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KTO SME
Združenie exallievov don Bosca sú sale-
ziánski odchovanci, ktorí sa riadia hes-
lom , ktoré nám zanechal patrón sale-
ziánov: „Buďte čestní občania a  dobrí 
kresťania“ a snažia sa robiť spoločnosť 
lepšou, ovplyvňovať ju svojím životom, 
hodnotami a konaním. Združenie exal-
lievov don Bosca na Slovensku bolo za-
ložené v  roku 1999 a v  súčasnosti má 
viac ako 300 členov. Okrem toho sme 
jednou z  národných federácií svetovej 
konfederácie exallievov don Bosca, kto-
rá má viac ako 120 000 členov a pôso-
bí 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 svojim de-
legátom don Ivanom Žitňanským.

KTO JE EXALLIEV
Exalliev je ten, kto aspoň rok navšte-
voval saleziánske dielo a má viac ako 
osemnásť rokov. Ako bývalí žiaci don 
Bosca sme členovia saleziánskej rodi-
ny vďaka preventívnej výchove dobro-
ty a  láskavosti, ktorú sme prijali v ško-
le či oratóriu a  ktorej účinok pociťuje-
me a rozvíjame počas celého života. Sa-
leziánski odchovanci teda pochádzajú 
zo stredných škôl so saleziánskym du-
chovným vedením a  zo saleziánskych 
stredísk. 

POSLANIE  
EXALLIEVOV
Ako exallievi sa cítime 
zodpovední za ohlaso-
vanie bohatstva prija-
tej výchovy a  túžime, 
aby aj ostatní mohli 
byť obohatení chariz-
mou don Bosca, ktoré-
ho spiritualitu sa sna-
žíme žiť v rodinnom aj 
pracovnom prostredí. 
Chceme byť profesio-
nálmi vo svojom po-
volaní, svedomití a hl-
boko ľudskí, nemys-
liaci len na osobný 
úspech ale na spoloč-
né dobro. Osobným 
poslaním exallieva je 
dokázať vhodne zladiť 
a  rozdeliť svoj čas medzi Boha, rodinu 
a prácu. Exallievi sú celosvetovým zdru-
žením a za pomoci duchovných, kultúr-
nych, spoločenských, športových i pra-
covných aktivít a  projektov napĺňajú 
svoje poslanie – pomáhať. 

VÍZIA A MISIA
Exallievi sú servisno-manažérska zložka 
saleziánskej rodiny, ktorá využíva svo-
ju laickú profesionalitu, odbornosť, ve-
domosti a  schopnosti na pomoc svo-
jim členom, saleziánskej rodine i  celej 
spoločnosti. Združenie vykonáva aktivi-
ty, ktoré vedú k zhodnocovaniu schop-
ností,  vedomostí a  kontaktov svojich 
členov. 

ŠTRUKTÚRA ZDRUŽENIA
Naše združenie má štruktúru, ktorá po-
máha pri napĺňaní cieľov a realizácií pro-
jektov. 

Vedenie a smerovanie združenia zabez-
pečuje trinásť členný výkonný výbor. Fa-
cilitátori sú vybraní zástupcovia jednot-
livých ročníkov. Slúžia ako komunikač-
ný kanál medzi výkonným výborom a rá-
dovými členmi a zabezpečujú šírenie in-
formácií v rámci združenia. Komisie exal-
lievov zoskupujú členov podľa profesij-
ného zamerania, ktorí sa stretávajú, dis-
kutujú, rozvíjajú nápady a myšlienky na 
efektívnej a  odbornej úrovni. Dôleži-
tým prvkom združenia je fixný sekreta-
riát, ktorý za pomoci troch pracovných 
síl dennodenne udržuje chod združenia. 
Združenie má zriadenú webovú stránku  
www.exallievi.sk. Pre účely informova-
nia našich členov a priateľov don Bosca 
o našom fungovaní vydávame  v tlačenej 
podobe štvrťročník EXpress don Bosca. 

MAREK SLEZÁK
• prezident
prezident@exallievi.sk

MICHAL HORT
• viceprezident
viceprezident@exallievi.sk

ANNA HORTOVÁ
• PR manažér
anna.hortova@exallievi.sk

MICHAL NEMČEK
• sekretár
sekretar@exallievi.sk

PROJEKTY ZDRUŽENIA
Biznis platforma, Škola života, Stretnu-
tie s hodnotnou osobnosťou, Videobo-
ok, Dobrovoľníctvo, Divadlo exallievov, 
Sociálny fond, Duchovné obnovy a cvi-
čenia, Splav Malého Dunaja, Víkend sil-
ných zážitkov, Omša a agapé, k Matke 
kedykoľvek, Futbalové štvrtky, Hláška 
za EURO, Spoločná rodinná dovolenka, 
Ples exallievov, Family day, Misia exal-
lievov, Modlitba s misionármi...

Združenie exallievov  
don Bosca na slovensku 

Miletičova 7, 821 09 Bratislava
IČO: 360 70 378 
Číslo účtu: 262 608 4575/1100 

Kancelária: 
Einsteinova 25, 851 01 Bratislava 

www. exallievi.sk 

BARBORA QUALICHOVÁ
• PR asistent
barbora.qualichova@exallievi.sk

IVAN ŽITŇANSKÝ
• delegát
delegat@exallievi.sk

VÝKONNÝ VÝBOR
Je tvorený radcami združenia. 

Jeho úlohou je určovať 
smerovanie združenia  

a rozhodovať o jeho 
projektoch a aktivitách.

SEKRETARIÁT
Výkonáva úlohy schválené 

výkonným výborom.  
Zabezpečuje chod združenia.

FACILITÁTORI
Zástupcovia jednotlivých 

ročníkov GJB, SOŠ a stredísk. 
Ich úlohou je sprostredkúvať 
informácie medzi vedením a 
rádovými členmi združenia.

ČLENOVIA ZDRUŽENIA

BIZNIS 
PLATFORMA

Spoločenstvo 
exallievov 

podnikateľov, ktorí 
sa snažia premietnuť 

princípy a ideály 
kresťanského života 

aj v obchodno-
právnych vzťahoch. 

Preferuje v 
obchodých vzťahoch 

zodpovednosť, 
serióznosť a slušosť. 

Súčasne je jej 
snahou aktívna 

podpora diel celej 
saleziánskej rodiny.

KOMISIE
Skupiny s rovnakým 

profesijným 
zameraním. Ich 

úlohou je navzájom 
si pomaháť a 

poskytovať svoje 
schopnosti celej 

saleziánskej rodine.

Viac informácií  

o našich aktivitách na: 

www.exallievi.sk/aktivity



Milí exallievi, sympatizanti, celá saleziánska rodina, 
priatelia, kamaráti... 

Je pár dní pred Vianocami a verím, že Vaše do-
movy už začína (po predvianočnom zhone) 
napĺňať rodinná pohoda a  radosť z  narode-
nia nášho Spasiteľa. Vianoce sú okrem kapra, 
darčekov, stromčeka, nekonečného množ-
stva koláčov a  zákuskov, návštev či koledova-
nia, v prvom rade sviatky lásky. Tak ako nám Boh 
zoslal pred 2000 rokmi na zem najväčší dar – svoj-
ho Syna, chceme aj my pomáhať a obdarovávať a tým pomáhať núdznym. 
Kedy, ak už nie pred Vianocami. 

Prekvapilo ma, koľkí z Vás za zapojili do iniciatívy „Darčeky pre deti na Si-
bír“. Posledné dni pred uzávierkou sme už nemali kde pracovať, keď-
že našu kanceláriu zaplnilo stále rastúce množstvo balíčkov. Prekvapilo 
ma, ako rýchlo a do akých sfér sa táto správa šírila. Prichádzali ľudia, kto-
rí o exallievoch nikdy nepočuli, ale aj tak chceli prispieť a spraviť deťom 
v Jakutsku radosť, podeliť sa o svoj „dostatok“ s tými, ktorí toho majú me-
nej ako my. Ďakujeme! Na stránkach nášho časopisu nájdete aj pozdrav 
od Maroša Peciara, SDB, ktorý sa práve nachádza na misii v Rusku. Sľubu-
jeme, že prinesieme informácie aj o tom, ako sa deti tešili z Vašich darov. 

Tento štvrťrok sme okrem prípravy na sviatky žili aj Víkendom silných zá-
žitkov. Opäť nás bolo veľa, opäť to bolo super, opäť sme sa nasmiali, po-
stretávali a pozoznamovali. Opäť to bol zážitok! Bol to krásny pocit vidieť, 
ako sa z  nášho Združenia stáva rodina. Veľmi ma teší, že zábava a  od-
dych neboli jediným pocitom, ktorý víkend zanechal. Svedčí o tom aj mail 
od Michala Kĺča: „Moja manželka  popri tej všetkej opatere čo tam žien-
ky mali, veľmi ocenila spoveď. Hlavne ten prístup. Nemá rada „masovky“ 
pred sviatkami, kde ťa nikto nepozná a ide to šup šup... Ten osobný prí-
stup dona Ivana vždy u nej veľmi zaváži... Môj osobný postreh je, že vidím 
ako z toho čerpá do dnes. Teda veľké plus. Čo sa týka mňa je to veľmi struč-
né. Buď si „exallievo alebo neexistuješ“. Jednoduchý slogan, na prvý do-
jem možno smiešno-povrchný. Keď sa však zamyslíte nad tým čo exallie-
vov robí skutočnými ex je to veľmi výstižné. Toto si odnášam ja. Byť hrdý na 
to že som exalliev!“ Pocity ostatných účastníkov a zopár fotografií nájde-
te v rubrike „Reportáž“. 

Z mojej strany vyslovujem za celé toto obdobie veľké ďakujem! Ďakujem 
Bohu, že cítim, ako nás sprevádza na každom kroku a mám pocit, že nám 
aj fandí. j Veď na VSŽ nepadla ani kvapka dažďa a celý víkend bolo slneč-
no a teplo. Ďakujem aj Vám, za Vaše rastúce nadšenie, za ochotu pomôcť, 
za modlitby, ktoré cítiť, za to, že ste „čestní občania a dobrí kresťania“. 

Prajem Vám, nech tieto Vianoce prežijete naplnení Božou milosťou a po-
žehnaním. Nech vo Vašich rodinách vládne pokoj a radosť. Nech naša lás-
kavosť a dobrota, nech naša ochota pomáhať a rozdávať sa pre druhých 
nie je len statusom blížiacich sa Vianoc, ale našou celoživotnou snahou. 

Krásne sviatky priatelia Anna Hortová , šéfredaktorka
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EXALLIEVI  
V MODLITBÁCH 
Spoločne sa modlíme za: 
· zdravie nášho delegáta dona Ivana 
Žitňanského, SDB,

· saleziánsku misiu v Jakutsku na Sibíri, 
kde momentálne pôsobí náš exalliev 
Maroš Peciar, SDB, 

· za vyriešenie vážnych rodinných 
problémov. 

Exallievi si pomáhajú aj prostredníctvom mod-
litby. Svoje úmysly môžete pridávať na stránke 
www.exallievi.sk/duchovno/umysly

Výkonný výbor dňa 13.11.2014 schválil platenie členského príspevku v sume 10 € roč-
ne za každého člena ZEDB. Je to naša „stavovská česť“, aby sme všetci podporovali naše 
Združenie a jeho aktivity. Príspevok je možné uhradiť na účet: 262 608 4575/1100. 

Do poznámky prosím uveďte: členské 2015 a PRIEZVISKO

ČLENSKÝ PRÍSPEVOK ZEDB



MATURANTI GJB SA STRETLI PO 5 ROKOCH
Počas víkend od 5. do 7. septembra sa odohrala stretáv-
ka bývalých študentov Gymnázia Jána Bosca. Stretli sme 
sa maturanti 2009 s triednym profesorom Blažejom Pišo-
jom a  vychovávateľom Robom Flamíkom, SDB (alias Bo-
binkom) na chate pri jeho terajšom pôsobisku, pri Par-
tizánskom. Z Blažejovho košiara, ktorý sa vo svojej naj-
väčšej sláve rozrástol na 32 kusov, sa stretlo udatných 25 
mladíkov. 

V piatok sme uvarili naozaj chutný guláš, ktorý sa nedožil 
sobotného rána, lebo sme ho počas noci stihli celý „do-
raziť“. Sobota prebiehala pokojným tempom. Doobeda 
sme mali klasicky netradičnú omšu s  klasicky netradič-
ným Bobinkom, pri ktorej sme prosili za GJB, za exallie-
vov, aj za Roba, nech sa mu darí. 

Pokračovalo sa rozhovormi na rôzne témy, spočítavali sa 
pribúdajúce manželky a deti, tituly či novozaložené spo-
ločnosti. Futbal sme si síce nezahrali, ale zato sme ako 
facilitátori šírili správy a novinky o tom, ako žije a ako sa 
rozvíja naše Združenie. Nedeľa sa niesla v znamení lúče-
nia, žehnania a upratovania. 

VALNé ZHROMAŽDENIE 
ZEDB
Počas tohtoročného Víkendu silných zážitkov sa nám 
vďaka vysokej účasti členov združenia podarilo zorgani-
zovať v poradí druhé valné zhromaždenie v histórii ZEDB. 
Program pozostával z niekoľkých bodov. Prebehla voľba 
kontrolnej komisie, členov výkonného výboru a schvále-
nie nových stanov združenia. Po oficiálnom hlasovaní bol 
do funkcie prezidenta združenia znovuzvolený PharmDr. 
Marek Slezák a  vo funkcii viceprezidenta taktiež ostáva 
Ing. Michal Hort. Ostal čas aj na krátku diskusiu o zavede-
ní a výške členského poplatku. Výkonný výbor odhlasoval 
členský poplatok vo výške desať eur ročne. Nové stanovy 
združenia exallievov don Bosca na Slovensku nájdete na 
našej webovej stránke www.exallievi.sk.

DREVORUBAČI V AKCII
Ďalšia akcia exallievov dopadla nad očakávania. Najbliž-
šie tri roky sa zimy v Turzovke báť nemusíme. Od 7. do 
9. novembra sa odchovanci don Bosca so Žiliny stretli 
v krásnom prostredí drsnej prírody Kysúc, v Turzovke. 
Stretnutie sa nieslo v duchu práce a spoločného oboha-
tenia. Najmladší účastník Jožko, syn jedného z exallievov, 
bol stredobodom pozornosti a zabával celú partiu. Žilin-
skí odchovanci dokázali, že prax a teóriu vedia dokonale 
prepojiť a bez úrazu zvládli všetko, na čo sa podujali. Aj 
miestni drevorubači žasli nad našou šikovnosťou a pra-
covitosťou. To, že práca spája ľudí, dokázalo aj spektrum 
exallievov od úplne čerstvých maturantov až po otcov 
mladých rodín. Za duchovné sprevádzanie a sväté omše 
ďakujeme našim žilinským saleziánom. Už sa všetci teší-
me na ďalšie akcie a príjemné stretnutia.

U D I A L O  S A
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Najlepšia vec, ktorú si ja osobne odnášam zo stretávky 
je pocit uspokojenia zo všeobecnej spriaznenosti a chuť 
stretnúť sa znova. Nie o 5 rokov, nie na najbližšom poh-
rebe, ale čo najskôr! Ako sa bude rozvíjať táto naša túž-
ba? Sám neviem, ale keď sa stretneme, napíšem o tom.

Dominik Kotvan
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DARČEKY PRE DETI  
NA SIBÍR
Od 13. novembra prebiehal prvý projekt manželiek 
a exallievok združenia don Bosca na Slovensku pod ná-
zvom Darčeky pre deti na Sibíri. Hlavnou myšlienkou tejto 
aktivity bolo spríjemniť Vianoce deťom žijúcim v tejto ob-
lasti. Stačilo, ak ste do škatule od topánok vložili hračky, 
oblečenie alebo iné drobnosti spolu s  listom či pohľad-
nicou pre dieťa, ktorému bude darček určený. Do dátu-
mu našej uzávierky sme nahromadili viac ako sto dar-
čekov, čo nás veľmi milo prekvapilo a utvrdilo v tom, že 
v našom okolí je stále veľa ľudí, ktorých teší nezištne po-
máhať iným. Veríme, že všetky darčeky nájdu svojho ma-
jitelia a vyčaria úsmev a radosť na tvárach detí. Za túto 
krásnu myšlienku ďakujeme pani Papaianopol - Mruko-
vej a za spoluprácu nášmu exallievovi, Marošovi Peciaro-
vi, SDB, ktorý sa momentálne aj spolu s inými saleziánmi 
nachádza na misiách v Jakutsku.

MODLITBA S MISIONÁRMI

Od septembra sme rozbehli ďalšiu duchovnú aktivitu, 
ktorá je súčasťou podpory a pomoci pre misiu a misioná-
rov v Jakutsku, na Sibíri. „Modlitba s misionármi“ je inicia-
tíva, ktorú vymyslel a aj realizuje Maroš Peciar, SDB mo-
mentálne pôsobiaci v Rusku. Vždy posledný deň v mesia-
ci sa spoločne na diaľku modlíme s  našimi misionármi 
za naše rodiny, za rodiny v Jaktutsku, za našich kňazov či 
Cirkev. Pomocou videa zverejneného na stránke http://
www.exallievi.sk/duchovno/modlitba-s-misionarmi či na 
našej stránke facebooku sa môžete interaktívnym spôso-
bom zapojiť aj vy, spolu s rodinami či priateľmi. Posledný 
deň mesiaca si saleziáni zároveň pripomínajú don Bosca. 
Zverme spoločne svoje modlitby a  prosby do jeho rúk 
a do rúk Panny Márie a nezabúdajme: “...kde sú dvaja ale-
bo traja v mojom mene, tam som ja medzi nimi...“ 

STRETÁVKA ROČNÍKA 2004
Dňa 23. augusta sme sa približne dvadsiati spolužiaci 
stretli pred dverami šaštínskeho kláštora. Dôvodom bola 
stretávka po 10 rokoch. Začínali sme poobede o 14:00. 
Keď sme sa zvítali, zamierili sme na ihrisko, aby sme pre-
vetrali svoje futbalové schopnosti. Naše kľučky a prihráv-
ky by nám závideli aj Messi s Ronaldom j. Po športovom 
zápolení sme zamierili do priestorov gymnázia. V  našej 
triede sme si zaspomínali spolu s bývalými triednymi uči-
teľmi Marekom Šefčíkom a Jožkom Slivoňom na spoločné 
zážitky, nevydarené písomky či neisté odpovede pri ta-
buli. Marek nás okrem toho previedol po chodbách, po-
rozprával nám aktuálne informácie o škole a jej študen-
toch. V  učebni fyziky nás čakalo riešenie pokusu, ktorý 
našťastie dopadol dobre a nikto sa pri ňom nezranil. 

Nevynechali sme ani priestory kaplnky, kde nám svä-
tú omšu odslúžil náš asistent Andrej Kňaze, SDB. Po ná-
ročnom programe sme boli riadne vyhladovaní a neve-
deli sme sa dočkať slávnostnej večere. Nechýbalo tradič-
né „slovko o sebe“ počas ktorého každý porozprával, kde 
momentálne pôsobí a čím žije. Nasledovala prezentácia 
o združení exallievov, či krátky kvíz zameraný na znalos-

ti o Gymnáziu Jána Bosca. Celý program trval až do sko-
rých ranných hodín. Nikomu sa však nechcelo ísť spať, aj 
vďaka tomu, že sme si po 10 rokoch mali stále čo pove-
dať. Ráno sme sa rozlúčili pri spoločnej sv. omši a raňaj-
kách. Na pamiatku si každý účastník odniesol „ploskačku“ 
s logom dona Bosca a kvalitnou záhoráckou slivovicou j. 
Bolo to skvelé stretnutie, ktoré obohatili hlavne vzájom-
né rozhovory. Vypočul som si zaujímavé životné príbehy 
a svedectvá mojich spolužiakov, ktoré ma povzbudili do 
ďalšieho života.

Ondrej Chocholáček 



BIZNIS PLATFORMA  
NA STRETNUTÍ V STUPAVE
19. – 20. septembra sa opäť stretli členovia podnikateľ-
skej platformy, tentokrát v  Stupave v  hoteli SportPark. 
Stretnutie s historicky najvyššou účasťou, kde sa predsta-
vilo päť nových členov Biznis platformy, bolo bohaté na 
nové myšlienky. Piatkovým hosťom bol Alfonz Juck, otec 
ôsmich detí, manažér atlétov a organizátor mnohých eu-
rópskych atletických stretnutí. V sobotu bola na progra-
me prednáška Branislava Bratka, ktorá bola zameraná 
na spojenie kresťanského života s povolaním podnikate-
ľa. Okrem spoločného brainstormingu mali naši podnika-
telia priestor na stíšenie sa, či spoveď. Voľný čas si vypl-

U D I A L O  S A
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Grafické spracovanie a tlač tohto časopisu 
pre Vás s radosťou zrealizovala

w w w . p o l y g r a f i a . c o m

FACILITÁTORI O LAICKEJ 
ANGAŽOVANOSTI

Dňa 4. septembra sa uskutočnilo už 10 stretnutie facilitá-
torov nášho Združenia, ktorého heslom bolo: Laická an-
gažovanosť cez dona Bosca je cestou do neba. Konalo sa 
opäť v priestoroch sekretariátu v Digital Parku. O duchov-
né úvodné slovo sa tentokrát postaral Dominik Kotvan. 
Mnohí z prítomných sa následne podelili o svoje svedec-
tvá. Veľkým povzbudením bolo počúvať, ako exallievi aj po 
skončení štúdia šíria posolstvo dona Bosca vo svojich ro-
dinách a okolí – či už modlitbou ruženca na cestách, miniš-
trovaním so svojimi deťmi alebo aj „troma Zdravasmi“ ke-
dykoľvek počas dňa. Program pokračoval zhrnutím uply-
nulých udalostí a prípravou aktivít na najbližšie obdobie, 
brainstormingom o  smerovaní združenia. Témou bola 
aj angažovanosť jednotlivých členov, či regionálne roz-
širovanie exallievov. Po stretnutí sa rozvinula neformál-
na diskusia, ktorej predmetom bola vzájomná spoluprá-
ca, účastníci si vymieňali podnetné myšlienky či už z ob-
lasti podnikania, štúdia, duchovného či rodinného života. 
Najbližšie stretnutie je naplánované na 4. decembra 2014. 

nili bowlingovým turnajom, či večerným posedením, kde 
nechýbala gitara. Spoločné dni uzavrela sobotná svätá 
omša a spoločný obed. 

DOBROVOľNÁ MISIA  
V INDIÍ
Mnohí z  našich exallievov sa angažujú ako dobrovoľní-
ci v rôznych oblastiach. Jedným z nich je aj Jonáš Gloss, 
ktorý sa už niekoľko mesiacov nachádza v Indií v meste 
Golaghat. Najbližší rok ho čaká dobrovoľná služba v sale-
ziánskej misií pod záštitou českých saleziánov. Náplňou 
jeho práce je vzdelávanie a  výchova mladých chlapcov. 
„Som tu v poradí šiestym dobrovoľníkom, a tak hneď po prí-
chode bolo jasné, čo budem robiť. Doobeda učím v škole, 
ktorá je v blízkej dedine a po obede trávim čas s deťmi na in-
ternáte.“ Od skorého rána (5:30) do večera (21:00) sa ve-
nuje mladým, čo je cieľom jeho ročnej misie. Aj napriek 
náročnému programu má Jonáš veľa nových zážitkov: „Po 
návrate zo školy sa pridám k ostatnými chlapcom a hráme 
spolu futbal. A ten veru stojí za to! Predstavte si pole dvakrát 
väčšie ako futbalové ihrisko, na ktorom sa pasie asi 10 kráv. 
Dĺžka trávy sa pohybuje od pár centimetrov do pol metra a 
kravy na poli nielen jedia. A áno, hráme naboso. Každý hráč 
si preto nemusí dávať pozor len na súpera, ale aj na prírodu. 
Priznám sa, že futbal nikdy nebol zábavnejší.“ Jonášovi pra-
jeme veľa sily a myslíme na neho v modlitbách. 
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16. – 17. 1. 2015
Stretnutie BizniS 
platformy
Častá – PaPierniČka

Pravidelné štvrťročné stretnutie našich 
podnikateľov, na ktorom nebude chýbať 
workshop so zaujímavými hosťami, 
duchovná obnova či oddychové športové 
aktivity. 
Registrácia mailom: sekretar@exallievi.sk 
do 5.1.2015

15. – 18. 1. 2015
Svetové dni 
Spirituality 
SaleziánSkej rodiny
Centrum Pisana, rím

Stretnutie zástupcov celej saleziánskej 
rodiny v Ríme v centre Pisana. Slovenskí 
exallievi nebudú chýbať.

21. a 28. 3. 2015
Pôstne duchovné 
obnovy
Bratislava, ŠaŠtín, PieŠťany
Aj počas pôstneho obdobia pripravujeme 
aj duchovné obnovy. Príležitosť stíšiť sa, 
rozjímať, vyspovedať sa a plnohodnotne 
sa pripraviť na slávenie Veľkej noci. Viac 
informácií po novom roku www.exallievi.
sk/duchovno

5. 3. 2015, 19.00 h.

Stretnutie 
facilitátorov
Bratislava, EinstEinova 25

Pravidelné štvrťročné stretnutie 
zástupcov jednotlivých ročníkov 
GJB a tiež regionálnych zástupcov. 
Informovanie o fungovaní združenia 
a príprava aktivít.

15. – 18. 1. 2015
Spoločná lyžovačka exallievov
Chata KamilKa, VeľKá Rača – OščadniCa

Všetkých Vás pozývame na spoločnú lyžovačku, ktorá sa „odohrá“ v prostredí Kysuckých 
Beskýd v stredisku Veľká Rača. Viac informácií a registrácia na sekretar@exallievi.sk do 
31.12.2014

14. 2. 2015
Ples exallievov
Bratislava, Miletičova 7 
(v sále pod kostoloM)

Valentínsky ples exallievov 
v saleziánskom stredisku na „Miletičke“ 
v sále pod kostolom. Môžete sa tešiť 
na výborné jedlo, zábavný program 
a veľa tanca a spevu. Príďte sa zabaviť aj 
s Vašimi polovičkami. 
Registrácia mailom: sekretar@exallievi.sk 
do 15.1.2015



Bol si študentom prvého ročníka GJB v Šaštíne po páde 
komunizmu. Čo Ti prvé napadne pri spomienke na Šaš-
tín? 

Pamätám si, že to bol druhý rok po nežnej revolúcií. Moja 
mam bola učiteľka a aj z toho dôvodu sme počas komu-
nizmu chodili tajne do kostola. Celé moje detstvo sme sa, 
tak ako mnohí iní veriaci, museli skrývať. Zrazu sa človek 
ocitne v Šaštíne, v saleziánskom prostredí, kde môže slo-
bodne a naplno prežívať svoju vieru. Veľmi som si vychut-
nával, že môžem ísť slobodne na svätú omšu, že môžem 
miništrovať. Bol to pre mňa veľký dar. A aj preto salezián-
ske prostredie a možnosť vyrastať medzi ľuďmi, ktorí vy-
znávajú rovnaké hodnoty ako ja, som si vybral tú školu. 

Pri spomienkach na Šaštín sa mi tiež vybavia naši profe-
sori. Boli to veľké autority a veľmi múdri ľudia – don Ná-
daský, don Macák a  iní, ktorí zasvätili svoj život vzdelá-
vaniu mladých. Na ich hodinu sme sa hanbili prísť ne-
pripravení. Oni ma motivovali pracovať na sebe. Venoval 
som maximálne úsilie štúdiu a oni mi boli veľkou podpo-
rou a inšpiráciou. 

Naši profesori boli zároveň aj našimi bútľavými vŕba-
mi a v tom čase nám nahrádzali rodičov. Mohli sme sa 
s nimi porozprávať o tom čo nás trápi. To prostredie vi-
dieckej internátnej školy veľmi napomohlo  môjmu ďal-
šiemu životnému rozvoju. 

A čo prišlo po Šaštíne? 

Začal som študovať farmáciu na UK v Bratislave. Vždy ma 
bavili prírodovedné predmety. Aj keď na základnej škole 
som bol úplne presvedčený, že budem lesníkom. Dozve-
del som sa však, že málo zarábajú a vraj sú lesy na ústu-
pe, tak som si vybral farmáciu j. 

V  roku 2000 som odpromoval, následne som si spravil 
doktorát a  tiež atestáciu zo všeobecného lekárenstva. 
Nastúpil som na civilnú službu do lekárne vo Vojenskej 
nemocnici v Bratislave, kde som sa v roku 2005 stal pri-
márom Oddelenia farmácie a zdravotnej techniky a ná-
sledne obchodným námestníkom. Tam som pôsobil do 
roku 2010, kedy som sa rozhodol zaoberať farmaceutic-
kým biznisom. A tomu sa venujem dodnes. 

Kedy do toho všetkého prišla rodina? 

S  manželkou som sa zoznámil vo Vojenskej nemocnici 
v roku 2003. Janka bola asistentkou na psychologickom 
oddelení. No čo Vám budem rozprávať, bola to láska na 
prvý pohľad. Na nemocničných chodbách sa začala naša 

Historicky druhý a súčasný prezident Združenia exallievov na Slovensku, jeden z prvých maturantov na 
GJB, farmaceut, skúsený rybár a milovník prírody, otec 3 detí - Marek Slezák nám porozprával o svojich 
spomienkach na Šaštín, o svojej rodine, práci, či blížiacich sa Vianociach.

Cítim od Boha  
veľké požehnanie

R O Z H O V O R
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Marek Slezák 
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spoločná púť. Potom som Janku požiadal o ruku a v roku 
2005 sme sa vzali. 

Dnes máme 3 deti. Ja som mal taký plán, že budem mať 
doma 4 evanjelistov. Ja som Marek, najstarší syn je Ma-
túško (8). Potom prišlo dievčatko, tak máme Evičku (7). 
No a zatiaľ najmladší je Lukáško (3). Štvrtého evanjelistu 
síce zatiaľ nemáme, ale manželka je Jana, tak by sme to 
mohli považovať za naplnené j. 

Viem, že tvojím veľkým koníčkom je rybárčenie. Ako si 
sa k tomu dostal a aký je tvoj najväčší úlovok? 

Ryby chytám už od detstva. Je to môj veľký koníček a srdcová 
záležitosť. Športovému rybolovu sa venujem už 26 rokov. Jedi-
ná pauza bola počas vysokej školy, kedy som Pánu Bohu pove-
dal, že sa budem venovať len štúdiu. Stálo ma to veľa námahy 
dostať sa na farmáciu a preto som si povedal, že to budem brať 
vážne a nebudem sa ničím iným rozptyľovať. Predal som všetky 
udice a celých 5 rokov som nenahodil. Rybárčiť som začal opäť 
až keď som sa stal magistrom. Je to pre mňa veľký relax, cítim 
sa vtedy spätý s prírodou. Človek má čas oddýchnuť si, premýš-
ľať nad všetkým, vnímať tú krásu a pokoj okolo seba. Snažím sa 
k rybárčeniu viesť aj mojich chlapcov. Brávam ich zo sebou na 
rybačky, je to taká naša „chlapská“ záležitosť. 

Zhodou okolností sú všetky moje deti narodené v  zna-
mení rýb. Neverím na znamenia zverokruhu a dokonca 
som to ani neplánoval. Ale tie naše 3 rybky považujem za 
najväčší životný úlovok. j

Vyrastal si v  kresťanskej rodine, študoval v  salezián-
skom prostredí... Ako viera ovplyvnila Tvoj život? 

Keď sa človek nechá preniknúť a keď to myslí vážne, za-
korení sa v ňom silný vzťah s Bohom. A aj napriek ľud-
ským pádom, ten vzťah stále žije a vytrvá. Viera mi v ži-
vote pomohla. Veľakrát. Boh je mojou oporou, pomáha 
mi vo veciach, ktoré neviem sám zvládnuť. Zažil som veľa 
vnútorných zázrakov. Celý môj život je plný zázrakov. Až 
dnes si spätne uvedomujem, koľkokrát Pán Boh zasiahol 
do môjho života. Je to neuveriteľné. 

Si prezident Združenia. Ako vnímaš slovenských exallie-
vov? 

Ja som bol kedysi jediný ochotný prebrať prezidentské 
žezlo po Peťovi Valáškovi. Už je to cca 12 rokov, čo ne-
siem túto ťarchu. j Bolo obdobie, kedy som si po kaž-
dej akcií povedal, že už s  tým skončím. Aj kvôli nezáuj-
mu, malej účasti na akciách som prežíval vnútornú krí-
zu a chcel som to celé zavesiť na klinec. Avšak posledné 
roky cítim veľké požehnanie. Vidím, že naše modlitby boli 
vyslyšané a že to všetko malo zmysel. Teším sa z rastúce-
ho záujmu, so zvyšujúcej sa účasti na akciách, ale najmä 
z veľkej spolupatričnosti, ktorú medzi nami cítiť. 

Budúcnosť odchovancov dona Bosca bude závisieť od 
vnútorného nasadenia a nadšenia všetkých členov. A tak-
tiež nemôžeme zabúdať na modlitbu. Verím, že keď sa 
budeme držať benediktínskeho „ora et labora“, bude mať 
naše spoločenstvo svetlú budúcnosť a bude požehnané. 

Blížia sa vianočné sviatky. Ako ich prežíva rodina Sle-
zákovcov? 

Keďže sme rybárska rodina, vždy jeme to, čo si ulovíme. 
S chlapcami vyberieme rybu, ktorá bude mať tú česť byť 
na našom vianočnom stole. Deti sa samozrejme tešia na 
darčeky, ktoré u nás stále nosí Ježiško. Tešíme sa spoloč-
ne na koledovanie, na rozprávky, ale hlavne na to, že bu-
deme spolu ako rodina. Nezabúdame im však pripomí-
nať, prečo sú Vianoce Vianocami. Prežívame a pripravu-
jeme sa na narodenie Krista už počas adventu. Advent je 
pre nás dôležitá príprava na to, aby sme na Štedrý deň 
uvedomili tu úžasnú skutočnosť, že pred 2000 rokmi pri-
šiel medzi nás Boh.

9



10

1 5 .  V Ý R O Č I E

Prinášame Vám niekoľko dôkazových materiálov v podo-
be fotografií, aby ste mohli „okoštovať“, ako to tam asi vy-
zeralo. Atmosféru a svoje osobné zážitky priamo z miesta 
diania tentokrát spísali exallievi, manželky, deti, prítomný 
salezián či animátori. Ďakujeme a vidíme sa na VSŽ 2015!

AlexAndrA Mruk PAPAiAnoPol

Tešila som sa na VSŽ už počas celého roka (tak ako sa te-
ším na všetky „exallievovské“ aktivity).  Pomaly si už ani 
neviem predstaviť dovolenku strávenú inak ako s exal-
lievmi. A to považujem za super vec. Všetky stretnutia 
exallievov majú svoje čaro, ale VSŽ ich všetky prekonáva. 
V programe bola duchovná časť (modlitba, duchovná ob-
nova, svätá omša), kultúrna časť (skvelý večerný koncert, 

divadlo pre detičky, umelecké aktivity), „oddychová“ časť 
(wellness, skrášľovanie pre dámy, hry, šport). A aj „ľud-
ská“ časť - jednoducho možnosť stretnúť ľudí, ktorí aj keď 
sú v každodennom živote rozdielni, sú schopní nájsť spo-
ločné témy alebo zaspomínať na „mladosť“ a na úžasné 
chvíle prežité spoločne, modliť sa, spievať, tancovať...

Počas posledných rokov sa už cítim súčasťou tejto krás-
nej rodiny. Tento víkend mi poskytol znova viac času, aby 
som intenzívne zažila krásne emócie. Aj keď nie som ani 
Slovenka, ani katolíčka, počas tohto Víkendu som cítila, že 
toto je miesto, do ktorého patrím; že toto je miesto, kde 
sa moje deti tešia na kamarátov, kde môj manžel stretáva 
ľudí, ktorých má rád a ktorých si váži a ktorí majú tie isté 

Druhý ročník najväčšej exallievovskej akcie roka Víkend silných zážitkov 2014 sa nenechal zahanbiť a opäť 
zanechal veľa pozitívnych emócií, načasoval dokonalé slnečné počasie, vytvoril a utužil kamarátstva, vyskú-
šal vytrvalosť, tvorivosť, silu či múdrosť jednotlivých účastníkov, ponúkol relax, kultúrne zážitky aj duchov-
né obohatenie, vytvoril priestor pre dobrodružstvá či prekvapenia. Boli sme vytancovaní, vyšportovaní, od-
dýchnutí aj vyčerpaní zároveň. Najviac sme sa tešili zo sily spoločenstva, ktorú bolo cítiť rovnako ako Božiu 
prítomnosť.

vSž nie je o oCeli a horúCej 
peCi, ale o ľuďoCh  
a vrúCnyCh SrdCiaCh
10. – 12. október 2014, Častá – Papiernička

R E P ORTÁ Ž
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hodnoty, ako on; že toto je miesto 
kde sa vieme spolu modliť, rozprá-
vať na rôzne témy, smiať sa a tešiť sa 
na rodiny, s ktorými máme tak veľa 
spoločného. A práve VSŽ je nástro-
jom, vďaka ktorému si môžeme lep-
šie uvedomiť tieto skutočnosti. 

Už sa veľmi teším na budúci rok - na-
koniec do ďalšieho VSŽ zostáva už len 
11 mesiacov j

MArek Slezák (maturant 
GJB, 1995)

V dňoch 10. - 12. októbra sa uskutoč-
nil náš tradičný Víkend silných zážit-
kov v Častej – Papierničke. Ak mám byť 
úprimný, tak toho roku som sa naň tešil ešte viac ako vla-
ni. Dokonca naše deti Matúško a Evička odpočítavali koľ-
kokrát sa musia ešte vyspinkať, aby sa mohli stretnúť  
a zahrať so svojimi kamarátmi na tejto akcii. 

Netradičným spestrením tohtoročného programu bola 
hra „Cesta exallieva“, ktorá mala preveriť našu šikovnosť, 
vytrvalosť a múdrosť a v konečnom dôsledku aj naše od-
hodlanie súťažiť. Musím konštatovať, že organizačné-
mu tímu na čele s Aničkou Hortovou sa zase raz podarila 
skutočne veľmi zábavná a užitočná súťaž, ktorá v nás vy-
burcovala nielen súťaživosť, ale aj pocit spolupatričnosti 
vďaka ktorej sme sa mohli v tímoch lepšie spoznať, keď-
že predtým sme sa niektorí vôbec nepoznali. Zvíťazil tím  
s názvom Ararat, ktorého súčasťou som bol aj ja. Zlé jazy-
ky vravia, že výsledky boli zmanipulované. Týmto členom 
nášho Združenia by som rád odkázal, aby sa osobne ob-
rátili na mňa a ja im to už vysvetlím...

róBert Mruk (maturant GJB, 1998)

Keď hocikedy počas roka počujem výraz „Častá – Papier-
nička“ moja myseľ zaletí smerom k jednému z prvých je-
senných víkendov. Spomeniem si na atmosféru prvých 
hmiel, padajúceho lístia a pestrofarebnej prírody. A prá-
ve v takomto kontexte sa už druhýkrát uskutočnil „kle-
not“ spomedzi aktivít nášho Združenia. Víkend založený 
na uvoľnenej a radostnej atmosfére, príjemných stretnu-
tiach a známych, či menej známych tvárach. 

Pri spomienke na chvíle prežité v tejto veľkej rodine mám 
potrebu kričať: „Veľké veci učinil s nami Pán“ (Žalm 126), 
keď každému z nás prichystal cestu, po ktorej nás privie-
dol do diela založeného človekom, z ktorého sa stal svä-
tec, ktorý nás všetkých spája. Chcem veriť, že don Bosco 
mal počas víkendu, ktorý sa niesol v znamení silných zá-
žitkov z nášho Združenia radosť. 

Ďakujem všetkým za zdieľanie času a priestoru.

Post scriptum: ak si mám trošku nadnesene predstaviť 
nebo, tak takto nejako by mi to osobne celkom vyhovo-
valo j

toMáš PeciAr (maturant GJB, 2005)

Po desaťhodinovej „šichte“, osemsto kilometroch a  ko-
nečných 41 hodín bez spánku - ale oplatilo sa! Oplatilo 
sa merať cestu zo Švajčiarska až do Častej – Papiernič-
ky kvôli Víkendu silných zážitkov. Oplatilo sa kvôli ľuďom. 
O programe by som sa nechcel rozpisovať, o  tom nech 
napíšu iní. Koniec koncov, ja som aj tak časť vynechal, 
lebo som dospával kde sa dalo – v saune, vonku na hoj-
dačke, na gauči pri biliarde... Po minulom roku, kedy sme 
s Jarom Koštialom otestovali snáď všetky dostupné aktivi-
ty, vám budem môcť poradiť aj oddychové zóny j. Šetril 
som sily na večer, kedy som mohol stráviť čas príjemný-
mi chvíľami s priateľmi, starými aj novými. Keď ma požia-
dali o napísanie pár viet, dlho som nepremýšľal o čom to 
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bude. O hrdinoch dnešnej doby. Pretože tí ľudia nimi sú. 
O tom, ako stretnete ľudí, ktorí aj v dnešnom svete stále 
chcú a neváhajú byť svetlom a tiež soľou. Ako sa nehan-
bia za to, že veria a smelo to dávajú najavo, ako skvelo vy-
chovávajú svoje deti, ako sa cítite prijatý...A ako veľa sa od 
nich môžem naučiť. Aj o tom je VSŽ.

Rok je dlhá doba, ale ja verím, že ubehne rýchlo, aby sme 
sa mohli stretnúť znovu. Nebojte sa prísť, oplatí sa. 

MichAelA GAlková (animátorka)

Tohtoročný Víkend silných zážitkov inak ako ošúchanými 
superlatívmi typu „bolo super, super, super“, by som de-
finovala asi ako kreatívne, nevšedne a zábavne strávený 
čas. I keď fyzický oddych snáď žiaden z nás animátorov 
nečakal, rozžiarené deti s iskričkami v očiach sa postarali 
práve o ten oddych psychický od učenia a stresov. Boli to 
práve decká, s nevybíjateľnými baterkami energie, ktoré 
ťahajúc nás za rukáv na polnočnú diskotéku svojim dža-
votom dodávali Papierničke počas celého víkendu ener-
giu, úsmev a elán. 

S ostatnými animátormi sme pre ne pripravili program, 
ktorý sa celý víkend niesol v duchu starovekého Grécka, 
do ktorého neodmysliteľne patrili aj bájny bohovia a bo-
hyne. Sobotné dopoludnie bolo tvorivé s dielňami, kde sa 
vyrábali náramky, tričká a prívesky z mušlí. Každý grécky 
športovec si mohol zasúťažiť na olympijských hrách, otes-
tovať svoju šikovnosť v hádaní hádaniek či skákaní vo vre-
ci. Odmenou boli sladkosti, no rovnako aj zaslúžená cen-
ná medaila. My animátori sme síce medailu nezískali, no 
najväčšou odmenou pre nás boli spokojní a oddýchnutí 
rodičia a rovnako domov odnesené silné zážitky.
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roBert FlAMík (SdB)

Nuž, milí priatelia don Bosca, rád by som vám povedal 
veľké ďakujem za jeden krásny víkend, dalo by sa pokojne 
povedať výnimočný. Možno už tušíte o čom by som rád 
písal. Ide o Víkend silných zážitkov. Rád by som sa s vami 
podelil s tromi ďakujem dobrému Bohu i Vám.

Prvé je za prijatie. Už od prvého momentu som ho cítil 
na každom malom kúsičku zeme. Prijatie ako v rodine. 
Ako doma. Od prvého momentu vedieť, že tu je naozaj 
kúsok domova a že ho tvoria tí, ktorí tam boli prítomní. 
Domov. Nezažili sme niečo podobné v Šaštíne v takej či 
onakej miere od saleziánov, ktorí nás mali radi takých akí 
sme boli? (Prepáčte, nemôžem tu nemyslieť na don Gus-
tíka j).

Druhé ďakujem za vás. Ste nádejou. Ste jej nositelia. Videl 
som to vo vašich očiach, vo vašom odhodlaní, vo vašom 
presvedčení, v priateľstvách, vo vašich rodinách, v očiach 
vašich ratolestí... Nádej. Bola tam. Vďaka vám tam bola.  
A som rád, že som ju tam mohol vnímať i cítiť. 

A posledné ďakujem je za vaše poslanie. Je krásne. V ro-
dinách, v škole, v práci, vo vzťahoch. V tých miestach kde 
ste, som presvedčený, že je o vás vedieť. Že ste skutočne 
priatelia don Bosca a jeho vznešenej a nádhernej myš-
lienky „Túžim vás vidieť šťastných tu i vo večnosti.“ A to tú-
žime i my, saleziáni 21. storočia a aj ja osobne.

S úctou a vďakou. 
Robo SDB

doMinik FAltuS (7 rokov)

Najviac sa mi páčila svätá omša – hlav-
ne nedeľná! Lebo okolo oltára sedelo veľa 
detí. Najmilšia bola malá Amelie s  cumlí-
kom v pekných šatočkách. Tiež sa mi páči-
lo, ako sa pán farár pýtal detí, čo sa im cez 
víkend páčilo. Bol taký milý k deťom. Tá pes-
nička cez omšu „Ty mi dávaš nohy jeleníc“, 
tú poznám. 

Super bol aj les okolo. Našiel som tam za-
ujímavého pavúka a Filipko kosil s konárom 
papradie. Terezka sa hrala s popadanými lis-
tami – ten les je super! 

Páčilo sa mi ako don Ivan hovoril zrozumiteľ-
ne na kázni. A tiež ako otecko išiel pre ten po-
hár, na ktorom vyzerá ako princ. A aj tie tričká 
čo predávali boli pekné. Aj oteckove, aj naše 
detské. Len škoda, že si aj mamička nemohla 
kúpiť. A tiež bola super aj olympiáda, spevácky 
koncert, bowling a tvorivé dielne. 

Pozn. redaktora: Asi ste si všimli, že správna 
skratka našej akcie by mala byť VSZ, keďže 
nehovoríme o „žážitku“, ale pôvodná nechce-
ná chyba mala za dôsledok chcené a žiadané 
ustálenie skratky VSŽ. 

FOtOgRaFIE: ŠIMOn CIPRICh, JOzEF JaBlOnICKý
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ako počuť Boha?
V prvom rade si treba ujasniť inú otázku - prečo je vlast-
ne dôležité počuť Boha? Je rozdiel medzi slovami „počuť“ 
a „počúvať“. Boha počúvaš (= poslúchaš), ak zachovávaš 
Jeho zákony, teda niečo všeobecné, čo ustanovil pre celé 
ľudstvo. Počuť Boha však znamená, že Boh si ťa chce pou-
žiť ako nástroj na konanie Jeho skutkov v konkrétnej situ-
ácii a ty, tým, že ho začuješ, vieš na to zareagovať . 

Tak teda, tu ponúkam zopár rád, ktoré ti môžu pomôcť 
počuť Boha.

Prvá rAdA: Poznaj seba samého a buď 
informovaný.

Boh do teba vložil svoje túžby a dal ti cestu, po ktorej máš 
kráčať. Toto objavuj. Ak chceš vedieť ako počuť Boha, naj-
prv musíš spoznať, čo je tvojimi ušami, ako sa prenáša 
„zvuk“, čo, kedy a  ako máš a  môžeš počuť. Poznanie je 
teda dôležité. Boh nám ho nedáva naprázdno, preto ho 
máme využívať.

Asi je dostatočne známe, že Boh hovorí v tichu. Ale to je 
len prvá „podmienka”, ktorú musíš splniť – ocitnúť sa v ti-
chu – či už v  tom fyzickom, alebo duchovnom. Ďalšou 
podmienkou je naozaj sa nastaviť ako radar. Sleduj svo-
je myšlienky – skúmaj samého seba, aby si vedel rozlíšiť, 
ktorá myšlienka je dobrá a ktorá zlá, a či daná myšlienka 
nesie hlbší význam, ktorý môže byť od Boha.

druhá rAdA: nauč sa chodiť v jeho 
Prítomnosti a nemúť si hlavu tým,  
čo ti ukazuje zlý.

Prečo? Lebo len častým trávením času s niekým dokážeš 
objavovať srdce toho druhého a budovať vzájomnú ko-
munikáciu. Vieš, že Boh ťa nekonečne miluje ale ako to 
je z tvojej strany? Ako často si o sebe myslíš, že si nehod-
ný Jeho lásky? Koľkokrát ti už diabol ukázal, že si otrok 
sveta a že zaručene nie si Božie dieťa? Nenechaj sa pod-
viesť klamstvom. Vyhľadávaj Božiu prítomnosť čo najčas-
tejšie a Boh ti bude svojou láskou a milosrdenstvom zja-
vovať kto naozaj si. 

tretiA rAdA: trénuj a Praktizuj svoje 
kresťanstvo.

Pravidelnosť je dôležitá. Každú nedeľu chodíš do kosto-
la a to je dobre. Ale toto nestačí. Nemôžeš Bohu venovať 
jednu stošesťdesiatosminu týždňa a pritom očakávať, že 
budeš dobrým kresťanom. Boh ti síce dáva denne mož-
nosti ako k nemu prísť ale to isté robí aj diabol. 

Nos v sebe Svetlo Krista. Ty buď tou lampou, ktorú Ježiš 
používa aby osvecoval ostatných okolo teba. Vylepšuj sa 
a buď na seba tvrdý vo veciach lásky. Usmej sa na svo-
ju manželku, pochváľ svoje deti, buď trpezlivý, predýchaj 
v sebe tú ostrú odpoveď... 

Nikdy neprestaň zápasiť o svoju čistotu a na rozdiel od 
slabochov, buď silný v boji proti lenivosti. Lebo s čistým 
srdcom dokážeš počuť jasný hlas. Nie sú v ňom žiadne 
patologické dvojzmysly, nič čo by mohlo pokriviť Bohom 
daný význam. A lenivosť ti zabraňuje byť akčným v tom, 
čo máš spraviť. 

štvrtá rAdA: keď budeš seba vnímať 
ako boží nastroj, boh ťa tak aj začne 
Používať.

Zažil si už niekedy Kristovu premenu? Ak áno, tak vieš aké 
to je, keď niekto tvoje malé sny nahradí väčšími, čiže svo-
jimi. Božie sny sú oveľa lepšie, krajšie a šťastnejšie, než 
akékoľvek ľudské. Lebo Boh vie, čo je pre teba najlepšie. 
Pošle ťa tam, kde by si si nikdy nemyslel, že by si sa ocitol. 
Buď s Ním, snívaj Jeho sny a uč sa Jeho jemnosti.

PiAtA rAdA: ak ti niečo hovorí 
svedomie, neignoruj to.

Viem, je to ťažké, keďže ťa to vytrháva z  tvojho vlastné-
ho pohodlia a núti ťa to robiť veci proti zažitým stereoty-
pom. Ale Duch Boží sa nenecháva ničím obmedzovať. Ur-
čite si to už zažil – tú neskutočnú Božiu slobodu, keď si 
dokázal hriechu povedať NIE a ÁNO niečomu novému. Aj 
takéto malé veci ťa posúvajú v dennodennom boji sme-
rom k nebu.

Poučenie: nie je vôľa ako vôľa alias 
uč sa ho Počuť Počúvaním toho, čo 
Počuješ.

Vieme, že Boh nám dal slobodnú vôľu. Preto keď konám, 
môžem sa rozhodnúť pre dobro, alebo pre zlo. Hm, ale 
čo ak sa chcem rozhodnúť 
pre dobro, ale to čo vyko-
nám je zlo? Priateľu, aj 
pre teba platí, že „duch 
je síce ochotný, ale telo 
slabé“. Ozajstné konanie 
dobra bolí. Byť ozajst-
ným kresťanom je 
náročné, lebo to od 
teba vyžaduje „zaprieť 
samého seba“. Preto 
„ako počuť Boha“ je ťaž-
ká cesta a neustály boj medzi 
prioritami tela a ducha.

Tak k tomu ti prajem, aby 
si bol citlivý na Boží hlas  
a nedal sa znechutiť a od-
radiť, lebo Boh sa teší keď 
k  nemu prichádzajú Jeho 
deti.

Dominik Kotvan 
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Priatelia, bratia, sestry, saleziánska rodina...

Ďakujem za príležitosť sa vám prihovoriť aj na tomto 
mieste. Je to vždy milé „dokopať sa“ k tomu, aby som si 
našiel pár minút času, v duchu sa opäť preniesol na Slo-
vensko a sformuloval niekoľko zmysluplných viet.

V  prvom rade vďaka. 
Vďaka, že ste prijali po-
zvanie byť súčasťou na-
šej jakutskej misie. Na-
teraz to funguje dvoma 
cestičkami, možno ča-
som nám Pán ukáže ako 
bude možné spojiť sily 
ešte viac. Tie dve cestič-
ky sú modlitba a  penia-
ze. Viacerí ste mi dali ve-
dieť, že si sťahujete z yo-
utubu „Modlitbu s  mi-
sionármi“, kľaknete si 
doma aj s  deťmi a  spo-

lu sa takto modlíte. Verte, je to veľmi vítaná pomoc. Čas-
to sme tu svedkami toho, že prichádzajú neveriaci a pro-
sia: „Modlite sa s nami, potrebujeme pomôcť. Vy ste tu od 
toho, aby ste sa modlili.“ „A ako sa modlíte, veď ste neve-
riaci? Povedzte nám ako sa máme modliť, nás tu k tomu 
dlhé roky nikto neviedol... no veríme, že v  tejto situácii 
iba Pán Boh môže pomôcť.“ Aj takto ľudia v Jakutii hľadajú 
dobrotivú Božiu tvár. A takéto stretnutia sa dejú iba pre-
to, lebo ich niekto niekde vymodlil. 

Druhá cestička sú peniaze. Vďaka, prvý milodar od Zdru-
ženia exallievov k nám šťastne dorazil. Predpokladám, že 
nám to pomôže uhradiť faktúru za jeden mesiac kúrenia....
Ešte šťastie, že tu netreba kúriť 12 mesiacov, ale iba osem. 
K  tým peniažkom ešte jedno. Mnohí sa v  týchto časoch 
možno na Rusko pozeráte tak trošku podozrievavo. Neza-
zlievam vám to. Nemám informácie, aby som sa mohol 
kompetentne vyjadriť k geopolitickým otázkam a otázni-
kom. Viem však jedno. Za posledných niekoľko mesiacov 
ceny všetkého vzrástli o 10-30%. Vidno to v obchodoch, 
vidno to na faktúrach. My sme na tom ešte pomerne fajn, 
kurz je pre nás výhodný. Horšie sú však na tom tí, ktorí už 
teraz pracujú na dvoch-troch miestach, aby dôstojne vy-
žili. Mnohí si ešte pamätajú ako pred 15 rokmi chodili do 
práce a temer rok nedostávali výplaty. Ešte to nie je také 
zlé, ale .... Pán je nad tým všetkým, sme tu z Jeho vôle a na 
Jeho pozvanie, On dohliadne, aby bolo všetko v poriadku.

A  ešte pridám zopár vianočných pikošiek. Tu v  Rusku 
vlastne Vianoce ani veľmi neslávia. A keď náhodou aj áno, 
tak to je dva týždne neskôr. Na vine je kalendár. A ten istý 
kalendár ukazuje, že najväčší sviatok v decembri a januá-
ri je práve ich predel – Novij God. Večer a noc medzi dvo-
ma rokmi – to je slávnostná večera, darčeky, ohňostroje. 
24. aj 25. decembra chodia ešte všetci do roboty a do ško-
ly. Zato oddychujú až do 10. januára. Okrem obchodníkov 
všetci sedia doma a oslavujú.

K Vianociam neodmysliteľne patrí jolka (vianočný strom-
ček), veľa svetiel, jasné že zima a  sneh a  tri postavičky: 
Ded Maroz, Čischan (vládca chladu) a Sneguročka. Nuž, 
komunizmus už dávno skončil ale zvyky, sviatky, atmo-
sféra... väčšinou všetko zostalo ako bolo, len je to viac na-
svietené a viac zaobalené anglickými pesničkami. Jedna 
naša farníčka hovorila, že keď pracovala v obchode, tak 
koncom decembra rozpredala úplne všetko... aj voňavky, 
ktoré celý rok nikto nekupoval.

Ponaučenie: myslím, že je veľmi dôležité (aj v  Rusku, aj 
v  Európe) stále si pripomínať čo a  prečo slávime. Pre-
čo prerušíme týždenný kolobeh práce, školy a víkendov 
a prečo máme zrazu sviatky a sviatočnú náladu. Kedysi 
mnohé zvyky, tradície, ale aj organizácia života spoloč-
nosti umožňovali veriacim žiť svoj život a život viery v jed-
note. Oni ich dokonca ani neoddeľovali, bol to jeden ži-
vot. Ak však komunizmus, konzumizmus, alebo hocijaký 
iný –izmus začne život ľudí, rodín drobiť na kúsky, tak via-
nočnú idylku už nikto nezlepí dokopy. Tak ako sa nesnaží-
te lepiť skutočnú vianočnú guľu. Jednoducho ju vyhodíte. 
A kúpite si druhú, umelohmotnú. 

Prajem vám priatelia, aby Vianoce boli a zostali pre vás 
sviatkami, kedy nás na svoju narodeninovú párty pozý-
va Sám Najvyšší, Ježiš, zázračne narodený v Betleheme. 
Prajem vám, aby ste si vinšovali a kupovali darčeky práve 
preto, lebo Boh nás najviac obdaril, ako len vládal, darom 
Svojho Syna medzi nami, na zemi, na 33 rokov. 

Lebo Boh tak miloval svet, že poslal svojho jediného Syna 
na svet, aby sa svet spasil.

Marián Peciar SDB,  
spolubratia saleziáni a dobrovoľníci z Jakutie

MISIA EXALLIEVOV
Združenie exallievov don Bosca na Slovensku sa rozhodlo pod-
poriť saleziánsku misiu v Jakutsku na Sibíri, kde momentálne 
pôsobí náš exalliev Maroš Peciar, SDB. Pridajte sa k nám a po-
môžte aj Vy! Ako sa môžete zapojiť? 
Duchovná forma
“Modlitba s misionármi” - rodinná večerná modlitba s misioná-
rom, vždy posledný deň v mesiaci. Informácie a videá nájdete 
na: http://www.exallievi.sk/duchovno/modlitba-s-misionarmi
Finančná podpora
Príspevky, ktoré budú použité na potreby a účely misie môžete 
posielať na číslo účtu 262 608 4575/1100, VS: 52588756.  
Do poznámky uveďte: misia exallievov
Doteraz sa vyzbieralo 700 € ( 176€ príspevky do krabice počas 
VSŽ, 524 € prijaté dary na účet). 6. novembra 2014 sme odo-
vzdali 700 € Marošovi Peciarovi.  
Všetkým dobrodincom ĎAKUJEME! 
Osobná prítomnosť
Dobrovoľníci, ktorí by mali záujem vycestovať do Jakutska a po-
môcť (príprava dreva na zimu, údržbárske práce a iné) sú víta-
ní. Na misií je aj silná potreba osobného svedectva a priateľstva 
s domácimi. Informovať sa môžete na sekretar@exallievi.sk.
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z PrávA do reklAMy

Miloš bol na strednej škole v Šaštíne rozhodnutý, že bude 
právnikom. Inklinoval k myšlienke, že sú to ľudia, ktorí dr-
žia v  rukách spravodlivosť. Na právnickú fakultu sa do-
stal, ale po treťom semestri dobrovoľne odišiel. Uvedo-
mil si, že Pán Boh má s  ním asi iné plány. V  Bratislave 
ostal, avšak jeho kroky neviedli do advokátskej kancelá-
rie. Zamestnal sa ako obchodník v reklamnej spoločnos-
ti. Úspešná firma ho veľa naučila a dala mu základ do roz-
behnutia vlastného biznisu. 

Mal vtedy 23 rokov a túžbu vrátiť sa domov. Rozhodol sa, 
že si založí vlastnú firmu zameranú na výrobu  reklam-
ných predmetov. „S odstupom času musím uznať, že som 
bol veľmi naivný. Ako obchodník som nevidel, čo ma ako ko-
nateľa firmy čaká. A  chvalabohu, že som bol naivný. Keby 
som si uvedomoval všetky problémy a nástrahy, finančnú 
neistotu a vrtkavý trh, tak sa do podnikania nepustím. Boli 
to pokrízové roky, kedy aj etablované firmy mali čo robiť, aby 
prežili.“ 

„one MAn Show“

Začiatky boli, tak ako v každom podnikaní, náročné – v ga-
ráži, pri plynovom kotle, s jedným počítačom. Miloš ponú-
kal svoje služby najskôr ako sprostredkovateľ. Dohodol 
zákazku s klientom a u dodávateľa ju dal vytlačiť. Zákazky 
a záujem narastali, avšak rýchlosť ich vybavenia nebola 
dostatočná. „Ja špekulant som si povedal, že prečo neobísť 
sprostredkovateľa? Prečo neskúsim tlačiť reklamné predme-
ty sám? Požičal som si peniaze a kúpil som stroj. Myslel som 
si, že mi stačí napozerať videá s návodmi a pôjde to. Musím 
sa však priznať, že až po roku či dvoch som naozaj vedel nie-
čo pekne potlačiť.“ Investovanie do strojov, tým aj presko-

čenie jedného logistického článku umožnili rýchlejšiu, fle-
xibilnú dodávku a nižšie ceny. Bol to správny krok aj vďa-
ka tomu, že po kríze všetci nakupovali čo najlacnejšie. Ko-
nateľ, majiteľ, pracovník v jednej osobe robil všetko. „Bolo 
obdobie, kedy som prišiel zo stretnutia s klientom, prezlie-
kol som sa z obleku do montériek a dohodnutú zákazku som 
vlastnoručne vyrobil. Bola to taká ‚one man show‘.“ Trvalo to 
asi dva roky. Miloš pochádza zo saleziánskeho prostredia 
a uvedomuje si, ako mu saleziáni v začiatkoch pomohli. 
80% objednávok prichádzalo z kresťanskej rodiny. Najmä 
vďaka nej sa mu podarilo firmu uživiť. A po prekovaní po-
krízového obdobia, keď nabral skúsenosti, bol pripravený 
vstúpiť aj do komerčnej sféry.

„klienti chcú všetko čo nAJSkôr“

Prišli prvý veľký klienti, firma začala byť konkurencie-
schopná a jej veľkou výhodou bola rýchlosť vybavenia zá-
kazky. „Dnes chcú ľudia všetko hneď. Už včera bolo nesko-
ro. My sme vedeli na tento dopyt regovať.“ Miloš začínal ako 
mnohí iní podnikatelia s nulou na účte. Prvú pôžičku vo 

 „Som Miloš Čaladík, momentálne šťastný otec dvoch detí, manžel jednej manželky Veroniky, mám ma-
ličkú firmičku v reklamnej sfére. Šťastne som ukončil výstavbu domu, do ktorého sme sa pred pol rokom 
nasťahovali. A som exalliev. Asi tak v krátkosti o mne.“ 

čeStný oBčan,  
doBrý podnikateľ

P R O F I L
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výške 7000 € sa mu poradilo splatiť do roka. Podnikať sa 
učil za behu a stroje nakupoval vtedy, keď bol objem zá-
kazky dostatočne veľký, aby zaplatil aspoň tretinu stroja. 
Úmerne s nákupom technológií pribúdali aj zamestnan-
ci. Najskôr boli traja, pridala sa aj manželka Veronika, kto-
rá sa stará o účtovníctvo. Dnes je v spoločnosti Rechtys 
s.r.o. deväť kolegov a každým rokom sa rozširujú. Portfó-
lio firmy je veľmi široké. Tlač a výroba reklamných pred-
metov akéhokoľvek druhu, materiálu, rozmerov, farieb. 
Ponuka firmy okrem iného zahŕňa rôznorodú tlač na pa-
pier, kov alebo textil, výrobu nálepiek, rollupov až po vý-
robu kľúčeniek a odznakov. „Naše výrobky dokáže využiť až 
95% firiem na slovenskom trhu.“ 

vierA A PodnikAnie

Raz prišiel za Milošom zákazník, ktorý chcel potlačiť za-
paľovače logom jeho verejného domu. „Asi hodinu som 
mu vysvetľoval, že   jeho požiadavke nevyhovieme. Pýtal sa, 
či sme nejakí fanatici. Neriešim zákazky, ktoré by odporovali 
Božiemu poriadku a mojim hodnotám.“ Tento postoj zdie-
ľajú aj jeho zamestnanci, ktorí sú praktizujúci kresťania 
a hlavne ľudia s rovnakými hodnotami. Vízia firmy je veľ-
mi reálna – prerozdelenie kompetencií, rozširovanie poč-
tu zamestnancov, automatizácia procesov, čoho príjem-
ným dôsledkom by mala byť možnosť tráviť menej a me-
nej času v práci a venovať ho viac rodine. 

Za úspechom svojej firmy vidí najmä férovosť s akou ku 
každému klientovi pristupujú. „Nemám problém povedať 
zákazníkom, že toto pero je ‚hnoj‘, aj keď ho máme v ponu-
ke. Odporučím im niečo, čo stojí za peniaze, ktoré chcú in-
vestovať.“ Snaha budovať s klientmi dlhodobý vzťah sa vy-
pláca. Mnohí z nich sa vracajú s tvrdením, že sú spokoj-
ní a nemajú prečo meniť dodávateľa reklamných preme-
tov. Aj vďaka tomu investovanie do reklamy a propagácie 
firmy nie je potrebné. Dobré meno spoločnosti šíria jej 
samotní zákazníci. Aj rozvíjanie podnikateľských vzťahov 
v rámci Združenia exallievov prináša svoje ovocie. Miloš 
priznáva, že aj vďaka odchovancom saleziánov našiel za-
ujímavých klientov. 

veronikA - nAJlePší rAdcA 

„Manželka Veronika stála pri mne od začiatku. Veľakrát jej 
intuícia vravela, aby som sa do určitých vecí nepúšťal. Ja som 
ju počúval, aj keď som s tým niekedy nebol vnútorne veľmi 
stotožnený. Časom sa ukázalo, že mala pravdu. Preto chcem 
aj povedať. Veronika, ďakujem Ti, že som sa pri všetkých dô-
ležitých rozhodnutiach mohol oprieť o tvoj správny názor.“ 
Vo firme bola od prvého dňa, videla do všetkých procesov 
a vedela poradiť. „Okrem toho je aj veľmi tolerantná. Ako 
účtovníčka vie, čo to znamená mať hlavnú sezónu. Chápe 
a nevyčíta mi moje občasné neskoré príchody z práce.“ Dnes 
je Veronika na materskej dovolenke s ich druhých synom 
Matúšom. Okrem rodiny a firmy je ich ďalším úspechom 
domček, ktorý svojpomocne postavili. 

Veľkým Milošovým koníčkom je futbal, ktorý od det-
stva hrával. Ako dorastenec zistil, že profesionálny fut-

balista z neho nebude a preto sa stal rozhodcom. S tým 
však bolo spojené neustále cestovanie a víkendy trávené 
mimo domu. Prednosť dostala rodina, čo manželku Ve-
roniku istým spôsobom zarmútilo, lebo vedela ako to jej 
manžela baví. On toto rozhodnutie neľutuje. Najviac sa 
teší zo spoločných chvíľ so svojimi synmi Jurkom a Ma-
túškom. „Aj preto sa už neviem dočkať vianočných sviat-
kov. Tohtoročné Vianoce budú u Čaladíkovcov špeciálne aj 
tým, že nám Ježiško donesie televízor a užijeme si vianočné 
rozprávky. Po hektickom období, kedy sme mali naozaj veľa 
práce sa teším na kľud, sviatočný pokoj a rodinnú pohodu.“ 

Na záver chce Miloš vysloviť myšlienku, ktorá ho veľmi 
oslovila a nad ktorou sa zamyslí určite každý z nás: „rob-
me veci, ktoré sú skutočne dôležité skôr ako tie, ktoré sú ur-
gentné.“

Barbora Qualichová, Anna Hortová



Písal sa 21. december 
1953. Tábor Nikolaj, 
prvá sibírska zima, sne-
hu neúrekom. Približ-
ne 600 politických väz-
ňov vyfáralo zo šachty 
a  na nádvorí sa za mo-
hutného kriku ozbroje-
ných bacharov zoradili 
do zástupu. Dozorcovia 
napli dlhé lano, ktorého 
sa väzni na okraji útva-
ru museli držať a bez slo-
va kráčať smerom do tá-
bora. Premočené ob-
leky, ktoré na nás mrz-

li boli každodennou labuťou piesňou vyčerpaných a vy-
hladovaných odsúdencov. V ten deň vedúci zmeny vystú-
pil s papierom a začal čítať mená väzňov, ktorí mali vy-
stúpiť z radu, medzi nimi bolo aj moje meno. Po tom čo 
sme vystúpili, nás bachari odviedli k bielemu domu s ná-
zvom Korekcia. Moja cela mala rozmery 3x4 metre a ne-
bolo v  nej nič okrem vedra na ľudskú potrebu, čo sme 
mohli považovať za vymoženosť ľudovej demokracie. 
Kúrilo sa kachľami z  chodby, ktoré zohrievali múry me-
dzi dvoma celami. Jediná možnosť ako sa mohol väzeň 
ohriať, bolo oprieť sa o stenu a zohriať tak svoje skreh-
nuté svaly. Bohužiaľ, mňa pridelili do poslednej nepárnej 
cely, kde táto vymoženosť nebola. Bachar ma sotil do cely 
a zabuchol dvere. Premočený fárací oblek som si vyzlie-
kol a začal som chodiť po cele, aby 
som sa trochu zohrial. Jedlo nám 
prideľovali len každý tretí deň a aj 
to len polovičnú dávku. Všade bolo 
prázdno, iba v mysli sa mi vynárali 
otázky, čo sa stalo? Na čo je to dob-
ré? Pri chodení som sa ponoril do 
modlitby, mal som čas na celý ruže-
nec. Čas ubiehal, myšlienky sa ro-
jili ale modlitba mi dávala silu. Pri 
vyšetrovačke som sa naučil zmieriť 
so všetkým, prijať a prežívať príjem-
né i menej príjemné chvíle. O 22:00 
hodine sa otvorili dvere, bachar mi 
hodil dve deky a  zabuchol. Väzeň 
si vie poradiť so všetkým, z  dvoch 
diek som si spravil skautský vak, 

Pri 25. výročí nežnej revolúcie si počas vianočných sviatkov pripomíname ľudí, ktorí zažili utrpenie 
počas komunizmu a na vlastnej koži skúsili, čo znamená byť prenasledovaný pre svoju vieru. Príbeh 
pána Brichtu, ktorý strávil Vianoce v roku 1953 vo väzení, nech v nás posilní vďačnosť za slobodu a za 
dar viery. 

vsunul sa do vaku a všetko poručil Pánu Bohu. Únava zví-
ťazila, zaspal som, ale nie na dlho, keďže okolo polnoci za-
štrngotali kľúče a bachar vo dverách zavelil: „Tu nemožno 
spať, ale pod okno!“ ohradil som sa, že je tam sneh „Neva-
dí, pod okno!“ zavelil. Musel som pred ním vstať, rozhrnúť 
sneh bagančou a ľahnúť si tam.

22. deceMBer

Budíček bol o 6:00, vstal som, zložil deky a čakal čo prí-
de. Cela sa otvorila a  bachar zavelil: „Kýblovať!“ Zobral 
som ako inak prázdne vedro a odobral som sa do miest-
nosti na chodbe. Tam už čakal väzeň Fero Bošmanský, 
s ktorým som bol v roku 1952 v tábore 12, v Slavkovsku. 
Kým stál bachar pri otvorenej cele, Fero mi stačil pove-
dať: „nedaj znať, že sa poznáme.“ Tak som len vymyl vedro, 
opláchol si tvár a išiel naspäť na celu. Čas bežal pomaly, 
okrem modlitieb a meditácie som si vo chvíľach samoty 
memoroval, čo som sa naučil. Jedna z myšlienok, čo mi 
utkvela bola: „Všetko má svoj čas. Svoj čas narodiť sa, svoj 
čas zomrieť, svoj čas vysádzať, svoj čas žať, svoj čas má ml-
čať, svoj čas prehovoriť, svoj čas má milovať, svoj čas má 
nenávidieť, svoj čas má vojna, svoj čas má pokoj...“ Tieto 
a podobné texty, ktoré boli napísané pred stáročiami, mi 
utkveli v pamäti. Práve v týchto chvíľach som vedel oce-
niť, keď profesori žiadali od študentov memorovať sa celé 
strany, či už Tolstého alebo básne klasikov. A všetko malo 
svoj čas, aj väzenie aj jeho koniec bude mať svoj čas. Veď 
„čas uteká – večnosť čaká“, je napísané na jedných slneč-
ných hodinách.

vianočná idylka
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23. deceMBrA

Asi o 9:00 hodina sa otvoria dvere, sotia do cely chlapí-
ka, ktorého som nikdy nevidel. Predstavil sa krstným me-
nom, povedal, že je chemik z  Olomouca a pýtal sa ma 
odkedy som tu a  za čo. Stručne som ho informoval, že 
neviem za čo som tu. Jeho otázky smerovali na vianočnú 
tému, pýtal sa, či som veriaci, či sa stýkam s ľuďmi kres-
ťanského zamerania a či poznám nejakých kňazov. Na 
všetkom som sa snažil odpovedať neviem alebo nespo-
mínam si, musel som byť opatrný. Keď sa ma opýtal na 
tému úteku z  tábora začalo mi byť jasné, že sa zo mňa 
snaží vytiahnuť informácie. Asi po dvoch hodinách také-
hoto rozhovoru vo dverách zaštrngali kľúče, bachar môj-
mu spoločníkovi prikázal vystúpiť na chodbu, popozeral 
sa po cele a  zabuchol dvere. Poobede toho istého dňa 
som sa dostal na výsluch. Vyšetrovateľ sa ma pýtal či viem 
prečo som v korekcii, či viem, že idú Vianoce a ako ich ch-
cem tráviť, na čo som mu odpovedal, že to nezávisí na 
mne. „Ale závisí, stačí, ak sa priznáte!“ „Nemám sa k čomu 
priznať“ bola moja odpoveď. Jeho otázky sa týkali mojej 
viery, kňazov, pýtal sa kto organizuje náboženský život 
v tábore načo som mu odpovedal, že na to čas nie je. Vy-
cítil som, že moje odpovede ho neuspokojujú a povedal: 
„Vám sa tu asi páči a pravdepodobne si vás tu aj dlhšie po-
necháme.“ Pokýval som plecami, vstal a odišiel do cely.

24. deceMBer

Znovu o zime, hlade a neistote. Štedrý večer, mysľou som 
zaletel medzi priateľov spoluväzňov v tábore Nikolaj. Po-
darí sa im odslúžiť omšu? Sú tam dvaja kňazi o ktorých 
našťastie bachari nevedia, ináč by somnou mrzli v korek-
cii. Jedným bol páter Krajčík a druhým bol Ferko Szaba-
doš, salezián, tajne vysvätený kňaz. V tábore sme organi-
zovali sv. omše vonka a vedelo o tom len pár ľudí. Prechá-
dzali sme sa v tichosti blízko pri sebe modliac sa ruženec 
a rozdávalo sa aj prijímanie.

Vybavujem si ako sa v ten deň otvorili dvere a spomínaný 
Fero Bošmanský, za asistencie bachara ozbrojeného au-
tomatom, mi podal šálku s vianočnou večerou. Trocha ze-
miakového šalátu, kúsok smaženej ryby, bochníček a dve 
malé jabĺčka. Krátko som sa pomodlil, v myšlienkach som 
si vybavil najbližších doma, v tábore a večeru som si roz-
delil na dve časti, keďže som s  jedlom na ďalšie dni ne-
počítal. Približne o polnoci sa otvorili dvere a bachar za-
velil: „Vyzliecť sa, filcung“. V treskúcej zime som sa musel 
vyzliecť do naha, prekontrolovali mi oblek, zbadali v kúte 
šálku so zbytkom jedla, ktoré mi nakoniec zobral. Dvere 
sa zabuchli, ja som sa obliekol a zaliezol do deky. Sviatky 
pokoja som mal takto spestrené. Ale v Betleheme to tiež 
nemali príjemnejšie.

25. deceMBrA

Každodenná rutina sa opakuje, ale podarilo sa mi napiť 
trochu vody z kohútika.

26.deceMBrA

Sám náčelník tábora kontroloval jednotlivé cely, všimol si 
kopu snehu po oknom a tak sa rozhodol preložiť ma na 
celu k Ferovi Bošmanskému, ktorý mal ako jediný voľné 
miesto.

Keď sme sa ocitli vo Ferovej cele sami, Fero ma objal a po-
vedal mi: „Janko, veľmi som s  tebou súcitil, že tak trpíš zi-
mou, tu sa opri o stenu, nech sa trochu zohreješ.“ Ďalšie dni 
boli oveľa príjemnejšie, keďže sme sa okrem modlenia, 
veľa rozprávali a aj si spievali.

31. deceMBer

Okolo obeda prišiel bachar, otvoril celu za celou a pustil 
nás do tábora, bez vysvetlenia, ale tak to vo väzení cho-
dí. Radosť a vítanie sa s ostatnými väzňami nemalo konca 
kraja. Po zhodnotení, kto bol v korekcii, sme prišli na to, 
že to boli samí veriaci. Pokladali nás za ľudí, ktorí by vede-
li druhým spestriť vianočnú náladu a to hlavne po strán-
ke náboženskej a spoločenskej. Vo väzení platí: „Radosť, 
keď sa môžu radovať dvaja, je aspoň päťnásobná. Boh do-
pustí, ale neopustí.“

Ing. Ján Brichta

Ťažkopracujúci väzni v pracovných táboroch.
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