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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 priatelia, exallievky a exallievi! 

Prešli skoro dva roky od kedy som sa prvýkrát 
stretla so združením saleziánskych odchovancov.

Mnohí z  Vás o  mne vedia, že pochádzam  
z ateistického prostredia, preto stretnutie so 
saleziánmi či s osobou samotného dona Bosca 
boli pre mňa niečím novým. Dnešnej spoloč-
nosti vládnu predsudky či už voči kresťanom  
alebo opačne. Priznám sa, že na začiatku som mala 
sama obavy ako príjmu členovia Združenia fakt, že má pre nich pracovať 
človek, ktorý nebol vychovávaný v rovnakom prostredí ako oni. Môj strach 
sa však rýchlo stratil. Prvých exallievov som stretla pri organizácii Scho-
ol of Leaders vo Viničnom. Spoznala som tu úžasných mladých ľudí z rôz-
nych krajín Európy, ktorí boli naplno oddaní myšlienkam a poslaniu dona 
Bosca. S rovnakým postojom som sa stretla aj u slovenských exallievov,  
či už na zasadnutí výkonného výboru, facilitátoroch či biznis platformy. Ak 
by som mala zhodnotiť kam sme sa spoločne za posledné dva roky pohli, 
použijem len výraz „Wau“. Všetky aktivity, ktoré združenie produkuje sú 
veľmi hodnotné. Za srdcovú záležitosť považujem Víkend silných zážitkov. 
Na príprave prvého ročníka sme pracovali tri mesiace, ale výsledok stál na-
ozaj za to. Avšak všetky akcie by neboli ani zďaleka také úžasné nebyť Vás! 
Vás, ktorí sa s nadšením a entuziazmom zapájate do projektov, Vás, kto-
rí nám dávate odozvu a vravíte čo môžeme do budúcna zlepšiť, Vás, ktorí 
žijete odkaz dona Bosca vo Vašich životoch a šírite skutočné hodnoty. Dô-
vodom, prečo píšem tieto riadky je fakt, že sa chcem s Vami rozlúčiť a po-
ďakovať Vám. Najbližšie obdobie sa budem nachádzať v ďalekej Kalifornii. 

Ďakujem za tie krásne chvíle, ktoré sme spolu prežili, za priateľstvá, kto-
ré budú trvať navždy a v neposlednom rade Vám ďakujem za to, že ste mi 
ukázali, že viera v Boha umožňuje robiť skutočne veľké veci. V tomto čís-
le sa dočítate o napredovaní Združenia od viceprezidenta Michala Horta, 
ktorý je aj známy tým, že má s exallievmi veľké plány. A viete čo? Ja mu ve-
rím a viem, že s Božím požehnaním a spoluprácou tak skvelých ľudí ako ste 
vy, nič nie je nemožné. Vaša Baška 
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EXALLIEVI HĽADAJÚ BRIGÁDNIKA
Sekretariát exallievov hľadá brigádnika/brigádničku ako pomocnú silu pri organi-
zácií aktivít a eventov, pre písanie článkov do časopisu EXpress don Bosca a ostat-
ných činnosti spojených s chodom Združenia.  Vítaní sú záujemcovia s organizač-
nými schopnosťami, talentom pre písanie slohov resp. článkov,  znalosťou štylis-
tiky a gramatiky, skúsenosťami s činnosťou animátora a s úsmevom na tvári j. 
Svoje životopisy môžete posielať na adresu anna.hortova@exallievi.sk, kde Vám 
poskytneme aj podrobnejšie informácie.

EXPRESS DON BOSCA  
AJ VO VAŠEJ SCHRÁNKE

Chcete dostávať nás časopis aj vy? Chcete, aby bol doručený aj Vašim blízkym?  
Dajte nám vedieť! Napíšte nám Vaše meno a adresu na mail sekretar@exallievi.sk. 
Do predmetu správy napíšte: Express v schranke. 

Páči sa Vám náš časopis a  články v ňom? Podporte nás! Svoje príspevky,  
ktoré budú použité na tlač a  poštovné časopisu môžete posielať na číslo účtu:  
262 608 4575/1100. Do poznámky prosím uveďte: CASOPIS. Ďakujeme Vám!
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EXALLIEVI NA LYŽIACH
V dňoch 15. - 18. januára tohto roku sa uskutočnila histo-
ricky prvá spoločná akcia šaštínskych a žilinských odcho-
vancov dona Bosca. Podujatie s názvom „Lyžovačka exal-
lievov“ sa konala v nádhernom prostredí Kysuckých Bes-
kýd pod Veľkou Račou v  Oščadnici. Ubytovaní sme boli 
v  penzióne Kamilka, ktorý poskytoval maximálny kom-
fort najmä pre rodiny s deťmi. Vzorka lyžiarov, ktorá sa tu 
stretla bola naozaj rozmanitá, počnúc začínajúcimi malý-
mi deťmi, končiac skúsenými (vetrom ošľahanými) lyžiar-
mi. A to bolo práve na tejto akcii to pekné, že Žilinčana 
boli ochotní venovať čas a kus svojho lyžiarskeho umenia 
našim deťom. Chcel by som vyzdvihnúť najmä ski-inštruk-
torské prednosti Paľka Bielika, ktorý sa pohybuje na zjaz-
dovke takmer tak rýchlo ako na asfaltke. Môj Matúš a Fi-
lipko Mruk by si ho s radosťou adoptovali. Podmienky na 
lyžovanie nám dovolili byť na svahoch Veľkej Rače každý 
deň nášho pobytu. Duchovný punc dával tejto akcii Don 
Ivan, ktorý chodil s nami na svah aj v prípade potreby „po-

VIANOČNé STRETNUTIE  
ŽILINSKÝCH EXALLIEVOV
Ako po iné roky tak aj tento rok sme sa tesne pred Viano-
cami stretli na internáte SOŠ sv. Jozefa Robotníka v Žiline, 
pri našej školskej štedrej večeri. Je už dobrým zvykom, že 
početná skupina exallievov sa zúčastňuje tejto štedrej ve-
čere a dlho do noci ostáva na internáte v družnej deba-
te a  zábave. Tento rok sme chceli dať tomuto dňu hlb-
ší význam, a preto sme sa stretli o niečo skôr. Pod vede-
ním don Viliama Riška, SDB sme prežili peknú duchovnú 
obnovu, po ktorej mnohí z nás využili možnosť pristúpiť  
k sviatosť zmierenia. Úprimne sme sa tešili zo života exal-
lievov, ako sa im darí v ich osobnom i profesionálnom ži-
vote. Pospomínali sme si na zážitky z  internátu a školy. 
Zaujímavý program, chutná večera spolu so spomienka-
mi na kvalitnú internátnu stravu nás zabávali počas ce-
lej večere. Po nej sa nálada ešte umocnila a v spoločných 
rozhovoroch sme ešte dlho pokračovali. Nálada vianoč-
ného stretnutia v nás stále zostáva a už sa tešíme na bu-
dúcoročné stretnutie. 

U D I A L O  S A
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TRI DNI PREŽITé V LÁSKE

Medzi chladnými februárovými dňami sa vyníma jeden, 
ktorý akosi viac hreje pri srdci. Je ním sviatok sv. Valentí-
na, 14. február. V týchto dňoch sa už po ôsmykrát vydali 
mladí z rôznych kútov Slovenska na púť k Mame. V Šaští-
ne sa totiž uskutočnil ďalší ročník Púte zaľúbených s hes-
lom „SLÚŽIŤ V LÁSKE“. Na tomto podujatí sa každoroč-
ne stretáva viac ako 300 mladých. Mladé páry, snúben-
ci a manželia sem chodia načerpať z prednášok, diskusií 
a svedectiev do ďalšieho spoločného kráčania. Tento rok 
nám program spestrili skupiny Christallinus a Janais, di-
vadlo Christoffer a spoločne sledovaný film s diskusiou. 
Tradične nás obohatili skúsené, ale aj mladé manželské 
páry, ktoré sa svojou úprimnosťou a  dobrými radami 
chceli podeliť a pomôcť mladším v  ich prežívaní vzťahu. 
V nedeľu bola na programe debata s otcom biskupom Jo-
zefom Haľkom a následne sme Púť zavŕšili slávnostnou 
sv. omšou v bazilike. Počas sv. omše si mladí navzájom 
predsavzali žiť čistý vzťah a s týmto odhodlaním žiť svoj 
život naplno sa vydali na púť späť do svojich domovov.

Veronika Ondrejová

sledného pomazania“, ale to vďaka Pánu Bohu na tejto 
spoločnej akcii nebolo treba nikomu vyslúžiť. 

Marek Slezák
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PREDNÁŠKA MICHALA 
HORTA VO FAMILY GARDEN 
23. februára nás v rámci projektu Family Garden do sveta 
podnikania zasvätil viceprezident združenia Michal Hort 
so svojou odbornou prednáškou pod názvom „Kresťan  
v biznise“. Okrem odborných informácií prezradil aj niečo 
zo svojho vlastného podnikateľského života. Základ do-
stal v rodine, kde im otec vždy hovoril: „Rob niečo, čo ľu-
ďom pomôže. Nikdy nepokazím nič, keď budem ľuďom 
pomáhať, vtedy dostane môj život zmysel.“ Dôležitými 
kritériami pri výbere zamestnania preto boli aby bola 
práca aj povolaním, aby vytvárala trvalé hodnoty, slúži-
la a pomáhala. Čas sa snaží rozdeliť medzi Boha, rodinu 
a prácu. „Snažím sa to dodržiavať, aby som sa nestal wor-
koholikom. Sebadisciplína a režim sú pre biznis veľmi dô-
ležité.“ 

Pre svoje podnikanie si zadefinoval „Podnikateľské desa-
toro“:
• Pravidelná modlitba s rodinou. Aplikácia Zamyslenia 

v mobile.
• Ruženec počas služobných ciest.
• Family day: jeden deň v týždni končím o jednej a venu-

jem sa rodine.
• Chodiť miništrovať so synom.
• Nebáť sa verejne vyznať svoju vieru.
• Dodržiavať režim, športovať, neflámovať.
• Stretávať sa s hodnotnými ľuďmi.
• Nerobiť zlé projekty.
• Využívať pracovný čas na prácu.

• Vyčleniť časť práce pre Cirkev (služba blízkym ľuďom). 

„Dvadsiate storočie bolo storočie technológií, dvadsiate 
prvé storočie je storočím vzťahov. Peniaze sa zoženú ľah-
ko, technológie tiež. Teraz je to už len na vzťahoch me-
dzi ľuďmi.“ Prednáška, ktorá sa konala na Miletičke v sále 
pod kostolom sa zúčastnilo približne 150 záujemcov. Ve-
ríme, že načerpali veľa inšpirácie a  Michalovi prajeme 
veľa energie do ďalšieho podnikania. 

SIEDME ZASADNUTIE  
BIZNIS PLATFORMY
Šieste stretnutie Biznis platformy sa tentokrát konalo od 
16. - 17. januára v Častej – Papierničke. Zúčastnilo sa ho 
osemnásť podnikateľov z rôznych kútov Slovenska. Hos-
ťami stretnutia bol pán Milan Hort, bývalý podpredse-
da NRSR, ktorý nám porozprával o  efektívnom využíva-
ní času. Okrem toho nás povzbudil aj k angažovaniu sa 
vo verejnej sfére a v aktivitách farnosti, v ktorej žijeme. 

Ďalším vzácnym hosťom bol pán Anton Barcík, generál-
ny riaditeľ Považských cementární, a.s., ktorý nás obo-
hatil svojim podnikateľským príbehom a inšpiráciou ako 
pomáhať druhým prostredníctvom svojho podnikania. 
Po prednáškach nasledovala veľmi zaujímavá diskusia 
s množstvom otázok.

Počas neformálnych častí stretnutia účastníci navzájom 
hľadali možnosti spolupráce.

V sobotu doobeda sa predstavili dvaja noví členovia Biz-
nis platformy. Diskutovali sme o ďalšom smerovaní na-
šich aktivít a povzbudili sme sa duchovnými myšlienkami 
ďalšieho hosťa, kňaza Ivana Ružičku. 

EXALLIEVI UŽ AJ NA  
INTERNÁTE NA MILETIČKE
Regionálne rozširovanie exallievov pokračuje, dôkazom 
čoho je aj založenie ďalšej bunky odchovancov dona 
Bosca, tentokrát na Miletičke. Jej členmi budú súčasní  
a bývalí študenti, ktorí počas svojich vysokoškolských štú-
dií bývali na internáte u Saleziánov na Miletičke. V ponde-
lok 2. marca sekretár Michal Nemček, ktorý tiež počas svo-
jich vysokoškolských štúdií býval na tomto internáte, pred-
stavil študentom naše združenie, jeho aktivity a projekty. 

Vo svojej prezentácii zdôraznil podstatu exallievov, kto-
rá spočíva vo vďačnosti saleziánom za prijatú výchovu 
ako aj víziu servisno-manažérskej zložky saleziánskej ro-
diny. Po prednáške sa rozprúdila diskusia aj na tému ot-
covstva, ktorá je nosnou témou tohtoročných prednášok 
na internáte. Účastníkom debaty bol aj vedúci internátu 
Peter Kanský, ktorý vyjadril dôležitosť a potrebu niekam 
patriť a  zdôraznil, že práve Združenie exallievov je jed-
nou z možností, ktoré ponúka saleziánska rodina po od-
chode z internátu. 
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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

VALENTÍNSKY PLES  
EXALLIEVOV
Na sviatok sv. Valentína u saleziánov na Miletičke konal 
prvý, veríme že už tradičný, ples exallievov. V krásne vy-
zdobenej sále pod kostolom sa zišlo približne 75 elegant-
ne oblečených odchovancov a sympatizantov s partner-
kami. Svojou návštevou nás poctil aj provinciál salezián-
skej rodiny na Slovensku don Jozef Ižold a  náš delegát 
don Ivan Žitňanský, SDB. Ples otvoril prezident združenia 
Marek Slezák prípitkom v podobe medoviny. Nasledova-
la prezentácia, v ktorej Michal Hort zhrnul fungovanie slo-
venských exallievov v roku 2014. O večeru sa postaral už 
tradičný saleziánsky cattering pod vedením pán Dubje-
la. Nechýbalo dobré vínko zo Šintavy a  syry z  Červené-
ho Kameňa. Prvou kultúrnou vsuvkou večera bolo taneč-
né vstúpenie Leonie Velcek a Sebastiana Szocsa z taneč-
nej školy Kataríny Štumfovej a Mateja Chrena. Predvied-

EXALLIEVI A ASC ZAČÍNAJÚ 
SPOLUPRACOVAť
V čase od 21. - 22. februára sa v Poprade konal 4. Provin-
ciálny kongres saleziánov spolupracovníkov (ASC). Hlav-
ným bodom kongresu boli voľby do provinciálnej rady 
na nasledujúce tri roky. Členovia miestnych rád, delegáti  
a členovia predošlej provinciálnej rady ASC zvolili novú 
provinciálnu radu, ktorá pozostáva z dvanástich členov. 
Jedným z účastníkov kongresu bol aj viceprezident zdru-
ženia exallievov Michal Hort, ktorý dostal pozvanie na zá-
klade začínajúcej spolupráce medzi spolupracovníkmi 
a odchovancami saleziánov. Michal Hort dostal príležitosť 
odprezentovať projekt „Biznis platforma“. Spolupracovní-
kov tento projekt zaujal a do budúcnosti plánujú s exalliev-
mi spolupracovať aj na iných projektoch. Myšlienka pre-
pájania týchto dvoch zložiek vzišla z  poslednej konzulty. 
Novej provinciálnej rade vyprosujeme veľa síl a trpezlivos-
ti a spoločným projektom exallievov a ASC veľa úspechov.

STRETNUTIE SENIOROV
Na sviatok dona Bosca 31. januára 2015 sa už tradične 
uskutočnilo stretnutie exallievov seniorov a oratoriánov 
v saleziánskom stredisku na Trnávke v Bratislave. V homí-
lii sa nám prihovoril a povzbudil nás delegát don Ivan Žit-
ňanský. Aj keď počasie veľmi neprialo a deň vopred bola 
snehová kalamita, stretnutia sa zúčastnilo okolo 40 exal-
lievov s manželkami. Povzbudiť a porozprávať sa prišli aj 
mladí exallievi so svojimi rodinami. Stretnutie bolo plné 
radosti, rozhovorov, spomienok a  pre nás mladých od-
chovancov aj veľkým obohatením sa životnými skúsenos-
ťami a zážitkami našich skôr narodených členov združe-
nia. 

li tri štandardné a štyri latinskoamerické tance. Aj napriek 
tomu, že tanečníci mali len 10 a  12 rokov, prítomným 
hosťom vyrazili svojím tanečným umením dych. Po ich vy-
stúpení sa už mohli všetci smelo pustiť na parket. Do tan-
ca skvele hral náš, už dvorný DJ Maťo Nemček. O 22:00 
tanec vystriedalo spevácke vystúpenie – Anna Hortová  
s Jurajom Hortom (na klavíri) predviedli niekoľko muziká-
lových, filmových či jazzových melódií. O pol noci nechý-
bala tombola s množstvom skvelých cien . Zábava pokra-
čovala až do rána a mnohým sa nechcelo ísť domov aj na-
priek pokročilej hodine. Ďakujeme všetkým za krásnu ak-
ciu a tešíme sa budúci ročník. 
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9. – 11. 10. 2015
Víkend silných 
zážitkoV
Častá - PaPierniČka

Nezabudnuteľné spomienky. Duchovný, 
kultúrny, spoločenský a športový 
program, program pre deti.

6. – 9. 10. 2015
Púť s exallievmi  
celého sveta do 
turína
Taliansko, Turín

Možnosť putovať s exallievmi rôznych 
krajín na miesta, kde žil don Bosco pri 
príležitosti 200. výročia jeho narodenia.

18. 7. – 21. 7. 2015
Splav Malého 
Dunaja
Malý Dunaj

Fantastická partia a krásna príroda. 
Akcia s najdlhšou tradíciou. Možnosť 
splavovania aj na 1 deň. 
Viac info a registrácia www.exallievi.sk/
aktivity/sportovepodujatia/splav-md

17.  - 18. 4. 2015
Stretnutie BizniS 
platformy
Častá - PaPierniČka

Pravidelné štvrťročné stretnutia našich 
podnikateľov, na ktorom nebude chýbať 
workshop so zaujímavými hosťami, 
duchovná obnova či oddychové 
športové aktivity. Registrácia mailom: 
sekretar@exallievi.sk do 6. apríla 2015

Modlitba 
s MisionárMi
Vždy posledný deň v mesiaci sa spoločne 
na diaľku modlíme s našimi misionármi 
pomocou videa zverejneného na stránke. 
Viac informácií a video k modlitbe  
od Maroša Peciara na www.exallievi.sk/
duchovno/modlitba-s-misionarmi

13. 6. 2015
Family day
Lozorno, AbeLAnd

Rodinná atmosféra v kruhu priateľov 
v Abelande. Príďte sa aj s Vašimi 
rodinami zabaviť a stráviť deň plný hier, 
súťaží a aktivít pre deti i dospelých.

28. 3. 2015
Pôstne duchovné 
obnovy
Bratislava, ŠaŠtín, PieŠťany

Aj počas pôstneho obdobia 
pripravujeme duchovné obnovy. 
Príležitosť stíšiť sa, rozjímať, 
vyspovedať sa a plnohodnotne sa 
pripraviť na slávenie Veľkej noci .
Viac informácia www.exallievi.sk/
duchovno

4. 6. 2015
Stretnutie 
facilitátorov
Bratislava, EinstEinova 25

Pravidelné formačno – informačné 
stretnutie zástupcov jednotlivých 
ročníkov a stredísk.

24. 5. 2015
Stretnutie „nielen“ 
exallievov Seniorov 
a oratoriánov
Bratislava, Miletičova 7

Ďalšie z pravidelných stretnutí našich 
exalievov – seniorov spojené s oslavou 
sviatku Panny Márie Pomocnice 
v priestoroch saleziánskeho centra na 
Miletičke.

3. – 6. 7. a 9. – 12. 7. 2015
Duchovné cvičenia
Donovaly

Duchovné načerpanie v krásnej prírode 
pre slobodných, manželov ale i rodiny. 
O deti sa Vám postarajú animátorky 
a o Vaše žalúdky kuchár. Viac informácií 
infomácií a registrácia www.exallievi.sk/
duchovno

25. 7. – 1. 8. 2015
Rodinná dovolenka 
exallievov
Taliansko, Caorle

Perfektná dovolenka s vlastnou 
pieskovou plážou, klimatizovanými 
izbami, ihriskami, šmýkačkami 
a preliezkami pre deti. Výborná 
talianska kuchyňa, duchovná služba, 
dobrá partia a nezabudnuteľné zážitky.

3. – 6. 10. 2015
AssembleA 
ConfederAzione 
mondiAle
Taliansko, Rím, Pisana

Valné zhromaždenie Svetovej 
konfederácie exallievov v Ríme.

Slovenskí odchovanci sa chcú osobne 
podieľať na tomto stretnutí, preto pozývame 

aj Vás! Vycestuje spolu s nami 6. – 9. 
októbra 2015 do Talianska, kde budete 

mať možnosť navštíviť Valdocco, Turín, 
Colle don Bosco, Chieri, Castelnuovo. Viac 
informácií o programe, doprave, ubytovaní 

a strave telefonicky (0911 911 729) alebo 
mailom sekretar@exallievi.sk.

PÚť S EXALLIEVMI 
c E l é h O  s v E ta  d O  t u R í n a

Vydajte sa spolu s nami a s exallievmi z celého sveta na púť po stopách  
dona Bosca pri príležitosti 200. výročia jeho narodenia. 



Kam si sa posunul od vtedy ako si študoval v Šaštíne až 
do teraz?

Môj životný posun od študentských čias bol veľmi veľký, 
povedal by som, že sa mi všetko tak pekne upratalo a za-
padlo do seba. Vždy som bol vychovávaný k poriadku a aj 
osobne verím tomu, že človek má mať v živote poriadok. 
Našiel som si dobrú manželku, máme spolu 2 deti, ro-
bím to čo ma baví, venujem sa exallievom. Moja život-
ná mozaika do seba zapadla a  to mi robí veľkú radosť  
a dáva nádej do budúceho fungovania. 

Kto je Michal Hort? Povedz nám niečo o svojej rodine? 

Mám 37 rokov, som ženatý s  manželkou Martinkou, 
máme dve krásne deti Terezku (3,5) a Filipa (2,5). Deti sú 

pre nás najväčším požehnaním aj z toho dôvodu, že sa 
nám po svadbe istý čas deti mať nedarilo. Práve v tom-
to období nášho života sa nám oplatilo dôverovať Bohu. 
S  manželkou sa modlíme každý večer za našu rodinu 
a naše deti, spoliehame sa na Pána Boha, on vie čo robí 
a všetko to vidím ako jeho dlhodobý plán a som rád, že 
som jeho súčasťou.

Rád by som však povedal aj niečo o rodine z ktorej po-
chádzam. Mám troch bratov a jednu sestru, máme kres-
ťanskú výchovu a moji rodičia aj my sme vyrastali v sa-
leziánskom prostredí. Otec nás vždy viedol k tomu, aby 
sme život brali ako službu. Týmto spôsobom sa aj ja sna-
žím pristupovať ku svojim klientom, zamestnancom, ale 
aj ľudom či príležitostiam. 

Kde pracuješ?

Mám spoločnosť, ktorá sa zaoberá poradenstvom v ob-
lasti získavania verejných zdrojov pre projekty našich 
klientov. Zjednodušene povedané pripravujeme projek-
ty pre štrukturálne fondy a iné formy financovania. Tejto 
práci sa venujem 10 rokov a plánujeme naše aktivity roz-
šíriť nielen na Slovensku, ale aj v zahraničí. 

Združenie exallievov bolo opätovne založené v  roku 
1999, ale skutočne sa rozbehlo až potom, ako ste ty 
a pár ďalších vyvinuli aktivity na jeho podporu. Prečo si 
sa rozhodol aktívne venovať združeniu? 

Dôvodov je viac. Prvým z nich bolo, že môj otec celý život 
pomáhal a pomáha saleziánom a  ja v ňom vidím veľký  
životný vzor. Zároveň preto, že keď sa raz zobudím 
v  šesťdesiatke a  obzriem sa za sebou, chcem si pove-
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Viceprezident a zároveň najväčší vizionár Združenia 
exallievov Michal Hort nám porozprával o svojej ro-
dine, práci ale najmä o svojom vnímaní a budúcnos-
ti exallievov na Slovensku. Vysvetlil nám aj prečo ne-
vzdal svoje úsilie po prvých neúspechoch a prečo sú 
kresťania maratóncami.

Beriem energiu z Toho, 
Ako krôčik po krôčiku poSTupujeme 
k SVeTlej BuDúcnoSTi



R O z H O v O R

dať, že som niečo zmysluplné spravil a verím, že vďaka 
združeniu sa mi to podarí. Ďalším dôvodom bolo, že som 
študoval na gymnáziu v  Šaštíne kde nám boli myšlien-
ky dona Bosca veľmi blízke. V určitom období ma oslovil 
súčasný delegát Ivan Žitňanský s myšlienkou znovu oži-
viť združenie. Začali sme teda chodiť na medzinárodné 
stretnutia, kde sme videli akým spôsobom fungujú exal-
lievi vo svete a pochopili sme aká sila a potenciál sa skrý-
va v  možnosti konať dobro pod krídlami dona Bosca.  
Od malička som bol komunikatívny typ, skôr extrovert – 
sangvinik a aj vďaka týmto povahovým vlastnostiam som 
si povedal, že toto by bola tá správna platforma na to, 
aby som ich na plno využil. V združení vidím veľkú mož-
nosť rastu, a to nie len osobnostného, ale aj profesionál-
neho a spoločenského.

Pri znovu rozbiehaní združenia sa vaše snaženie nie 
vždy stretlo s nadšením. Čím to je, že ty si to nevzdal?

Lebo verím, že robím správnu vec. Som presvedčený 
o tom, že kresťania sú maratónci a nie šprintéri, to zna-
mená, že aj vnímanie neba ako nekonečnej budúcnosti 
je beh na dlhé trate. Pán Boh nám zosiela do života prí-
ležitosti, respektíve výzvy na ktoré máme reagovať a  je 
zbytočné sa nechať deprimovať po krátkom období čias-
točného neúspechu. Nenechávam znepokojiť spomale-
niami jednotlivých postupov a procesov. Beriem energiu 
z toho ako krôčik po krôčiku postupujeme k svetlej bu-
dúcnosti. Pre nás je dôležité, aby sme si svoju dennoden-
nú prácu robili čo najlepšie ako vieme a to ako to bude za 
dva, päť alebo desať rokov je v jeho rukách.

Na čo si momentálne najviac hrdý, čo ti robí radosť 
v rámci združenia exallievov?

Čo ma teší na združení v súčasnosti najviac je, že máme 
veľmi dobre fungujúcu štruktúru, ktorá má pevne nasta-
vené základy, ktoré sú nezávislé od jednotlivca, to zna-
mená, že systém je už nastavený a s požehnaním dona 
Bosca to už môže byť len lepšie. Ďalšia vec je osobný zá-
ujem ľudí, ktorým o exallievoch rozprávam. Donedávna 
sme boli orientovaní prioritne na odchovancov zo Šaští-
na. Dnes už robíme kroky k tomu, aby sme dosiahli celo-
slovenskú pôsobnosť - vznikajú lokálne bunky pri jednot-
livých saleziánskych strediskách. V neposlednom rade 
ma teší prajnosť a zdieľanie nadšenia z našich projektov 
zo strany ostatných zložiek saleziánskej rodiny, či už od 
spolupracovníkov, samotných SDB, Domky alebo FM- 
áčiek. Vznikajú už aj predpoklady na spoločné aktivity 
zložiek v rámci saleziánskej rodiny.

Čo bolo pre teba v poslednej dobe určitým povzbudením 
v rámci rodiny exallievov?

Na prvý pohľad by sa mohlo zdať, že najväčším poteše-
ním a impulzom by mali byť práve tie akcie, ktoré sú hro-
madného charakteru a ktoré sa dajú považovať za našu 
výstavnú skriňu ako napríklad Víkend silných zážitkov. To 
čo ma však teší ešte viac sú osobné stretnutia s ľuďmi, 
ktorí si myšlienku „byť čestný občan a dobrý kresťan“ zo-

brali za vlastnú a vidia v tom svoje celoživotné poslanie. 
Nie sú len súčasťou nejakého občianskeho združenia, ale 
je to ich náplň života. Aplikujú princípy dona Bosca do 
svojich životov. 

Čo považujem za veľké zadosťučinenie je, že dobré pro-
jekty v  rámci slovenského združenia - fixný sekretár,  
Biznis platforma či Family day, ktoré sme začali u  nás 
v malom, zaujali aj v zahraničí. Vo všetkých týchto aktivi-
tách hráme prím a ľuďom od Južnej Ameriky až po Áziu 
sa tieto projekty páčia a chcú ich rozbehnúť aj u nich. Je 
úžasné, že aj z malého Slovenska môžu vzísť také pozitív-
ne príklady, ktoré sú po tom aplikované po celom svete. 

V  neposlednom rade sa mi vďaka združeniu neskutoč-
ným spôsobom rozrástla skupina skutočných priateľov. 

Okrem toho, že si viceprezidentom združenia, si pova-
žovaný aj za veľkého vizionára Na záver bude vhodnou 
otázkou – kde vidíš združenie o 10 či 20 rokov? 

Moja vízia je veľmi široko siahla a smelá! Ale nakoľko som 
ju tvoril mysliac na dona Bosca, tak si myslím, že je reali-
zovateľná. Chceme za pomoci exallievov vytvoriť na Slo-
vensku masu ľudí, ktorí budú svojim dennodenným živo-
tom, ale aj pôsobením, stretávaním sa, realizovaním pro-
jektov zlepšovať seba, ale aj spoločnosť v ktorej žijú. Do-
stali sme od Boha dary, ktoré máme využívať. Odchovan-
ci sú laici, ktorí môžu svoju profesionalitu využívať na po-
moc ľuďom v rámci združenia, ale aj ľudom okolo seba. 
Ako často hovorím, exallievi chcú byť servisno – mana-
žérskou zložkou saleziánskej rodiny a pomáhať jej v ob-
lastiach kde to bude potrebné. O desať až dvadsať rokov 
vidím naše združenie ako pevnú a silnú súčasť salezián-
skej rodiny.

Čo by si nám chcel zapriať k Veľkej noci?

Všetkým prajem, aby sme nádej, silu a obrovskú energiu, 
ktorú nám dal Ježiš Kristu svojim zmŕtvychvstaním a dô-
kazom, že zlo sa dá poraziť, pretavili aj do svojich každo-
denných aktivít.

Barbora Qualichová, Anna Hortová

9
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1 5 .  V Ý R O Č I E

Veľká noc je nám podá-
vaná v  mnohých obra-
zoch... Začína to smo-
lou vymazaným koší-
kom, čo si pokojne pláva 
medzi krokodílmi. Prečo 
práve nebol žiaden hlad-
ný? A prečo ten košík do-
razí k brehu a zachytí sa 
práve tam, kde sa chodí 
kúpať faraónova dcéra? 
Prečo je ona neplodná 
a  túži po dieťati? Zrane-
né ženské srdce rozkvit-
ne na detský plač. Dcéra 

zachráni, no otec chce o 40 rokov zabiť. Tentokrát ujde 
chlapec – už muž do púšte. 

O daľších 40 rokov neskôr sa rozhorí na svahu hory Si-
naj ker – a nezhára. Už roky tade chodia pastieri s ovca-
mi – a jeden – to „z vody vytiahnuté dieťa“ – je zvedavý. 
Zdvihne sa z miesta, kde sedel v tieni a vylezie na svah, 
pozrieť sa. To je symbol. Horiaci ker. Človeče, mysli! Ja 
mať 80 – tak ma ani nenapadne niekde liezť kvôli nejaké-
mu kríku. Nech si len horí, koľko chce, čo ma do toho?! Ale 
tu bol ešte niekto zvedavý! Mladý duchom. A je ochotný 
sa pohnúť a skúmať, túži pochopiť! A už to začína byť pro-
vokatívne! Nakoľko som zvedavý na dianie okolo seba? 
Nakoľko som ochotný pohnúť sa a niečo urobiť? Niekde 
ísť, vyliezť a skúmať príčiny dejov? Tu začínajú dejiny spá-
sy. Moja Veľká Noc!

Tento starec dostáva poslanie – a moc. Ono to ide vždy 
akosi pospolu. Kde je poslanie, je aj moc. Verím tomu? 
Boh stojí za poslaním. Každý kresťan má poslanie – veríš, 
že aj ty máš moc ovplyvniť ľudské srdcia? Urobiť ich aspoň 
trošku lepšími? Moje poslanie! Moja Veľká Noc!

On áno – a predstupuje v mene Neviditeľného pred pa-
novníka – a ten ho nechá nažive – už podruhé, či potre-
tie? Ale napätie eskaluje – a vstupuje do hry nový sym-
bol – baránok! Bezchybný! A krv. Krv ako symbol. Natre-
té veraje dverí – zvonka! Viera sa neukrýva, ale označu-
jú sa ňou dvere domu! Krv zachraňuje – a ľud odchádza. 
Len aby znova upadol do neistoty a strachu. Mojžiš, Moj-
žiš! Koľkokrát ešte budeš musieť hľadať riešenie nerieši-
teľnej situácie? S očami upretými na púhe mračno, de-
liace ľud od smrti, rozmýšľaš, či utiecť (kam?), či bojovať  
(s kým?) alebo sa vzdať – a za chrbtom ti stojí anjel a uka-
zuje vystretou rukou do mora, ktoré sa otvára. 

Nový symbol – vodné masy ako múr lemujú nikdy nevide-
nú cestu. Treba odvahu, alebo zúfalstvo, vrhnúť sa dolu 
brehom a utekať oproti tsunami? Pán zachraňuje, ale nie 
pohodovo – človeka to vždy veľa stojí – veľa, veľmi veľa! Aj 
dnes nás zaplavujú vlny demagógie, dezinformácie a fa-
lošnej ideológie. Mám odvahu viery vrhnúť sa proti nim? 
To je moja Veľká noc!

A  dejiny symbolov pokračujú – prameň vody vytryskne 
zo skaly, medený had vyzdvihnutý na žrdi zachraňuje od 
smrti – človeče, vieš sa z vierou dívať? Pohľad – ani ve-
domosť – bez viery nezachráni! Viera žitá aj s rizikom – to 
je moja Veľká noc!

Človeče, dívaj sa, mysli a pochop! A konaj a ži! Aby mali život – a v hojnosti! Nikto nedá, čo nemá! Nikto ne-
prežije naplno nič, čo nepochopil – a náš Pán rešpektuje túto obmedzenosť človeka. Preto (a nielen preto, 
lebo väčšina prvých kresťanov nevedela čítať, ale aj pre nás) hovorí o veľkých dielach božích v symboloch, 
ktoré provokujú a žiadajú spoluprácu, námahu človeka hľadajúceho zmysel a túžiaceho pochopiť.

To je  
Veľká noc! 

D U C H O V N O
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D U C H O v n O

A prichádzajú nové boje – a dar Zákona! Je zákon zotroče-
ním, alebo oslobodením? Pochopíš veľkosť daru, alebo sa 
ním dáš spútať? Zaslúbená zem, kráľovstvo a proroci – až 
sa viera stane kultúrou a darovaný Zákon zákonom rituál-
nym. Stala sa, človeče, tvoja viera kultúrou – aspoň v tvo-
jej rodine? Viera žitá a odovzdávaná ako kultúra – to je 
tvoja Veľká noc!

Boje, vojny – a Rimania. Chlapček je nám daný – ale ešte 
ani nevie hovoriť, už ho chcú zabiť – musí byť obetovaný 
v chráme a musí do Egypta a zase musí odtiaľ prísť. Aby 
mohol naplniť proroctvá, aby mohol byť vyzdvihnutý na 
brvne, aby mohol zachraňovať tých, čo sa na Neho s vie-
rou dívajú. Nový symbol – chlieb a kalich. Telo a krv Ba-
ránka. Ešte predtým než vytečie na Golgote, pijú ju pria-
telia z kalicha. A telo Baránka – ktorý zachraňuje – jedia 
v  podobe chleba – ako symbol totálneho darovania sa 
a obety... Vieš jesť a piť život – alebo si ješ a piješ odsúde-
nie? Aj to je Veľká noc!

Už na druhý deň sa symbol napĺňa – kríž. Ale predtým 
ešte musí prísť noc strachu a  rozhodnutia. Nikdy nikto 
neprežil takú hrôzu ako On, ktorý videl všetku vinu sve-
ta, všetku zlobu nelásky – a  predsa sa rozhodol neuh-
núť a sanovať neliečiteľné. Vrhnúť sa oproti tsunami ľud-
skej hlúposti a  hriechu. A  preto, lebo človek zatúžil byť 
bohom, musel On zostúpiť pod ľudskú úroveň – stať sa 
predmetom posmechu a  opovrhnutia. Tŕňová koruna 
– a  výsmech žoldnierov, Herodesa a  jeho pätolizačov... 
Nikdy nikto nebol tak znevážený, ako On. A ty, človeče, tr-
váš na svojej dôstojnosti, dôležitosti pri rodinných, či pra-
covných nedorozumeniach? Aj to je Veľká noc.

Kríž – svieti v temnotách, lebo tma zaľahla na svet. Otče, 
pozri, čo robia s tvojím Synom! S jediným, ktorého si nám 
daroval. More bolesti – nikdy nikto netrpel ako On. Smrť – 
Baránok musí byť obetovaný! A ty človeče, čo chceš? Vlád-
nuť? Komandovať, šikanovať, alebo len manipulovať „svo-
jich“? Aj tu prežiješ Veľkú noc! Alebo sa „ospravedlníš“? 

Nie si spasiteľ sveta – ale si jeho vyslanec! Aj ty máš za-
chraňovať – ak nie inak, aspoň cez informáciu, že Boh má 
na všetko riešenie – a má nás rád. Tak rád, že obetoval 
svojho Syna. To je Veľká vec, novina – a noc, kde končí zlo-
ba a rodí sa láska. 

A roztrhnutá opona – Neviditeľný viditeľne opúšťa miesto 
svojho stáročia trvajúceho pobytu velebnosti – a nechá-
va prázdnotu. Zriekol sa seba samého, vyprázdnil sa – aj 
opona tela sa trhá – kopija preráža bok a ostáva rana... 
Náš Boh má srdce – a otvorené! Pre nás. A ty? Máš srdce? 
Pre každého, alebo si vyberáš? Robíš rozdiely a osprave-
dlňuješ si to, aby si mohol sám rozhodovať? Koho milo-
vať a koho nie, ktorého zraneného ošetriť a ktorého ne-
chať mimo pozornosti? Aj toto je Veľká noc – ak pochopíš, 
že nikto sa nedostane do tvojho zorného poľa bez vôle 
nášho Nebeského Otca. 

Odvalený kameň a prázdny hrob – nový symbol. Iná for-
ma prázdnoty, ktorá provokuje k viere. Ten, ktorý opus-
til hrob, napĺňa celý vesmír. Ale hlavne chce naplniť ľud-
ské srdcia – „stojím predo dvermi a klopem“. Vstaneš od 
televízora a  otvoríš mi? Pustíš ma dnu, do svojho živo-
ta, do svojho srdca, do svojich vzťahov, do svojej PC hry 
a aj do peňaženky? Do všetkých trinástych komnát svoj-
ho srdca? Do svojich strachov a neistôt, do svojich pred-
sudkov a žiarlivostí, do svojich starých rán a neuspokoje-
ných túžob? Ak áno, premením ťa, zažiješ nový život a ra-
dosť – a to je pravá Veľká noc – pre Teba. Lebo všetko bolo 
pre teba – ale musíš vstať, pohnúť sa a chcieť. Bez toho by 
bolo všetko zbytočné... Pre teba.

Jozef Lančarič, SDB
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R E P O R T Á Ž

Ako Don BoSco

15. až 18. januára som mal možnosť zúčastniť sa 33. Dní 
spirituality saleziánskej rodiny v Ríme ako zástupca slo-
venských odchovancov dona Bosca. Za tých pár dní som 
toho prežil tak veľa, až je to tom náročné písať. Som rád, 
že aj my exallievi patríme do tejto obrovskej, radostnej 
a bohatej rodiny. 

15. január

Prvý deň sa niesol v duchu hodnotných prednášok troch 
hostí - otca Bucellata o cirkvi, sestry Ruffinato o pedagó-
gii a misii dona Bosca a otca Garciu o saleziánskej spiritu-
alite. Za všetky hodnotné myšlienky, ktoré odzneli v prvý 
večer by som rád zdôraznil myšlienku dona Garciu: „Don 
Bosco ešte nebol salezián, bol obyčajný kňaz. Až jeho nasle-
dovníci mohli prežívať niečo také ako je saleziánska chariz-
ma. Ako potom môžeme pochopiť jeho charizmu? Don Bos-
co nikdy nenapísal knihu o spiritualite, nezanechal konkrét-
ny odkaz o jeho nasledovaní. Je potrebné inšpirovať sa jeho 
každodenným prežívaním viery. V centre života, vo všetkom 
čo robil, bol Ježiš. Bol to ústredný motív každého jeho skutku, 
konania, či myslenia. Don Bosco pozeral na svoje skutky tro-
chu netradične. V čase strávenom s mladými, v ich výučbe, či 
pomoci videl modlitbu. V podstate nedelil svoj čas na mod-
litbu a prácu, lebo jeho práca sa kvôli jej obsahu a odkazu 
na Ježiša stávala modlitbou.“ Veľmi hlboká myšlienka, kto-
rá aj nás pozýva viac sa modliť. Nie len modlitbou ako ta-
kou, ale každým naším skutkom v službe blížnym, opus-
teným, mladým. 

Súčasťou prvého dňa bolo aj predstavenie plagátu stren-
ny na tento rok. Mladý umelec z Talianska - autor diela, 
osobne vysvetlil význam a symboly, ktoré doň vložil. 

16. január

Myšlienkou strenny začal aj druhý deň. Hlavný predsta-
vený don Angel vysvetlil jej význam a posolstvo pre tento 
rok: Ako don Bosco - s mladými a pre mladých. S mladý-
mi treba byť všade tam, kde to potrebujú - najmä na okra-
joch spoločnosti či miest, pri tých najchudobnejších. Chu-
dobu a okraj spoločnosti don Angel nevidí len vo finanč-
nom meradle. Chudobní sú aj nevzdelaní, tí, čo nemajú 
rodinu a potrebné zázemie pre život. Chudobní sú tí, kto-
rí musia utekať zo svojich domov. Ide teda o to byť s mla-
dými tam, kde to potrebujú aktuálne v dnešnej dobe. Po-
sledná časť strenny pripomína podstatu významu salezi-
ánskej rodiny. Byť tu pre týchto mladých vždy, keď to po-
trebujú, a tak ako to potrebujú. 

Obed plný talianskych špecialít nás naštartoval k poobed-
nej aktivite. Osobné debaty o skúsenostiach, výzvach pre 
mladých ako aj saleziánsku rodinu v  jazykovo rozdele-
ných skupinkách, priniesli veľa nových myšlienok. V ang-
licky hovoriacej skupine, ktorej súčasťou som bol aj ja, 
boli zástupcovia z Nemecka, Rakúska, Británie, Indie, Mal-
ty či Belgicka. Našou hlavnou témou bola dôležitosť vy-
tvorenia správneho prostredia, ktoré dáva možnosť for-
movať mladých tak, aby mohli žiť bezpečný a  plnohod-
notný život. 

V piatok večer sme sa kultúrne obohatili vďaka divadlu, 
ktoré sa odohralo v  saleziánskom dome Cinecitta. Jeho 
aktérmi boli súčasní talianski novici. Herecké i spevácke 
výkony na vysokej úrovni, profesionálne kostýmy a rek-
vizity či kvalitné spracovanie témy - ako správne využí-
vať čas po vzore dona Bosca, mali za následok, že ani jed-
na minúta z dvojhodinového predstavenia nebola premr-
haná zbytočne. Divadlo je okrem hudby a športu jedným 
zo základných prejavov  saleziánskej spirituality vo svete. 
Nezabúdajme, že myšlienky nášho patróna môžeme šíriť 
aj prostredníctvom týchto nástrojov. 

17. január

Tretí deň stretnutia patril prezentácii konkrétnych skú-
senosti saleziánskych stredísk z celého sveta. Svoje die-
la predstavili don Pablo Bustos z  Argentíny, don Serra-
no zo Španielska, pán Jagers z Nemecka a don Ferreira 
z Južnej Ameriky. Ten rozprával o ich mediálnom projekte 
Cancao Nova. Pracujú v podstate na každom aktuálnom 
masmediálnom obsahu. Myšlienka pustiť sa do správnej 
veci, robiť ju naplno a nestarať sa o budúcnosť, je v tom-
to prípade dovedená do plnosti. Táto skupina prevádzku-
je vlastné televízne štúdiá, produkuje množstvo vlastných 

Via Pisana 1111, Rím, Taliansko. Vrúcne vítanie, pozdravy a objatia. Začína veľké rodinné stretnutie. A že je 
to veľká rodina, je počuť na množstve rôznych jazykov, ktoré sa nesú chodbami hlavného domu saleziánskej 
rodiny. Lepší začiatok ako modlitba a privítanie od „otca“ dona Angela Fernandeza Artimeho si neviem ani 
predstaviť. Začínam sa cítiť nejako divne, povedome, príjemne, pokojne... Som doma. 
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programov, filmov a hudby, a to bez akýchkoľvek komerč-
ných príjmov. Všetko funguje na báze sponzorov. Veľmi 
inšpirujúca práca a viera týchto ľudí môže byť príkladom 
aj pre naše zemepisné šírky. Robiť správnu vec naplno 
a s vierou. Výsledok sa dostaví. 

18. január

Posledný deň. Nedeľa. Slávnostná eucharistia. Krátka 
rekapitulácia a  záverečné zhrnutie slovami Don Ange-
la. Dáva do pozornosti 6 jednoduchých bodov ako víziu 
a plán pre budúcnosť saleziánskej rodiny. 
1. DNA saleziánskej rodiny. Musí sa zhodovať s tou don 

Boscovou. Potrebujeme sa hlboko a vnútorne zamerať 
na Ježiša, ktorý by mal byť stredobodom všetkých na-
šich záujmov.

2. Mladí a  ich potreby. Všetky naše diela by mali sme-
rovať k službe a pomoci mladým. Neznamená to však 
len udržiavanie diel, ktoré reflektovali potreby minu-
losti, ale aj zameranie sa na aktuálnu situáciu mladých 
dnešných dní. 

3. Integrálnosť výchovy. Zameranie na mladých musí 
byť komplexné a zahŕňať evanjelizáciu. Výchova mla-
dých by nemala zmysel ak by nebola úplná vo všetkých 
svojich aspektoch.

4. Rodina. Zdieľanie poslania dona Bosca s  laikmi. Bu-
dúcnosť saleziánskej rodiny je v  budovaní širšieho 
spoločenstva, ktorej súčasťou budeme my všetci. 

5. Misijný rozmer saleziánskej rodiny. Podporujme 
toto zameranie, ktoré je prítomné v saleziánskej cha-
rizme už od čias don Bosca. 

6. Pokorná služba. Nie mocou, silou a  nátlakom, ale 
pokorou a  službou druhým. Tak by to malo byť 
správne a perspektívne pre nás všetkých. 

Don Angel zakončuje svoju úvahu o saleziánskej chariz-
me výzvou: „Naša charizmatická vernosť bude zaručená, ak 
naplno vložíme všetku našu energiu a náš život do toho, aby 
sme stále viac patrili Bohu, bratom a sestrám, predovšetkým 
však mladým.“

Silný osobný zážitok, mnoho motivácie do práce, i  ná-
padov na realizáciu. Svetové dni saleziánskej spirituali-
ty sú rozhodne veľkou skúsenosťou a zážitkom. Som rád 
že som mohol byť ich súčasťou. Odnášam si povzbude-
nie spolupracovať s ostatnými zložkami saleziánskej rodi-
ny. Odnášam si povzbudenie pre nás všetkých, aby sme 
naše konanie či v združení exallievov smerovali pre mla-
dých. Tam, kde je to potrebné, tam, kde to každý deň vi-
díme cestou z práce, tam, kde to každý deň prehliadame. 
Byť všade tam s mladými a pre mladých. Oni sú budúc-
nosť spoločnosti, Slovenska i saleziánskej rodiny vo sve-
te i u nás doma. Vedel to i don Bosco. Nasledujme jeho 
príklad. Buďme ako on a  naplňme tento rok spoločný 
program saleziánskej rodiny svojou spoluúčasťou. S mla-
dými a pre mladých. Peter Kováč

FOtOgRaFIE: tERKa lIPtáKOvá, ans
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1 5 .  V Ý R O Č I E

Prvá webstránka Patrila exallievom

Václav Faltus pochádza z  Ilavy, kde vyrastal v salezián-
skom prostredí. „Žili sme v skromných pomeroch, veď nás 
bolo šesť detí. Aj vďaka tomu som na štúdiách v Taliansku 
bez problémov ušetril aj zo skromného štipendia, ktoré sme 
dostávali. Po prvom ročníku som si kúpil digitálne hodinky, 
o ktorých som sníval celý rok, ďalší rok to boli klávesy. Podni-
kanie vo mne rástlo v podstate od malička. Doma som od ro-
dičov získal mnohé zručnosti. Môj otec bol robotník – nástro-
jár a dokázal si vyrobiť v podstate čokoľvek. Vzorom v pod-
nikaní mi bol, najmä pre jeho vzornú starostlivosť o klientov, 
môj krstný otec - salezián spolupracovník Peter Bielik. Salezi-
áni v Šaštíne mi dali už počas gymnázia kompetencie, vďaka 
ktorým som získal zodpovednosť.“ Tvorbu grafiky a iné po-
čítačové zručnosti získané v Šaštíne našli širšie uplatne-
nie počas druhého ročníka na vysokej škole: „Prišiel som 
za profesorkou, ktorá mala na starosti informačnú miest-
nosť a povedal som jej, že chcem komunikovať so Slovákmi, 
‘áá máš na mysli internet?‘.“ A tak Vašo objavil čaro tvorby 
grafiky, ktorú mohol vidieť celý svet. „Vtedy som zistil, že 
toto je presne to, čo som chcel odjakživa robiť.“ To, že Vašo 
je odchovancom dona Bosca telom i dušou dokazuje aj 
fakt, že prvá stránka, ktorú vytvoril bola práve tá exallie-
vovská: „V roku 1998 malo svoju doménu veľmi málo firiem 
a vďaka mne, patrila medzi ne aj doména exallievi.sk.“ 

službou ku sPáse

Keďže počítače Vaša zaujímali už od strednej školy, plá-
noval svoju firmu už na Gymnáziu Jána Bosca. „Od začiat-
ku mi bolo jasné, že firma má robiť niečo s počítačmi. V Šaš-
tíne som spravoval počítače a ten jeden server. Servir v  la-
tinčine znamená slúžiť. A mojím životným heslom sa vďa-
ka inšpirácii na duchovných cvičeniach s don Peťom Bučá-
nym stalo ‘službou ku spáse‘. Všetko to do seba pekne zapa-

dlo. Moje servery teraz slúžia desaťtisícom klientov, na kto-
ré chodia milióny návštevníkov. Som rád, že sa mi splnilo to, 
čím som žil už  na strednej škole.“ 

„Na prvý  server som si vydrankal peniaze od môjho otca. 
Bolo to v prepočte tisíc eur. Bola to vlastne jediná investícia 
do môjho biznisu. Po návrate na Slovensko som bol na ‘civil-
ke‘ na Miletičke, kde som poberal žold 900 korún a popri tom 
som už vtedy zarábal 30 tisíc mesačne na internetových ak-
tivitách. (Dúfam, že si to neprečíta don Ivan Žitňanský, kto-
rý bol v tom čase ekonóm na Miletičke a teda môj zamestná-
vateľ j).“ Firma sa postupne premiestnila do Ivanky pri 
Dunaji, kde vznikla internetová kaviareň a následne Vašo 
začal poskytovať internetové pripojenie pre jej obyvate-
ľov. Tak vznikol druhý nosný biznis, ktorý funguje dodnes. 
V tom čase sa z pragmatických dôvodov rozhodol pre vý-
znamný krok – predať niektoré zo svojich projektov a to 
mobilmánia.sk, akordy.sk a sústrediť sa na poskytovanie 
služieb.

Jeden z  našich najaktívnejších exallievov, prvý šaštínsky maturant, člen výkonného výboru, facilitátor  
Václav Faltus nám rozprával o všetkých svojich biznisoch, začiatkoch, o tom, ako si nájsť manželku a tiež ako 
je možné, že takmer každý nápad dokáže zrealizovať. 

SlužBou ku SpáSe

P R O F I L

Václav Faltus
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návod ako si nájsť manželku

„Kresťanskú zoznamku zoznamko.sk som založil už počas 
štúdií v Rimini. Dôvod bol veľmi jednoduchý. Chcel som si 
nájsť dobré, slovenské,  veriace dievča.“ Stránka svoj účel 
splnila. Vašo našiel svoju spriaznenú dušu v Majke, s kto-
rou má dnes tri deti. Majka ako správna „domkárka“  
a dcéra saleziánov spolupracovníkov si hľadala chlapca 
práve na kresťanskej zoznamke. Momentálne je na tej-
to stránke zaregistrovaných viac ako desaťtisíc ľudí a vďa-
ka nej sa každý rok zosobášia desiatky párov. „Cítim to 
ako určitú formu požehnania. Stal som sa akýmsi nástrojom, 
ktorý vytvoril dielo, ktoré spája veriacich ľudí.“

ako Pretaviť náPady do reality

Jedna z vlastností, ktorú na Vašovi mnohí obdivujú je, že 
nemá strach realizovať svoje nápady: „Ako náhle príde ne-
jaká myšlienka, začnem gúgliť a zisťujem či je moja predsta-
va realizovateľná a či sa mi oplatí do niečoho takého púšťať. 
Ak sa mi niečo zdá ako dobrý nápad, riešim to hneď. Neča-
kám.“ Aj to je dôvod, prečo zoznam jeho „biznisov“ už by 
zabral hádam aj niekoľko strán. Či už je to webhostingová 
spoločnosť nic.sk, tvorba webstránok a projekt vizitka.sk, 
poskytovanie internetového pripojenia IvankaNet, eshop ako sa máte? 

Ako každý správny podnikateľ, aj Vašo považuje spokoj-
ného zákazníka za najväčší úspech. „Žiaľ, niektorí moji in-
ternetoví klienti ani poriadne nevedia kto sme, pretože ak 
služby fungujú bez problémov, nemajú dôvod pátrať po tom, 
kto je ich poskytovateľ.“

Jedna z  Vašových rád, ako mať spokojných zákazníkov 
pramení v  spokojnosti zamestnancov. „Nepýtam sa mo-
jich zamestnancov v predajniach aká bola tržba, ale ako sa 
dnes majú, pretože to ma skutočne zaujíma.“ Napriek tomu 
má pocit, že je ešte čo zlepšovať. Priznáva, že veľkú inšpi-
ráciu našiel v knihe Michaela Quoista Úspešný život. „Čítal 
som tú knihu stále dokola a pritom to bolo stále po prvýkrát. 
Po stranách som si písal rôzne poznámky, podčiarkoval zau-
jímavé myšlienky a písal si k nim motivačné frázy. Každá jed-
na veta je hodnotná.“ 

rodina je základ

Vašo je vo svojom okolí známy ako studnica nekončiacich 
nápadov a pomohol rozbehnúť biznis aj svojim kamará-
tom. V zálohe má aj niekoľko technologických startupov, 
ktoré uľahčujú prácu nie len jeho firmám, ale aj zákazní-
kom. V súčasnosti je jeho najväčším snom, výstavba po-
lyfunkčnej budovy v Ivanke pri Dunaji. A keďže nie je len 
„snílek“, táto výzva už naberá aj reálne kontúry. Napriek 
všetkým svojim pracovným aktivitám je pre neho základ-
ným kameňom rodina. Faltusovci nemajú televízor a za 
najhodnotnejší čas strávený spolu považujú čas na sv. 
omši. Práve tu plynie veľa milostí nielen pre  rodinu, ale aj 
pre podnikanie. Z vlastnej skúsenosti priznáva, že keď sa 
do niečoho pustil sám, väčšinou to nevyšlo. „Treba zveriť 
svoje snaženie do Božích rúk a On to požehná.“

Barbora Qualichová, Anna Hortová

rodinkashop.sk, predaj telefónov a mobilného príslušen-
stva TvojMobil, ktorý vznikol vďaka spolupráci s exallie-
vom Patrikom Novákom, predaj asfaltu cez asfalt.sk a iné 
drobnejšie aktivity. Najnovšie sa Vašo pustil s exallievom 
Peťom Kováčom do praženia vlastnej kávy Zlaté Zrnko 
a popri tom distribuuje ďalšie produkty exallievov a to čo-
koládu Lyra a nápoje Jablčnô. 

„Nerobím to preto, aby som zarábal, ale vždy za tým hľadám 
myšlienku pomoci druhým.“ Ako hovorí, za každým bizni-
som musí stáť dobrá myšlienka a ľudia, ktorí nemusia byť 
najväčší odborníci, no majú chuť na sebe pracovať. Na za-
čiatku to bola „One man show“, dnes je to o tom nájsť si 
pomocou networkingu správnych ľudí, ktorí dokopy vy-
tvoria niečo dobré, pekné a užitočné.

„Moja pridaná hodnota je v tom, že viem človeku poskytnúť 
všetky moje znalosti a služby od založenia webstránky, cez 
účtovníctvo, logistiku až po motiváciu zamestnancov.“ Vašo 
je nápomocný vo všetkom, veľakrát sa zapája aj do spo-
lufinancovania, preto ako hovorí nikdy nemá peniaze j.



P O S O L S T v O

Tvoriť tím znamená mať jasný cieľ, ktorý by nikto nemo-
hol dosiahnuť sám. Tím, rodina, komunita sú zázrakom: 
tu sa aj mnohé slabosti môžu stať silou. Ale “šampionát” 
začína odznova každý rok. Každý rok treba opäť prebudiť 
srdce. Preto don Bosco každý rok “zobúdzal srdce” svo-
jich, keď im daroval Heslo. Bolo to ako znovuzaloženie 
ohňa a nadšenia pre “povolanie”, ktoré Boh rozozvučal  
v hĺbke každého saleziána. 

A ak je spoločnosť “rozriedená” a nespoľahlivá, ako sa to 
dnes hovorí, don Bosco postaví bárku: „Keď boli všetci na 
lodi,“ rozpráva don Bosco, „prevzal som velenie a povedal 
som mladým: Mária je Hviezda morská. Ona neopustí ni-
koho, kto jej dôveruje. Dajme sa všetci pod jej plášť; ona 
nám dá uniknúť pred nebezpečenstvami a povedie nás 
do bezpečného prístavu.”

A ešte raz počujme jasný a silný hlas nášho kapitána, kto-
rý dnes hovorí: „S mladými, bratia a sestry našej salezián-
skej rodiny!“ Pretože vteliť saleziánsku charizmu značí byť 

s mladými, medzi nimi, každý deň, poznať a milovať ich 
svet, zobudiť v nich zmysel pre Boha, pobádať ich, aby si 
dávali vysoké ciele, aby boli protagonistami vlastného ži-
vota, aby ho žili ako ho žil Ježiš.

“S MLADÝMI!, drahí bratia a sestry našej saleziánskej ro-
diny”, pretože tak, ako pre dona Bosca, našim povolaním 
– tým, čo nám napĺňa srdce - je prednostná láska k mla-
dým. Je to nadšenie usilovať sa o ich dobro, zo všetkých 
našich síl, celým dychom a silou, ktorú máme. 

Keď pápež František hovorí, že treba ísť na periférie, ho-
vorí k nám, k celej Cirkvi, živo a priamo. Žiada nás byť  
s mladými na periférii, s tými, ktorí sú ďaleko od všetké-
ho, vyčlenení, takmer bez príležitostí. Táto periféria je 
niečím typicky našim, nás – saleziánskej rodiny, pretože 
tvorí našu DNA.

Čím bolo Valdocco, ak nie perifériou Turína? A Mornese, 
ak nie perifériou vidieka? „Sú to mladí, najmä najchudob-
nejší, tí nás zachránia.” Pomôžu nám vyjsť z našej rutiny, 

Vytvoriť tím chce rozhodnutie. Už viac nie je ja alebo ty, ale my. To je tajomstvo harmónie života, záruka 
úspechu. Don Bosco dal “tímu” život. Jeho posledné slová svojim synom boli: “Majte sa všetci radi ako bra-
tia; milujte sa, pomáhajte si a znášajte sa navzájom ako bratia. A pomoc Božia a pomoc Márie Pomocnice 
vám nebudú chýbať.” 
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“Ako Don BoSco, S mlADými, pre mlADých!”



lenivosti, zo strachov, z ustarostenosti o naše istoty, aby 
sme mali srdce a myseľ otvorené pre to, čo od nás žia-
da Svätý Duch.

Hovoriť o donovi Boscovi v roku dvojstého výročia jeho 
narodenia značí pre nás, ako pre saleziánsku rodinu, 
hovoriť aj o mame Margite. Ona, ktorá zanechala pokoj  
v Becchi, aby sa pripojila k chlapcom na Valdoccu, nám 
dala dona Bosca ako ho poznáme.

P O S O L S T v O
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ČLENSKÝ PRÍSPEVOK ZEDB
Výkonný výbor dňa 13.11.2014 schválil platenie členské-
ho príspevku v  sume 10,- € ročne 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

EXALLIEVI V MODLITBÁCH
Spoločne sa modlíme za nasledujúce úmysly: 
• „Prosím o modlitbu za zdravie.“
• Za nezvestného exallieva Michala a jeho rodinu.
• Za misiu misionárov na Sibíri.
• „Prosím o modlitbu za požehnanie životného partnera, za 

zdravie, za lepšiu prácu a plat, za obrátenie mojej rodiny.“

Exallievi si pomáhajú prostredníctvom modlitby. Svoje úmys-
ly môžete pridávať na stránke: www.exallievi.sk/duchovno/
úmysly

Dvestoročnica narodenia dona Bosca je pre našu rodinu 
sviatok, ale aj príležitosť, aby sme sa stali autentickejší-
mi “saleziánmi vo svete”, aby sme naozaj šli v ústrety naj-
núdznejším, ako by to robil don Bosco dnes. Tento hlas je 
pre nás darom. Môžeme ho nájsť pred sebou ako mušľu 
na piesku pri mori. Taká mušľa je malá, ale ak si ju prilo-
žíš k uchu, môžeš počuť oceán. A všetku lásku, odvahu 
a nadšenie srdca veľkého ako morské pobrežie.

Ángel Fernandez Artime 
hlavný predstavený saleziánskej rodiny

To nAjlepšie  
nA koniec...
Asi tak by sa dala charakterizovať dynamika života 
každého človeka, ktorý vložil svoj život do tých naj-
povolanejších rúk- do Božích rúk. Je to dynamika kto-
rá nám pomáha vyjsť z tmy do Svetla Veľkonočného 
rána, zo smrti do Života, zo strachu k odvážnemu sve-
dectvu.

Vzkriesenie nie je izolovanou udalosťou, ktorá sa 
uskutočnila v dávnej minulosti, ale deje sa neustále aj 
prostredníctvom  každého nášho osobného rozhod-
nutia zanechať cesty, ktoré nie sú Jeho cestami, dať 
sa na pokánie a ako nás vyzýva aj sv. otec František 
vyprosiť si dar sĺz. Je to nový začiatok odohrávajúci sa  
v intimite nášho srdca ale s presahom do budúcnosti. 
A takéto Vzkriesenie potom pomaly  pretvára nás sa-
mých naše okolie i celý svet.

Zo srdca vám prajem a vyprosujem osobne zažiť ta-
kúto Veľkú Noc.

Ivan Žitňanský SDB delegát 

Dubnica naD Váhom
Námestie sv. Jakuba 2
Zodpovedný exalliev
Ľudmila Rajcová
0903 773 413
ludmila.rajcova@gmail.com

bratislaVa miletičoVa
Miletičova 7, 821 08
Zodpovedný exalliev
Andrej Dolnák
dolnak.andrej@gmail.com

Združenie exallievov don Bosca na Slovensku rozširuje svoje pôsobenie. 
Predstavujeme Vám novozaložené regionálne strediská odchovancov 
dona Bosca a hlavných zodpovedných exallievov v jednotlivých mestách. 
Kontaktujte ich ohľadom informácií či udalostí vo Vašom stredisku!

noVá Dubnica
Gorkého 23, 018 51
Zodpovedný exalliev
Juraj Hort
0907 749 358
jurajhort23@gmail.com

STAŇTE SA EXALLIEVOM  
AJ VO VAŠOM MESTE! 

trnaVa
Jána Hlubíka 11, 917 01
Zodpovedný exalliev
Štefan Bošnák
0907 521 828
pistone.bosnak@gmail.com

Partizánske
Šípková 324/1, Malé Uherce
Zodpovedný exalliev
Tomáš Peciar
0911 340 161
peciar.tomas@gmail.com 

Žilina
Rajecká cesta 17, 010 01
Zodpovedný exalliev
Anton Kutliak
0911 984 783
kutliak.anton@gmail.com



V osudnú noc z trinásteho na štrnásteho apríla 1950, keď 
bola štátnou mocou vykonaná likvidácia rehoľných ústa-
vov a kláštorov, nás sústredili do ústavu v Šaštíne a o de-
sať dní previezli do kláštora redemptoristov v Podolínci. 
Asi po dvoch mesiacoch nás mladších klerikov, premiest-
nili na „preškolenie“ do Kostolnej pri Trenčíne a následne 
nás začlenili do prác pri výstavbe Púchovskej priehrady. 
Niektorým z nás sa podarilo dostať na štúdium na rôzne 
vysoké školy v Bratislave. Spolu s viacerými spolužiakmi 
som začal študovať na Prírodovedeckej fakulte UK.

Popri štúdiu na vysokých školách sme sa potajomky po 
večeroch a  cez víkendy stretávali s  niektorými našimi 
predstavenými a študovali teologické disciplíny. Nemohli 
sme sa zbaviť pocitu, že sme stále sledovaní štátnou bez-
pečnosťou. Postupne, hlavne v priebehu roku 1951, naše 
rady redli. Niektorým sa podarilo ilegálne utiecť do zahra-
ničia, iní museli narukovať do PTP táborov a ďalších zais-
tila štátna bezpečnosť. V takomto stave a napätí som sa 
ocital aj ja.

Živo si spomínam na moment, keď som sa rýchlikom vra-
cal z návštevy od rodičov z Tatier do Bratislavy. Bolo to po 
sviatku všetkých svätých keď asi v Mikuláši, pristúpil do 
kupé mne dobre známy kňaz – salezián Don Reves, o kto-
rom sa medzi nami šuškalo, že je 
hlavným organizátorom sprostred-
kovania emigrácie našich klerikov. 
Len veľmi ťažko sa mi ho podarilo 
spoznať, bol totiž zamaskovaný na 
nepoznanie. Keďže vlak nebol pre-
plnený, po krátkom čase sme si 
v ňom našli miesto na dôverný roz-
hovor. Jeho otázka znela: „Chceš sa 
dostať do Talianska?“ Moja odpoveď 
bola jednoznačná: „Áno“. Nasle-
dovala stručná a  jasná inštrukcia: 
„Štvrtého decembra odcestuješ z  Tr-
navy večerným vlakom do Borského 
Mikuláša a  tam sa za staničnou bu-
dovou stretneš s  človekom, ktorému 
povieš: Posiela ma Don Magula. Tým 
istým vlakom pocestujú ešte dva-
ja - traja tvoji spolužiaci. Vo vlaku sa 

Už od detstva bolo mojou túžbou zasvätiť svoj život Pánu Bohu a  mládeži. V  roku 1946 som 
prestúpil z  Gymnázia v  Kežmarku do Výchovného ústavu saleziánov v  Šaštíne, kde som pokračoval 
v  stredoškolských štúdiách. V  školskom roku 1947/1948 som absolvoval v  Hronskom sv. Beňadiku 
saleziánsky noviciát a následne som ako člen saleziánskej spoločnosti pokračoval v príprave na kňazské 
povolanie štúdiom kresťanskej pedagogiky v Hodoch pri Galante.

tvárte, že sa nepoznáte.“ Potom mi dal obálku, ktorú som 
mal v priebehu novembra doručiť a prikázal mi, aby som 
o našom stretnutí s niekým nehovoril. 

Čas od 2. novembra do 4. decembra 1951 mi ubiehal veľ-
mi pomaly. Napätie sa stupňovalo. Na skúšky, ktoré sa 
blížili, som sa už nepripravoval. Nikomu som sa o svojom 
pláne nezmienil. O niekoľko dní sa jeden z mojich spolu-
bývajúcich z prednášok na byt nevrátil. Stal sa misioná-
rom v Južnej Amerike.

Koncom novembra som cestoval do Levoče, aby som spl-
nil úlohu a na určenú adresu doručil dôverný list. Na spia-
točnej ceste som sa zastavil v Poprade. Nedalo mi, aby 
som hádam naposledy v živote, videl mojich milovaných 
rodičov a  o  dvanásť rokov mladšiu sestričku. Moja ne-
ohlásená návšteva a zádumčivá tvár rodičov síce prekva-
pila, ale pokúsil som sa ich presvedčiť, že sa nič mimo-
riadne nedeje.

Konečne nadišiel štvrtý december. V  neskorých večer-
ných hodinách sme sa za železničnou stanicou v  Bor-
skom Mikuláši stretli piati. Bola jasná, mrazivá, mesač-
ná noc. Šli sme mlčky. Asi po dvoch hodinách cesty boro-
vicovým lesom sme dorazili do neznámej osady. Tu sme 

Ako mArXiSiTicko–mATeriAliSTická 
iDeolÓgiA ničilA iDeálY mlADÉho 
čloVekA
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Preškoľovací tábor Kostolná pri Trenčíne, rok 1950

FOtO: ???



sa ubytovali v jednej izbe a prebdeli sme 24 hodín. Spo-
lu nás bolo asi 13 – 15. Nasledujúcu noc okolo  22.hodi-
ne sme sa vydali na cestu k štátnej hranici. Pred nami šiel 
povoz ťahaný párom koní. Na voze boli uložené naše ba-
tožiny a sedela na ňom mamička asi s pol ročným dieťa-
ťom. Pred prekročením štátnej hranice, pri ceste Bratisla-
va – Kúty povoz zastal. Každý z nás si vzal svoju batožinu, 
kočiš s povozom sa otočil a vrátil späť. My sme ešte asi 
hodinu, veľmi opatrne, takmer plazením postupovali cez 
ochranné hrádze k rieke Morave. O tretej hodine nad rá-
nom sme k nej dorazili. Tu začala posledná, rozhodujúca 
fáza nášho úteku. Dvaja prevádzači nafúkali gumený čln 
a začali nás prevážať na druhý breh rieky. Do člna sa na-
raz zmestili štyri osoby a sprievodca. Voda v rieke siaha-
la takmer po okraj hrádze. Prúd bol dosť silný a voda ľa-
dová. Na nás klerikov došiel rad až nakoniec. Tá hodina 
čakania sa mi zdala ako večnosť. Nakoľko prevádzači po-
znali režim vojenských kontrol na hrádzi, tušili, že čo nevi-
dieť príde hliadka. Natlačili nás do člna, ktorý sa začal asi 
v  prostriedku rieky ponárať. S  pomocou Božou sa nám 
len zázrakom podarilo doplaviť na druhý breh. Do nitky 
premočení a vystrašení sme začali dýchať vzduch slobo-
dy.

Asi po hodine chôdze sa v  diaľke objavili blikajúce sve-
tielka pouličných lámp rakúskej dediny. V  hustej hmle 
sme len veľmi ťažko rozoznávali siluetu jeden druhého. 
Dvaja a dvaja sme sa pochytali za ruky, aby sme nestrati-
li kontakt s prevádzačmi, ktorí išli na čele skupiny. Odra-
zu prevádzači zastali. Pred nami sa objavil mostík posta-
vený nad vodnou priekopou. Na druhej strane sa nejas-
ne črtala silueta malého domčeka. Prevádzači nám po-
šepky oznámili, aby sme chvíľu počkali, kým sa pozrú, či 
sú v strážnej búdke za mostíkom rakúski financi, pretože 
zvyčajne bývala opustená.

O malú chvíľu sme vytriezveli z ideálov slobody. Zo strážnej 
búdky sa so silným brechotom vyrútilo psisko a vzápätí na-

sledovali výkriky: „Halt, hände hoch“. 
V  tom momente som stratil kon-
takt s mojimi spoluutečencami. Asi 
po desiatich metroch behu som sa 
potkol a spadol z násypu do rokli-
ny. To už som cítil na záhlaví dych 
a  vrčanie zdatného vlčiaka. O  nie-
koľko krátkych okamihov, na mňa 
zasvietili baterkami dvaja finan-
ci. Chytili troch z nás. Odviedli nás 
dole do dediny na strážnicu, kde 
nás po jednom vypočúvali. Rakúski 
príslušníci sa k  nám správali lojál-
ne. Keď sa manželka veliteľa do-
zvedela že som klerik-salezián a že 
ma po návrate do Československa 
čaká dlhoročné väzenie, rozplaka-
la sa a pohľadom žiadala manžela 
aby nás pustil. Ten tam však nebol 

sám. Veliteľ nás utešoval, že zápisnicu napíše v tom zmys-
le, aby nás polícia prepustila. Ako sa neskôr ukázalo, vo 
východnej zóne Rakúska mala v  tom čase hlavné slovo 
Sovietska armáda. Ešte v ten deň nás vlakom odviezli do 
príslušného okresného mesta, kde nás uväznili a opäť vy-
počúvali. Tak sa pomaly ilúzia o našom prepustení zača-
la rozplývať.

Koniec našich nádejí nastal asi na štvrtý deň keď po nás 
prišla eskorta sovietskych vojakov so samopalmi. Tí nás 
po jednom predvádzali pred náčelníka okupačnej armá-
dy. Na nadávky a oplzlosti ktorými ma častovali si dnes už 
ani nechcem spomínať. Vzápätí nás natlačili do bojového 
vojenského vozidla a so zviazanými rukami pod “ochra-
nou“ samopalov nás odtransportovali do pohraničného 
mesta Mikulov. Od tejto chvíle som bol už ako sám vo-
jak v poli.

Pokračovanie príbehu v ďalšom čísle.

RNDr. František Kalafut, CSc.
autor článku

Výstavba Púchovskej priehrady, rok 1950
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Štúdium kresťanskej pedagogiky, Hody pri Galante, rok 1947/1948




