala cez môjho manžela Michala. Žiť s ním
a nenadchnúť sa pre učenie Dona Bosca a exallievov
je asi nemožné. Exallievi mi
dali možnosť pocítiť, že cesta
k svätosti je možná a existuje
aj cez bežný život žitý naplno,
s využívaním svojho talentu
a darov v službe pre iných.
Veľmi mi v tom pomáha aj
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spoločenstvo, vďaka ktorému som spoznala veľmi veľa
inšpiratívnych ľudí, ktorí ma motivujú. Verím, že sa aj za
mňa modlia ako ja za nich, aby sme tento cieľ dosiahli.

Veronika Čaladiková
Čo pre mňa exallievi
znamenajú? Jeden výnimočne
veľa (keďže je môj manžel J)...
Ja vnímam a stále cítim úžas
nad dielom, ktoré vytvorili
a ktoré funguje. Som veľmi
vďačná za ľudí, ktorí stoja
na čele (Hortovci, Mrukovci,
Faltusovci,...), ktorí napriek
tlaku osobných a pracovných
povinností, združenie ťahajú
dopredu a je ich srdcovou
záležitosťou. Exallievi sú pre nás rodina, znamenajú
hlboké priateľstvá, sú naši výnimoční obchodní partneri
a v neposlednom rade nám dávajú more možností
ako si v dnešnom svete vybrať naozaj kvalitné aktivity,
skvele strávený čas a tiež možnosť pomáhať tým, ktorí
to potrebujú najviac.
Cítim vďačnosť za prijatie, za rodinnosť, vďačnosť že naši
manželia (a niekedy aj my s nimi) môžeme slúžiť a byť
účastní na tomto vzácnom diele.

Peter Valášek– manžel a otec

7 detí, riaditeľ neziskovej organizácie Familiae Locum Rodinkovo,
spolupracovník Žilinskej diecézy,
psychológ a kresťanský kouč.
Čo pre teba znamená ODVAHA?
O - otvorenosť pre nové,
D - dôvera, že všetko s lúži
na dobré,
V - vernosť až do konca,
A - akceptácia rizika,
H - hĺbkaje krása,
A -	...aradosťa milosť!!!

Čo najodvážnejšie si v živote spravil?
Odišiel som z domu, keď som mal 15
rokov – do Šaštína. Vstúpil som do
manželstva. Prijal som všetky deti, aj
tie postihnuté. Odovzdal som Bohu
všetko – ďakovať Jemu a volať ho
Otcom sa ODVAŽUJEM!

Naši dobrovoľníci

Dobrovoľníci prispievajú k lepšiemu a jednoduchšiemu chodu združenia a šetria mnoho síl a času
pracovníkom sekretariátu. Okrem Martiny a Dominika nám nezištne, vo svojom voľnom čase a bez nároku
na honorár pomáha množstvo ďalších ľudí. Všetkým patrí veľká vďaka.
Ahojte, volám sa Maťa
Bieliková a som nová
dobrovoľnícka redaktorka. Písanie článkov bolo
to, čo ma odmalička napĺňalo. Vyštudovala som
Fakultu masmediálnej
komunikácie na Univerzite sv. Cyrila a Metoda
v Trnave. Avšak Pán Boh
mal so mnou iné plány
a tak som štátnicovala so
statusom dvojnásobnej
maminy. Teda akákoľvek
práca išla na istý čas bokom. Teraz sa venujem
prioritne rodine, cyklistike, korčuliam, šitiu a knižkám, ktoré čítam deťom
tisíckrát dokola. Keď prišla ponuka písať pre tento
časopis, vedela som, že je
to pre mňa ideálna kombinácia. Manžel je odchovanec
saleziánov a spolu sme boli prijatí medzi exallievov, priateľov, ktorí sa stali rodinou. Za každú príležitosť veľmi
pekne ďakujem, lebo môžem spoznávať nových a zaujímavých ľudí a robiť to, čo ma napĺňa.

Som Dominik Kotvan.
Myslím, že moje meno o
mne a mojej službe veľa
hovorí. Dominik, Dominus, Pánov. Áno, mojim životným cieľom je slúžiť
Bohu. Robím to mnohými
spôsobmi – či už spravovaním financií v mojom
spoločenstve, „facilitátorovaním“ pre môj šaštínsky ročník alebo tým, že
sa živím ako programátor.
A keďže programovanie je
lákavé a dobrovoľníctvo
tiež, tak som prijal ponuku, ktorú som dostal od
združenia.
„Či by som nechcel pomáhať združeniu so správou
webu a nahadzovať články na Facebook.“
„No jasné, že áno! Aspoň sa niečo nové naučím!“ – tak
som si vravel, keď som začínal.
Ako mesiace plynú, naozaj sa každým článkom učím niečo nové. A o tom to je – slúžiť Bohu aj takýmto spôsobom.

Ak je združenie rovnako aj vašou srdcovkou a cítite, že viete byť nápomocní, budeme radi za každú
pomoc, podporu a priloženie ruky k dielu!

13

V sa lezi á nskom duchu
a dôvery, či majú pevné ciele, ktoré sme im odovzdali
a ku ktorým sme ich vychovali. Oveľa rozhodujúcejšie
je, či v nás vidia vieru a dôveru, či ich vieme odovzdať
do Božích rúk v istote, že Boh bude všade s nimi a oni
vo svojej slobode, i keď v námahe, spolu s ním všetko
prekonajú. Aj bez našich nadmerných dotácií a protekcií.
A podobne ako don Bosco budú schopní vytvoriť si
pozitívne predsavzatia aj z negatívnych príkladov.
Don Pavol Grach SDB

Gaudete et exsultate
Vyšla apoštolská exhortácia pápeža Františka
s názvom Gaudete et exsultate o svätosti
v súčasnom svete. Jej slovenský preklad nájdete
na www.kbs.sk.

V s a l ezi á n s ko m d u c h u

Z Becchi do Castelnuova
Cesta Janka Bosca ku kňazstvu sa jeho snom nijako
nezľahčila. Sen pomaly upadol do zabudnutia a udalosti
jeho života išli so svojimi radosťami a starosťami, teda
viac starosťami ako radosťami, napred.
Krásnou iskierkou nádeje jeho detstva bolo stretnutie
a spriatelenie sa so staručkým kňazom donom Calossom,
ktorý prišiel do blízkeho Murialda na kaplánske miesto,
aby prežíval staršie roky svojho života v jednoduchej
službe ľuďom. Janko sa s ním zoznámil a tento kňaz sa
stal pre neho akoby otcom. Pomohol mu so základmi
gramatiky a naučil ho aj základom modlitby a duchovného
života. Tento kňaz však nečakane zomrel a Jankove nádeje
opäť pohasli. Pozvanie zo sna si pamätal, ale cesta k jeho
uskutočneniu bola stále ťažšia a roky pribúdali.

Janko sa však nedal odbiť a na naliehanie triedy ho
napokon nechal urobiť preklad. Keď sa presvedčil, že
preklad je perfektný, obvinil Janka z toho, že podvádzal.
Napokon však pravda zvíťazila a učiteľ musel kapitulovať.
Tento záznam nám hovorí, aké bolo asi povedomie
obyvateľov Castelnuova o ľuďoch na vedľajších lazoch
a čím všetkým si Janko musel prejsť.
Toto sa mi nepáči ... Ja to budem robiť inak
V tomto období mal Janko Bosco ešte jeden smútok.
V Castelnuove hľadal kňazov, ktorí by mu boli takí
blízki, ako mu bol blízky don Calosso, ale nenašiel ich.
Nevedel pochopiť, prečo si tí kňazi nevedia nájsť trošku

Obetavej matke Margite, ktorá videla do jeho srdca
a poznala jeho túžby, sa napokon za pomoci svojich
príbuzných podarilo poslať Janka do školy v Castelnuove.
Janko však mal už 15 rokov. V prvých chvíľach chodil do
školy a vracal sa domov každý deň, doobeda i poobede,
čo bolo takmer 20 km denne. Ale počasie a veľká strata
času ho napokon donútili, aby si našiel miesto u dobrých
ľudí v Castelnuove.

času a povedať mladým nejaké pekné slovo alebo
nejaký príbeh. A hoci sa musel s touto situáciou zmieriť,
predsa našiel originálne riešenie: pevne si zaumienil,
že keď sa stane kňazom, bude to robiť inak. Priblíži sa
k deťom a bude im priateľom. A my vieme, že toto svoje
predsavzatie dodržal.
Situácia sa však nezlepšovala. Mama Margita len
s námahou pokrývala finančné náklady na túto základnú
školu a už bolo treba myslieť na to, ako ďalej. Ak chcel
Janko ísť ku kňazstvu, potreboval strednú školu v Chieri,
ktorá bola oveľa drahšia a vzdialenejšia. Peňazí nebolo
a sen, ktorý ho pozýval na túto cestu, mu nerobil túto
cestu nijako ľahšou.
Táto etapa života dona Bosca nám hovorí, že veľké sny sa
uskutočňujú aj cez námahy a poníženia. My sa im niekedy
tak veľmi bránime a mnohokrát chceme naše deti ušetriť
od akýchkoľvek ponížení a námah. Zabúdame však pri
tom na to dôležitejšie, totiž či majú dobrý základ lásky

Saleziánska rodina na Slovensku
Saleziáni dona Bosca
(SDB)

Odchovanci saleziánov
dona Bosca

Dobrovoľníci s donom
Boscom (CDB)

Dcéry Máre Pomocnice
(Saleziánky, FMA)

Odchovanci sestier
saleziánok

Združenie
Márie Pomocnice (ADMA)

Združenie saleziánov
spolupracovníkov (ASC)

Dobrovoľníčky
dona Bosca (VDB)

Kontemplatívna Fraternita
Márie z Nazareta

www.saleziani.sk

www.exallievi.sk

www.volontaricdb.org

Somár z Becchi?
Záznamy z tohto obdobia spomínajú ako sa Janko stal
terčom podceňovania a výsmechu zo strany učiteľa
latinčiny dona Mogliu. Hoci mal o Jankovi dobré správy
z rôznych zdrojov, zvíťazili v ňom predsudky. Janko je
šikovný, ale je z Becchi a z Becchi môže byť hocikto,
vždy je to somár, aj keď trochu šikovnejší, ale somárom
zostáva. Keď sa na hodine Janko Bosco dožadoval, aby
ho preskúšal z latinčiny, don Moglia ho vysmial: „Čo ty
chceš s latinčinou? Čo by na také niečo niekto z Becchi
mohol pomýšľať ... veď nerozumieš ničomu ... ty zbieraj
hríby a vyberaj vtáčie hniezda, to je vaša robota, tomu sa
rozumiete, vy z Becchi.“
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www.salezianky.sk

Don Pavol Grach SDB

www.ascslovakia.sk

www.exallievefma.org

www.volontariedonbosco.org

www.admadonbosco.org

www.fraternidadmariadenazaret.org

15

BIZNIS PROFIL

BIZNIS PROFIL
protipovodňovú zábranu, bol som ohromený. Prirovnal by
som to k pocitu, ako keď sa náhodou stretneš s Elonom
Muskom ešte skôr, ako začne vyrábať Teslu Model S
a začne ti rozprávať o budúcnosti elektromobility.
Čo zabezpečuje tvoja firma Geodesign AB?
Firma vyrába a neustále zdokonaľuje unikátne
protipovodňové zábrany bez spodnej stavby. Na celom
svete sa predalo už viac ako 60.000 m rôznych variant
tejto zábrany, okrem iných krajín aj na Slovensku
a v ČR, momentálne máme rozpracovaný projekt
rozvojovej pomoci pre Moldavsko.
Ako vnímaš členstvo v združení exallievov, v čom vidíš
jeho prínos?

Peter Dráb

Boj s vodou
aj chutné tradície
Nezáleží na tom ako, ale či človek nájde odvahu chytiť sa príležitosti. O tomto a mnohom ďalšom nám
porozprával Peter Dráb.
Aká bola tvoja cesta na gymnázium v Šaštíne?

Kam viedli tvoje kroky ďalej?

Úplne úprimná odpoveď je “nedobrovoľná”. Ako ôsmak
na ZŠ som nemal pocit, že by som chcel ísť na chlapčenské gymnázium do “veľkomesta” Šaštín-Stráže.
Samozrejme, v tom veku bola miera môjho autonómneho
rozhodovania výrazne limitovaná, rozhodujúce slovo mali
v tomto smere rodičia. Našťastie sa ukázalo, že to nebolo zlé rozhodnutie.

Šiel som na právo do Bratislavy, ktoré bolo pre mňa
veľkým sklamaním. Na fakulte totiž, napriek tomu, že
sa písal rok 2001, od ’89-ho nikto nevyvetral. Pre mňa
osobne najhoršie investovaných päť rokov z de facto
najdôležitejšieho obdobia môjho života. Našťastie,
vo štvrtom ročníku som sa nezmieril s tým, že PraF UK
bude konečná, zabojoval som a spravil som si druhého
magistra (z medzinárodného obchodného práva) na
Stredoeurópskej univerzite v Budapešti. Skvelá škola,
neskutočne rozmanité multikultúrne prostredie a až tam
som pochopil, čo je to kritické uvažovanie. Je smutným
mementom našej doby, že orbánovský režim robí všetko
pre to, aby toto krásne dielo zlikvidoval.

Ako spätne hodnotíš štúdium na GJB, čo považuješ za
najväčší prínos výchovy a štúdia na GJB?
Musím povedať, že ma nebaví romantizovať o gymnaziálnych časoch. Treba si uvedomiť, že gymnázium zaniklo.
Ja osobne mám za to, že moderná komunitná stredná
škola postavená na kresťanských základoch je skvelý
a atraktívny projekt v dnešnej, peniazmi posadnutej
dobe, len ho treba naplniť kvalitným obsahom a zohnať
naň financie. Ak mám hodnotiť Šaštín v kontexte mojej
doby (tzn. 15-rokov späť), škola mala v tom čase svoju
nespochybniteľnú kvalitu, tak v humanitných ako aj
prírodovedných predmetoch. Plusom tiež bolo, že to bol
malý komunitný projekt, ktorý navyše dokázal prepojiť
najmladšiu generáciu tzn. študentov s tou dosluhujúcou
- kňazmi poberajúcimi sa na odpočinok. Problém bol, že
to všetko kresťansky zakrpatelo a uzatváralo sa do seba
(v Šaštíne nás volali “kláštorníci“). Nezabudnem, ako nám
bolo prízvukované, že máme dookola čítať Písmo a stále tam hľadať niečo nové. Lenže zákonníkov, ktorí sa celé
dni vŕtali v spisoch, hnal Ježiš z chrámov.
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Priznám sa, že nie som až takým aktívnym členom Biznis
platformy, čiže networking aktívne nevyužívam. Veľmi sa
mi ale páči, že BP má charitnú vianočnú zbierku “Darujme
úsmev” a tiež projekt finančnej pomoci pre sirotinec
v Pokrove na Ukrajine.
Čo ti dáva členstvo v Biznis platforme?
Nevnímam členstvo v BP tak, že by mi malo niečo dať. My
sme už dostali dosť. Musím ale povedať a zároveň sa aj
poďakovať konkrétnym exallievom resp. ich firmám, ktorí
mi nezávisle od BP pomohli - či už konzultáciami pri vývoji
môjho nového produktu alebo aj priamo dodávateľsky
so surovinami. Ide o AEON Consult, s.r.o. (A. Stavová)
a Lyra Chocolate (K. Stýblo).
Ako sa ti darí zladiť pracovný život s rodinným? Predstav
nám v skratke tvoju rodinku?
Je to občas náročné, ale dá sa to, keď sa chce. S oboma
mojimi synmi som bol na materskej, keď mali 2 resp. 1 rok.
Vo Švédsku je úplne normálna vec, že otec je rok doma
s deťmi a som rád, že tento trend ožíva aj na Slovensku.

Podnikáš s protipovodňovými bariérami, ako si sa dostal
k tomuto biznisu?
Úplne náhodou, v máji 2004 padla druhá železná opona
a Slovensko vstúpilo do EÚ. Zo dňa na deň bolo možné
pre občanov z „východného bloku“ vycestovať a hľadať si
prácu ktorejkoľvek krajine, ktorá si neuplatnila dočasné
obmedzenia. Takže, dvaja ekonomickí migranti z Novej
Dubnice (rozumej ja a brat) si povedali, že si na leto
pôjdeme hľadať prácu do Švédska. Keďže v tom čase
rovnako uvažovalo ďalších zhruba 200.000 ekonomických
migrantov z Poľska, robotu sme, samozrejme, nenašli.
Cestou na úrad práce v Linköpingu som ale náhodou
stopol auto s mojím terajším obchodným partnerom.
Keď mi ukázal, čo vymyslel - neskutočne efektívnu

Don Pavol Grach SDB

Prvé tri roky v živote dieťaťa sú totiž mimoriadne dôležité
a neopakovateľné pre vytváranie vzťahovej väzby dieťarodič. Firmu máme zhruba 15 minút pešo od domu,
takže netrávime čas dochádzaním, ale spolu. V tomto
smere sú Piešťany ideálne pre rodinu aj biznis – kvalitné
podmienky na podnikanie a všade blízko, doslova na
bicykel.
Ak mám predstaviť rodinu, jej pilierom je, samozrejme,
manželka Evka. Tá popri obetavom staraní sa o troch
chlapov (ja, Oliver a Teo) stíha ešte polovičný úväzok
v jednej nadnárodnej firme a je garantom toho, že to
u nás doma funguje. Ja manažment domácnosti a najmä
kuchyňu absolútne nezvládam, takže naše životy doslova
závisia od nej. Navyše, pri výchove detí som dosť mäkkýš,
čiže mantinely nastavuje ona. A tiež je veľkým kritikom
a motorom môjho kresťanstva. Keďže je neveriaca,
anjelíčkovanie v kostole na ňu vôbec nezaberá a chce
vidieť aplikovanú vieru - tak v čestnom a zodpovednom
podnikaní ako aj v pomoci druhým.
Máš osobné alebo pracovné pravidlá, ktorými sa riadiš?
Pravidlá sú zbytočné, ak človek nemá najprv upratané
v hlave, lebo potom tie pravidlá resp. zásady aj tak
nedodržuje. Rozumnejšie je najprv spraviť si taký malý
vnútorný audit, právnici tomu hovoria “due diligence”,
po slovensky niečo ako “starostlivé vyhodnotenie”.
Ak chcem nejako fungovať, musím vedieť, akú hodnotu
majú pre mňa peniaze, akú hodnotu má pre mňa moja
rodina, manželka, deti a ako si vážim sám seba? Peniaze
sú napr. dôležité, ale stále je to len vedľajší produkt mojej
tvorivej a kvalitne odvedenej podnikateľskej činnosti
a hľadať v ňom zdroj šťastia resp. zmyslu života, je mimo
akéhokoľvek racionálneho a už tobôž nie kresťanského
uvažovania.
Predstavíš nám tvoj nový projekt Guden Guden? O čo ide,
máš nejakých spoločníkov alebo je to čisto tvoj projekt?
Kde sa s ním môžeme stretnúť a akú máš pridanú hodnotu
oproti konkurencii?
Je to v podstate synergia nápadu mojej manželky a toho,
že ma baví rozbiehať niečo od nuly, na zelenej lúke len
s pocitom, že toto by mohol byť super produkt. Kúpeľné
oplátky sú dnes synonymom všeličoho, len nie kvality
a moderného dizajnu. Pritom je to lokálne unikátny
produkt, ktorý ak ukážete Švédovi či Španielovi, tak obaja
pozerajú s otvorenými ústami. Chceme túto našu
špecialitu postupne vybudovať na silnú a snáď
Slovensko reprezentujúcu komoditu. Aby cudzinec
reagoval rovnako, ako keď mu Talian povie, že parmská
šunka, Chianti či bombardino. Náš rodinný potravinársky
podnik zameraný na výrobu kúpeľných oplátok a spolu
s podnikovou predajňou sa nachádza v Piešťanoch na
Štefánikovej ul. - všetci sú, samozrejme, vítaní. Čo sa
tíka konkurenčnej výhody, v potravinárstve je to dnes
o kvalite a zážitku z konzumácie. Máme nadprodukciu
nekvalitných a neekologických potravín, ktoré zákazníci
začínajú odmietať. Dlhodobo úspešní budú len tí poctiví
s kvalitnými výrobkami a dôrazom na ekológiu.

17

SENIORI

SENIORI

REGIONÁLNE STREDISKÁ

Bratislava
MiletičKA

Stretnutia
seniorov
sú otvorené
pre všetkých
Rýchlosť života a dôležitosť zaznamenávania udalostí v ňom si vždy pripomenieme aspoň dvakrát v roku.
Je to počas našich stretnutí exallievov – seniorov, ktorých by sme pokojne mohli premenovať na exallievov – hrdinov. Ich životné príbehy nás dojímajú, posmeľujú, inšpirujú a nabádajú k tomu, aby sme im venovali značnú pozornosť a neopomenuli ich ani na stránkach tohto časopisu.
Pravidelné stretnutie pri príležitosti sviatku Panny Márie
Pomocnice kresťanov sa uskutočnilo vo štvrtok 24. mája
vo farnosti u saleziánov na Miletičovej v Bratislave. Po
modlitbe sv. ruženca o 10:30 hod nasledovala svätá omša,
ktorú celebrovali don Pavol Grach a don Jozef Luscoň,

S exallievmi seniormi sa stretol aj synovec dona Zemana,
pán Radošinský.
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a po nej slávnostný obed a posedenie v sále pod kostolom.
Po uvítacích slovách prezidenta združenia Róberta
Mruka, v ktorom prejavil vďačnosť za čas strávený medzi
najstaršími exallievmi, sa každý z prítomných v krátkosti
predstavil. Hoci sa stretnutia konajú pravidelne, okrem
tradičného počtu okolo 20 seniorov, niektorých aj
s manželkami, nás takmer zakaždým poctí prítomnosťou
aj nový člen, hosť alebo sympatizant. Tentokrát to
bol pán Michal Titus Radošinský, synovec a birmovný
syn dona Titusa Zemana, ktorý sa významne zaslúžil
o zhromaždenie informácií z procesov s donom Zemanom
a o vydanie niekoľkých kníh o jeho živote.
Sekretariát exallievov cíti silnú túžbu a potrebu
zhromažďovať príbehy a spomienky seniorov, ktorí
v období ich pôsobenia v saleziánskych strediskách
zažili mnoho pekných, ale aj ťažkých chvíľ, ktoré po
rokoch hodnotia ako jasné Božie riadenie. Chceme preto
postupne vytvoriť archív videí a textov od seniorov a týmto
im aj adresovať výzvu, aby svoje pamäte neuchovávali
len pre seba, ale smelo ich zapisovali. Pritom nás môžu
kontaktovať, radi s nimi videá natočíme alebo texty
uchováme či uverejníme na webe alebo v časopise. Pri
príležitosti odovzdávanie cien ÚPN spred dvoch rokov
máme už v archíve videá napríklad pána Milana Chabroňa
alebo Olivera Miklasa. S ich súhlasom ich po prepise radi
v budúcnosti uverejníme.

Prítomným sa prihovoril aj pán Brichta s dcérou.

Stretnutia seniorov sú otvorené i pre nových členov.
Dôkazom, že ani diaľka nie je prekážkou sú napríklad
manželia Laluchovci, ktorí napriek veku nad 80 rokov
zakaždým pricestujú z Levíc. Na stretnutia srdečne
pozývame aj členov výkonného výboru združenia, ale aj
ostatných exallievov. Budeme radi, keď sa zo stretnutí
seniorov stane ďalšia príležitosť na inšpiratívne posedenia
širokej exallievskej rodiny. Vítaní sú aj rodinní príslušníci,
podobne ako manželov Brichtovcov sprevádzajú obetavé
deti.
Napriek trendu mnohých nových tvárí, k našim stretnutiam
neoddeliteľne patrí aj zármutok nad tými, ktorí už medzi
nami nie sú. Nedávno nás opustil František Kalafut,
František Kužlík a Walter Török. Spomeňme si na nich
v modlitbách!
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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

PREŠOV
Jozef Pekľanský
0905 766 037
presov@exallievi.sk

SABINOV
Michal Jurko
0907 355 272
sabinov@exallievi.sk

BARDEJOV

Ján Mihal
0903 908 065
bardejov@exallievi.sk

KOŠICE
Jozef Litavec
0940 791 711
kosice@exallievi.sk

ROŽŇAVA
Janka Blahúsová
0904 686 048
roznava@exallievi.sk

Juraj Hort
0907 749 358
novadubnica@exallievi.sk

Tomáš Peciar
0911 340 161
partizanske@exallievi.sk

Vladimír Blahút
namestovo@exallievi.sk

Ľudmila Rajcová
0903 773 413
dubnica@exallievi.sk
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KALENDÁR AKTIVÍT

2018
4.- 8.

DUCHOVNÉ CVIČENIA

14.

DUCHOVNÉ CVIČENIA

21.-28.

DOVOLENKA V CAORLE

JÚL
2018

JÚL
2018

JÚL
2018

Tradičné komorné DC na chatách s kazateľom
Don Ivanom.
Donovaly

7. ročník Národného pochodu Hrdí za rodinu
Bratislava

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

24.-27. SPLAV MALÉHO DUNAJA
AUGUST
2018

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

26.-29. DUCHOVNÝ VÍKEND
AUGUST
2018

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

8.

SEPTEMBER
2018

ĎAKOVNÁ SV. OMŠA
V ŠAŠTÍNSKEJ BAZILIKE

27.

STRETNUTIE FACILITÁTOROV

12.-14.

VÍKEND SILNÝCH ZÁŽITKOV

SEPTEMBER
2018

OKTÓBER
2018

Výročie príchodu saleziánov na Slovensko
Šaštín

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

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

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

6. NO
NOV
6.-DEC

DARUJME ÚSMEV

15.-16.

ADVENTNÉ DUCHOVNÉ
OBNOVY

2018

DECEMBER
2018

Zdroj: https://narodnestretnutiemladeze.sk/promo/

Poprad

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

Piešťany a Bratislava

Viac informácií o akciách a prípadné zmeny nájdete na www.exallievi.sk

