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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 škole 
či oratóriu a ktorej účinok pociťujeme 
a rozvíjame počas celého života. Sale-
ziánski odchovanci teda pochádzajú 
zo stredných škôl so saleziánskym du-
chovným vedením a  zo saleziánskych 
stredísk. 

POSLANIE  
EXALLIEVOV
Ako exallievi sa cíti-
me zodpovední za 
ohlasovanie bohat-
stva prijatej výchovy 
a túžime, aby aj ostat-
ní mohli byť oboha-
tení charizmou don 
Bosca, ktorého spiri-
tualitu sa snažíme žiť 
v rodinnom aj pracov-
nom prostredí. Chce-
me byť profesionál-
mi vo svojom povola-
ní, svedomití a hlboko 
ľudskí, nemysliaci len 
na osobný úspech ale 
na spoločné dobro. 
Osobným poslaním 
exallieva je dokázať 
vhodne zladiť a  rozdeliť svoj čas me-
dzi Boha, rodinu a  prácu. Exallievi sú 
celosvetovým združením a  za pomo-
ci duchovných, kultúrnych, spoločen-
ských, športových i  pracovných akti-
vít a  projektov napĺňajú svoje posla-
nie – pomáhať. 

VÍZIA A MISIA
Exallievi sú servisno-manažérska zlož-
ka saleziánskej rodiny, ktorá využí-
va svoju laickú profesionalitu, odbor-
nosť, vedomosti a  schopnosti na po-
moc svojim členom, saleziánskej rodi-
ne i celej spoločnosti. Združenie vyko-
náva aktivity, ktoré vedú k zhodnoco-
vaniu schopností, vedomostí a kontak-
tov svojich členov. 

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

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 
informácií v  rámci združenia. Komisie 
exallievov zoskupujú členov podľa pro-
fesijného zamerania, ktorí sa stretávajú, 
diskutujú, rozvíjajú nápady a myšlienky 
na efektívnej a odbornej úrovni. Dôleži-
tým prvkom združenia je fixný sekretari-
át, 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
pr@exallievi.sk

MICHAL NEMČEK
• sekretár
sekretar@exallievi.sk

PROJEKTY ZDRUŽENIA
Biznis platforma, Škola života, Stretnu-
tie s  hodnotnou osobnosťou, Video-
book, Dobrovoľníctvo, Divadlo exal-
lievov, Sociálny fond, Duchovné ob-
novy a cvičenia, Splav Malého Dunaja,  
Víkend silných zážitkov, Omša a agapé, 
k Matke kedykoľvek, Futbalové štvrtky, 
Hláška za EURO, Spoločná rodinná do-
volenka, Ples exallievov, Family day, Mi-
sia exallievov, 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 

SIMONA ONDREJOVÁ 
• PR asistent
asistent@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



Drahí exallievi,
skôr, než sa Vám predstavím, chcela by som vy-
svetliť, prečo sa k  Vám vlastne prihováram. 
Nedávno som sa vrátila z netradičného vý-
letu. Pol Európy sme s priateľmi precestova-
li stopom a bývať sme sa rozhodli u miest-
nych, ktorí svoje príbytky poskytli pre cudzin-
cov. Takýto druh dobrodružstva je síce úžas-
ný, no aj poriadne náročný a  riskantný. Počas 
troch týždňov sme sa spoliehali na otvorenosť ľudí, 
na ich ochotu pomôcť a zažiť niečo nové. Ubytovanie v mestách na Pyre-
nejskom polostrove a vôbec celá naša cesta späť domov závisela od ľudí, 
ktorí sa rozhodli trocha obetovať, trocha ukrojiť zo svojho vlastného po-
hodlia aby „obohatili“ iných. A tak som v týchto chvíľach myslela aj na na-
šich slovenských exallievov. Prišla som na to, čo je vlastne na nich také 
pútavé, čo svojím spôsobom a veľmi nenásilne pritiahlo aj mňa. To, ako 
exallievi vytváraju otvorené spoločenstvo, ochotné si pomáhať. Odhod-
lané rozvíjať sa a venovať sa hodnotným veciam. A z vlastnej skúsenosti 
môžem povedať, že spoločenstvo, v ktorom sa každý môže nájsť. Bolo mi 
umožnené využiť svoje štúdium a skúsenosti v mediách pre pomoc od-
chovancov dona Bosca. A keďže tento časopis a všetky Vaše- naše aktivi-
ty považujem za veci, ktoré majú zmysel, rozhodla som sa prispieť svoji-
mi schopnosťami aj ja, hoci sama ešte nie som členom. 
V kancelárií sme sa na stretnutí zamýšľali, čo môže byť pre mladého člo-
veka motiváciou sa ním vôbec stať. Uvedomili sme si, že Združenie exal-
lievov je ideálnym bezprostredným pokračovateľom oratórií a salezián-
skych škôl. Po skončení svojho „animátorčenia“ v stredisku, pri potrebe 
realizovať sa ďalej z vďačnosti k donovi Boscovi a príslušnosti k salezi-
ánskej rodine je mladý človek vítaný. Okrem týchto definícií je živým dô-
kazom práve tento časopis nabitý stretnutiami, udalosťami, rozhovormi 
a mnohým iným. A je to tak už po siedmy krát.
Príjemné čítanie!  Sima, PR asistent 
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EXPRESS DON BOSCA  
AJ VO VAŠEJ SCHRÁNKE

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

Páči sa Vám náš časopis a články v ňom? Podporte nás!  
Svoje príspevky, ktoré budú použité na tlač a poštovné  
časopisu môžete posielať na číslo účtu: 262 608 4575/1100.  
Do poznámky prosím uveďte: casoPis. Ďakujeme Vám!

BIZNIS VIZITKY V EXPRESSE
V EXpresse don Bosca by sme Vám radi (okrem iného) predstavili členov 
Biznis platformy a  ich spoločnosti. Preto sme toto číslo obohatili o vizitky 
našich podnikateľov - exallievov. Každý z nich sa rozhodol pomôcť a pod-
poriť projekty exallievov a náš časopis. Aj vďaka nim dostávate štvrťročník  
Express don Bosca do schránky a ich pomoc nás motivuje neustále sa zlep-
šovať. Ďakujeme! 

Chcete aj Vy podporiť náš časopis a  zároveň prezentovať svoju spo-
ločnosť v  magazíne odchovancov dona Bosca? Informujte sa na maily  
sekretar@exallievi.sk alebo na telefónnom čísle 0911 911 729.
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STRETNUTIE 
PO PIATICH ROKOCH
V sobotu 1. augusta sme sa po piatich rokoch od skon-
čenia štúdia na Gymnáziu Jána Bosca v Šaštíne-Strážach 
v  roku 2010 stretli v Bratislave na Obchodnej ulici. Po 
piatich rokoch, keď sme všetci „rozlietaní“ po celom Slo-
vensku, ba aj Európe sa nám Bratislava javila, ako naj-
lepšie riešenie v dostupnosti pre čo najviac spolužiakov. 
A tak sme sa okolo 17-tej hodiny začali pomaly zbiehať. 
Nakoniec sa nás nazbierala približne polovica z nášho 
ročníka, čo je okolo 10-11. Niektorí spolužiaci boli za-
neprázdnení, iní v zahraničí a nemohli sa našej stretáv-
ky zúčastniť. Pozvanie prijala aj naša niekdajšia tried-
na pani profesorka Hanka Komorná. Po prvotnom zví-
taní sme sa dobre najedli a dozvedeli sa kto-kde býva, 
kde-kto robí a ako sa nám v životoch vedie. Nasledovala 
prezentácia Združenia exallievov don Bosca, kde sme sa 
dozvedeli o niektorých akciách a živote exallievov, po-
tom nám jeden spolužiak a člen Biznis platformy ozrej-
mil jej fungovanie a možnosti spolupráce v nej. Nasle-
doval presun na miesto, kde mohli už spomienky plne 
prerásť naše rozhovory. Človek by ani neveril, ako tieto 
spomienky dokážu byť stále také silné a živé. Bolo k ne-
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poznaniu, že niektorí sme sa nevideli naozaj tých celých 
päť rokov. Toto príjemné posedenie sa muselo skončiť 
kvôli cestovným poriadkom. A tak sme sa po povinnej 
spoločnej fotografii odobrali odprevadiť našu triednu 
na vlakovú stanicu, kde sme zožali všeobecné uznanie 
a úsmevy od ďalších cestujúcich vidiacich našu špeciál-
nu rozlúčku. Následne sme sa postupne začali rozchá-
dzať tešiac sa na naše ďalšie stretnutia. 

Jakub Šiškovič

MISIE JAKUTSKO
Po minuloročnej misijnej ceste žilinských exalievov sme 
sa tento rok vydali na ďalšiu výpravu do Jakutska, no v 
o niečo väčšom zložení. 22.júna sme sa plní očakáva-
nia pobrali na 6 týždňovú misiu do krajiny, o ktorej sme 
hoci veľa počuli, no ešte stále bola pre nás neznámou. 
Odlietali sme z viedenského letiska. Trojdňový prestup 
v Moskve sme spojili s návštevou miestnych saleziánov, 
ktorí nám ukázali nielen svoje pôsobisko, ale i  krásy 
hlavného mesta Ruska. Potom sme pokračovali k cieľu 
našej misie. Po sedem hodinovom lete sme pristáli v Ja-
kutsku. V tom čase sa tu konal národný sviatok Jakutov –  
ISAH. Otec Marián, ktorý v Jakutsku pôsobí už približne 
rok nás vzal k dejisku konania tejto udalosti. Hneď sme 
teda mali možnosť spoznať miestnu kultúru krajiny, kde 
sme mali stráviť nasledujúcich pár týždňov. 
Ďalší deň sa už naša výprava rozdelila na dve skupiny. 
Väčšina šla do 500 kilometrov vzdialeného saleziánske-
ho strediska v Aldane. Tam chystali drevo na zimu. Pre-
tože zimy v tejto oblasti bývajú veľmi chladné, bolo tre-
ba nachystať 150 až 200 m3 dreva. Chalani mali veru 
čo robiť, aby to stihli. Avšak počasie im prialo a  stihli 
aj opraviť a zaizolovať zatekajúcu strechu na salezián-
skom dome v Aldane. Dvaja sme ostali v meste Jakut-
sk, kde sme neďaleko kostola stavali kaplnku. Tá bude 
pre miestnych obyvateľov akousi pozvánkou do kosto-
la a veríme, že ich tu i naozaj pritiahne. Práca spočiatku 
vyzerala jednoducho, no opak bol pravdou. Zohnať po-
trebný materiál zabralo kopu času, no bola to ďalšia prí-
ležitosť spoznať mesto. 

Keď sme sa o tri týždne opäť obe skupiny spojili, vydali 
sme sa na splav rieky Amga. Počas 10 dní sme sa mohli 
kochať krásami nedotknutej tajgy. Plavili sme sa po rie-
ke s neuveriteľne čistou vodou, ktorá sa dala piť a hem-
žila sa rybami. Bol to najsilnejší zážitok spomedzi aktivít, 
ktoré pre nás miestni saleziáni pripravili ako vďaku, za 
našu pomoc na ich diele v jakutskej oblasti. Po návrate 
zo splavu sme ešte zaizolovali spodnú časť saleziánske-
ho domu, aby ani tuhé ruské mrazy neodradili mladých 
stretávať sa v oratku. Počas nášho pobytu vo východ-
nej časti Ruska, nám saleziáni zorganizovali zopár ďal-
ších výletov a exkurzií, ktoré nám poskytli širší priestor 
na spoznanie miestnej krajiny. 
Čas strávený v  tejto krajine bol pre nás silným zážit-
kom. Bolo zaujímavé vnímať kontrasty medzi životom 
u nás a životom v krajine vzdialenej 10 000 km. Táto mi-
sia ešte dlho ostane v našich spomienkach a sme radi, 
že i týmto spôsobom sme mohli priložiť ruku k salezián-
skemu dielu na Sibíri.
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LÍDRI EURÓPSKYCH  
EXALLIEVOV SPOLOČNE  
V RÍME
Počas víkendu 19.-21.6.2015 sa v Ríme uskutočnilo kaž-
doročné stretnutie prezidentov a delegátov exallievov. 
Zúčastnilo sa ho 7 krajín Európy: Slovensko, Slovinsko, 
Malta, Chorvátsko, Taliansko, Španielsko a Francúzsko. 

Na stretnutí, ktoré sa konalo v hlavnom sídle saleziánov- 
v Pisane, boli v strede pozornosti 3 témy. Prvou bolo pri-
pomienkovanie stanov, o ktorých sa bude hlasovať v ok-
tóbri a samotné októbrové hlasovanie na svetovom val-
nom zhromaždení. Druhou nosnou témou bola volebná 
stratégia európskeho regiónu októbrových volieb. A na-
pokon spoločné európske projekty, ktoré sú momentál-
ne dva: duchovné vedenie exallievov a biznis platforma. 
Prezidenti a delegáti rokovali v skupinách podľa práce 
i jazyka. Súčasťou stretnutia boli aj mnohé iné sprievod-
né aktivity. Zúčastnení sa stretli s  hlavným predstave-
ným saleziánov don Ángelom Fernandézom Artimem, 
ktorému sa darček od slovenských exallievov, exalliev-
ska čokoláda, veľmi páčil. Na programe bola tiež pred-
náška na tému „Líderstvo cez pokoru“, kde bol do po-
predia vyzdvihnutý príklad pápeža Františka. Preziden-
ti a delegáti tiež navštívili hlavný saleziánsky archív, kde 
mohli vidieť historické dokumenty; prvý pas don Bosca, 
prvú pracovnú zmluvu, ktorú don Bosco vypracoval pre 
svojho chlapca a prvú zápisnicu zo zakladajúceho stret-
nutia saleziánov i exallievov. V rámci stretnutia sa usku-
točnilo aj samostatné sedenie o biznis platforme. V sna-
he rozširovať BP v európskych krajinách bude podaný 
projekt na ERASMUS+ s cieľom získať peniaze pre túto 
činnosť. 

Pre viceprezidenta slovenských exallievov Michala Hor-
ta sa týmto pracovná cesta neskončila. Následne sa 
stretol s prezidentom a viceprezidentom chorvátskeho 
združenia exallievov, za účelom riešiť stratégiu rozvoja 
exallievov v Chorvátsku. 

POKRM PRE DUŠU
Po 12-tich rokoch spoločného manželstva sme sa 
s manželkou a celou rodinkou prvý krát zúčastnili Du-
chovných cvičení. Ospravedlňujem sa za priznanie kto-
ré teraz napíšem, ALE ... nechcelo sa mi tam ísť. Neve-
del som si predstaviť „nútené“ stíšenie na celé štyri dni. 
Našťastie mi Pán Boh poslal takú manželku akú mi po-
slal (čiže perfektnú), ktorá sa stará okrem stravy, obleče-
nia, domácnosti, domácich úloh detí aj o naše manžel-
ské duchovno a prihlásila nás na prvý turnus.
Začínali sme v  piatok večer. Ešte pred odchodom  
z domu som mal zmiešané pocity, ale keď som sa zvítal 
s ďalšími účastníkmi DC bolo mi už príjemne.

Program bol veľmi dobrý. Dopoludnia prednáška o sv. 
Don Boscovi, jeho živote, dobe v akej vyrastal a jeho prí-
nose pre spoločnosť . V dobe v akej žil som si všimol veľ-
kú paralelu s dobou akú žijeme dnes. Aj vtedy boli mé-
diá namierené proticirkevne, vtedajší parlament dokon-
ca schválil zákon proti kláštorom a napriek tomu Don 
Bosco dokázal, s Božou Pomocou, vytvoriť svetové die-
lo, ktoré privádza do Božieho kráľovstva státisíce ľudí.
Popoludní bývali prednášky o  manželstve na ktorých 
som si uvedomoval kde mám ešte medzery v  rámci 
manželského vzťahu. Veľa hlbokých citátov od sv. otcov 
Františka a Jána Pavla II mi pomohlo uvedomiť si akou 
vzácnou sviatosťou je manželstvo.
Po večerných vešperách a večeri s deťmi, nasledovala 
spoločná diskusia na ktorú som sa asi najviac tešil z ce-
lodenného programu. Každý, kto mal odvahu, povedal 
svoje duchovné postrehy. A zvyčajne boli tieto postrehy 
obohacujúce. Večer bolo ešte premietanie vtipnej pred-
nášky jedného amerického pastora práve na tému man-
želstva a rozdielov medzi mužmi a ženami. Avšak najdô-
ležitejšie bolo, že sme mohli byť na duchovných cviče-
niach spolu s deťmi – celá rodinka. 
Na záver Vás chcem povzbudiť! Tí, ktorí ešte nezakúsi-
li exallievovské duchovné cvičenia ich vrelo odporúčam. 
Aj duša potrebuje svoj pokrm a počas duchovných cvi-
čení ju aspoň trochu nasýtime.

Andrej Klapica
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ŠAŠTÍN OŽIL DŽAVOTOM DETÍ
Exallievské rodiny sa po druhý krát stretli na akcií Fami-
ly Day. Viac než 60 účastníkov sa zišlo v sobotu 13. júna 
v  Šaštíne, aby budovali spoločenstvo, upevnili vzťahy 
a strávili príjemný deň v spoločnosti priateľov zo zdru-
ženia.
Doobedie bolo venované najmä deťom. Na stanoviš-
tiach, ktoré boli roztrúsené na veľkom futbalovom  
ihrisku v  šaštínskom oratóriu si mohli vyskúšať rôzne 
hry a aktivity za prítomnosti animátorov. Deti sa tak za-
bávali vodnými hrami, hrami na presnosť, šikovnosť, či 
rýchlosť. Vo vnútri oratória deti vyrábali rôzne ozdoby, 
náramky a  realizovali sa v  dielňach šikovných rúk. Po 
omši, ktorá nasledovala, sa už každý tešil na slávnost-

ný guláš a iné bohaté občerstvenie. Poobede sa rozpú-
tala veľká oblievačka, ktorou sa v horúcom počasí schla-
dili malí aj veľkí oblievači. Kto ešte nebol dostatočne vy-
šantený si mohol energiu vybiť pri tancoch. Otcovia za-
tiaľ s odušenením hrali futbal. Mamy sa rozprávali v tie-
ni altánku alebo sa venovali najmenším účastníkom  
Family Day, ktorí si na hry a tance musia ešte pár rôčkov 
počkať. O zábavu bolo teda postarané od rána až do ne-
skorších poobedných hodín.
V radoch exallievov tak týmto druhým ročníkom poma-
ly vzniká pekná tradícia každoročného stretnutia rodín 
Family Day.

DOVOLENKA V CAORLE 
NA NEZAPLATENIE!
Máločo sa dá porovnať s exallievovskou dovolenkou. 
Mať vo svojom voľnom čase okolo seba príjemných ľudí, 
na ktorých sa dá stále tešiť, ľudí ktorí majú rovnaké hod-
noty, ľudí pri ktorých zabudneš na každodenný chaos, 
stres alebo problémy, ľudí s ktorými máš chuť tráviť čas 
počas zimnej alebo letnej dovolenky, duchovných cviče-
ní alebo splavu, VSZ alebo jednoducho počas nedeľnej 
zmrzliny - to všetko je na nezaplatenie. 

Presne taká bola aj naša tohtoročná letná dovolenka  
v Caorle. Pre našu rodinu je každoročný návrat do Ta-
lianska jednoducho povinnosťou a tradíciou. Je to ná-
vrat “domov”, kde používame náš obľúbený jazyk a te-
šíme sa na už navštívené miesta, na úžasnú kuchyňu 
a unikátne historické mestá. A keď popritom všetkom 
máme možnosť mať pri sebe malých či veľkých kama-
rátov, more, spoločné activity, dlhé večerné prechádz-
ky popri mori alebo len také túlanie sa úzkymi uličkami 
historických mestečiek - zrazu máme pred sebou obraz 
úžasnej rodinnej dovolenky. 

Málokto má možnosť mať pri sebe počas dovolenky prí-
tomnosť kňaza a priateľa v jednom, možnosť zúčastňo-
vať sa každý deň na svätej omši, poprípade sa ísť vy-
spovedať alebo “len” načerpať duchovnú podporu po-
čas rozhovorov. Dovolenka v Caorle nám každoročne 
prináša aj toto všetko. 

Naše deti sa znova stretli s kamarátmi a na týžden sme 
mali pocit, že sú samostatnejšie a že nepotrebujú už ani 
spať, ani jesť a že im stačia súťaže, voda, piesok a rôzne 
športy. My rodičia sme sa zas vratili trošku do tých čias, 
keď sme sa stretali večer s priateľmi, hrali rôzne hry a te-
šili sa z príjemnej spoločnosti. 

Celý areal “Soggiorno Marino Don Bosco” je ako stvo-
rený pre rodinnú dovolenku. Poskytuje dostatok súk-
romia a bezpečnosti pre naše deti a to všetko v krás-
nom prostredí, ktoré sa nám na konci nechcelo opustiť.  
Určite by to však nebolo ono bez prítomnosti správnych 
ľudí. Veď život je krásny (a to plati aj pre dovolenky) aj 
vďaka ľuďom, ktorí nás počas neho sprevádzajú a krá-
čajú vedľa nás. A tak aj takto chcem všetkým za to pove-
dať Ďakujem j.



DIVADELNÍCI PREŠLI MESTOM
Tentoraz nešlo o žiaden pochod či protest. Neboli sme 
schovaní v   anonymnom dave. Každý sme šli sami za 
seba, za Divadlo exallievov a za kresťanskú vieru pred 
obrovským obecenstvom. Po prvý raz sa na ceremoni-
ál Otvorenia letnej kúpeľnej sezóny v Piešťanoch dosta-
lo spoločenstvo s  evanjelizačným zameraním. Dosta-
li sme príležitosť povedať čosi dôležité. Zároveň  naše  
divadlo získalo výbornú reklamu. „Tisícom ľudí sme na 
24. ročníku pripomenuli, že v  tomto roku oslavujeme 
200. výročie narodenia sv. dona Bosca a predstavili im 
našu činnosť.“ povedal jeden z exallievov Michal Klč. 
Divadlo Exallievov Don Bosca dnes ponúka alternatí-
vu pre mladých ľudí na trávenie voľného času. Chceme 
ľudí evanjelizovať prostredníctvom našich vlastných au-
torských hier. Doteraz sme odohrali dve rozsiahle diva-
delné predstavenia - Matka Tereza (2012) a Veľká Mora-
va (2013). Obe napísal autor Michal Kĺč. Počas adventu 
sme v rokoch 2013 a 2014 odohrali niekoľko jednoak-
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toviek aj s piesňami na námestí v Piešťanoch. V súčas-
nosti nacvičujeme hru „Chcem byť ako on“, kde zachy-
távame život dona Bosca. Premiéra je naplánovaná na  
15. septembra v Šaštíne. 

TRADÍCIA NA VODE 
Splav je naozaj pravidelná každoročná akcia a inak tomu 
nebolo ani tento rok. Kto chcel, mohol prísť už v pia-
tok podvečer, aby sa podelil o jedlo a nápoje, ale hlav-
ne o zážitky z minulého roka. Túto alternatívu si zvolilo 
až prekvapujúco veľa ľudí a pri stavidlách v blízkej Novej 
Dedinke bolo 17. júla skutočne plno. V pôvodnej komu-
nikácii stálo, že prihlásených je 19 dospelých a 18 deti,  
v sobotu sa nás však na vodu vybralo takmer 70. Už som 
trochu začínal mať obavy, že Malý Dunaj upcháme, ale 
našťastie, nestalo sa. Deň sme zakončili na kempe v Eli-
ášovciach, kde sme si dali „prezidentské“ halászle od 
majstra šéfkuchára Mareka Slezáka. Boli dobré, ale na 
môj vkus až príliš detské j. Zároveň sa tu udial najváž-
nejší úraz splavu, keď agresívny nožík pri otváraní zaú-
točil na palec svojho majiteľa. Zajo dostal v nemocnici 
pár stehov, nožík z toho stretu vzišiel bez zranení. 

Prežili sme aj tento rozmar prírody, tornádo neprišlo  
a šťastlivo nás obišli aj búrkové mraky. Štandardne ťaž-
kému pondelku sme sa nevyhli ani na dovolenke. Tu na 
splave sme za to vďačili pánovi Michalíkovi, ktorý zrejme 
náročky vybral takú trasu, aby sa jeho deti nemali žiad-
nu možnosť nudiť sa. Naše posádky dorazili na miesto 
určenia s vypätím posledných síl asi okolo 9tej večer. 
Som presvedčený, že cieľ misie bol splnený a jeho deti 
sa naozaj nenudili. 
Utorok sa už niesol v celkom pokojnom duchu. Z Tomá-
šikova sme dopádlovali až do Jahodnej, kde sme si dali 
ľahký obed a začali sa lúčiť. Jedna posádka si poveda-
la, že splavu ešte nie je koniec a tak išla preskúmať ešte 
ďalšie riečne rameno. Naučili sa hlavne jednu vec a to, 
že o nafukovaciu loďku sa cigara nezahajuje.
Za veľa zábavy a zážitkov ďakujeme všetkým zúčastne-
ným, ale predovšetkým organizátorom. Za duchovnú 
podporu chceme poďakovať don Žitňanskému. Pevne 
veríme, že o rok sa uvidíme znova a naše rady rozšíria 
ďalší moreplavci.

Peter Kováčik

Nedeľu ráno sme začali sv. omšou a po nej sme šli k Ma-
rekovmu dvoru, kde sa deti mohli zahrať s koňmi, koza-
mi a podobnou „háveďou“. Zastavili sme sa aj pri Malo-
me a kým sme čakali na jedlo, „drobizg“ si čas krátil šan-
tením vo vode. Našu nočnú pohodu narušil silný vietor, 
ktorý nás prinútil vstať a lepšie si pripevniť stany.
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NA STRETNUTÍ BIZNIS 
PLATFORMY PREDNÁŠALA 
AJ MANŽELKA
Ôsme stretnutie Biznis platformy sa tentokrát kona-
lo 26. – 27. júna v hoteli Galbov Mlyn vo Viničnom. Zú-
častnilo sa ho 22 podnikateľov z rôznych kútov Sloven-
ska. Hosťom stretnutia bol pán Marián Štellmach, ko-
nateľ spoločnosti TeleDat komunikačné systémy s.r.o., 
ktorý prišiel aj so svojou manželkou. Oboznámil nás so 
svojím podnikateľským príbehom a obohatil nás mno-
hými dobrými radami. Našich podnikateľov oslovil nie 
len svojimi dlhoročnými skúsenosťami a odporúčania-
mi, ale aj svojím zmyslom pre humor a  vtipnými zá-
žitkami. Novinkou na Biznis platforme bol aj príhovor 
jeho manželky, s ktorou majú spolu 4 deti. Porozpráva-
la nám, aké je to byť ženou podnikateľa a tiež nám po-
riadila ako budovať vzťahy v rodine aj napriek pracov-
nej vyťaženosti. 

Večer už tradične patril neformálnemu posedeniu, po-
čas ktorého účastníci navzájom hľadali možnosti spo-
lupráce.

V sobotu doobeda sa predstavili 3 noví členovia Biznis 
platformy. Ostatní zúčastnení tiež referovali o tom, čo sa 
za posledný rok zmenilo v ich firmách a kam sa posunu-
li. Diskutovali sme o ďalšom smerovaní našej platformy 
a povzbudili sme sa duchovnými myšlienkami hosťa –  
kňaza Ivana Žitňanského. Stretnutie sme skončili spo-
ločným obedom.

Vždy posledný deň v mesiaci 
Modlitba 
s MisionárMi
Viac info a video k modlitbe od Maroša 
Peciara na www.exallievi.sk/duchovno/
modlitba-s-misionarmi

3. - 6.10.2015
AssembleA 
ConfederAzione 
mondiAle
Valné zhromaždenie Svetovej 
konfederácie exallievov v Ríme.

13. – 14.11.2015 
Stretnutie BizniS 
platformy
Častá – PaPierniČka

Pravidelné štvrťročné stretnutie 
podnikateľov. Registrácia mailom: 
sekretar@exallievi.sk do 23.10.2015

9. – 11.10.2015
Víkend silných 
zážitkoV
Častá - PaPierniČka

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

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. 

29.11.2015
Modlitba deviatnika 
k Panne Márii 
nePoškvrnenej
viac info www.exallievi.sk/duchovno

12. a 13.12.2015 
Adventné duchovné 
obnovy
Bratislava, ŠaŠtín, PieŠťany

viac info www.exallievi.sk/duchovnow w w . p o l y g r a f i a . c o m

Grafické spracovanie 
a tlač tohto časopisu 
pre Vás s radosťou 
zrealizovala
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Aké si mal leto? Strávil si ho aj s exallievmi?
Naše leto bez „exallievských“ akcií už nie je možné. Za-
čali sme duchovnými cvičeniami na Donovaloch, nasle-
doval splav, rodinná dovolenka v  Caorle. Uvedomuje-
me si, že máme privilégium môcť tráviť čas s ľuďmi, kto-
rých máme radi a s ktorými vyznávame rovnaké hodno-
ty. V auguste sme zase zažili novú skúsenosť, keď sme 
sa zúčastnili rodinného tábora, zorganizovaného cirkev-
nou komunitou z nášho bydliska na Čiernej Vode. Myš-
lienka tábora vznikla medzi rodičmi menších detí, ktoré 
pre svoj vek, nemôžu ísť ešte samé na tábor. Program 
bol vymyslený a pripravený rodičmi a animátormi práve 
pre ich deti. Bol to týždeň venovaný naplno našim de-
ťom, vďaka ktorému sa utužili aj susedské vzťahy medzi 
jednotlivým členmi našej komunity. Dôležitá bola tak-
tiež prítomnosť kňaza. Jednalo sa o  jedného zo salezi-
ánov, ktorí sa počas roka s veľkou obetavosťou starajú 
o našu čiernovodskú komunitu. Počas prázdnin sme sa 
s manželkou taktiež trocha vrátili do študentských čias, 
potúlali sme sa po Taliansku, stretli priateľov, navštívi-
li miesta, na ktorých sme študovali, na ktorých sa začal 
rodiť náš vzťah a kde sa nachádzajú v podstate korene 
našej rodiny. 
V akej rodine si vyrastal? Ako si sa vlastne k saleziánom 
dostal?
Narodil som sa rodičom, keď ešte študovali na vyso-
kej škole. Prvé roky života som trávil v prítomnosti mo-
jich starých rodičov a tiet. Ako dvojročnému mi zomrel 
otec. Niečo podobné zažil aj don Bosco. Následne sme 
sa s mamou odsťahovali k otcovým rodičom. Po neja-

kom čase sa mama zno-
va vydala za jedného 
z  priateľov môjho otca, 
ktorý ma v  podstate vy-
choval. Z  tohto vzťahu 
mám dvoch súrodencov. 
Brat Matúš je informa-
tik, taktiež exallievo. Ses-
tra Katka je lekárka. Po-
čas môjho ranného det-
stva sme neboli práve 
tradičná kresťanská ro-
dina. Dá sa povedať, že 
vieru do našej rodiny pri-
nieslo hľadanie zo strany 

mojej mamy. Nepamätám sa, žeby mi niekto v detstve 
rozprával o Bohu. Koncom osemdesiatych rokov zača-
la mama chodievať do kostola a ja som sa tam s ňou zo 
zvedavosti párkrát vybral. Najviac ma zaujali prosby za 
športovcov, podávania rúk a výber peňazí do zvončeka. 
Po páde režimu som šiel na 1. sväté prijímanie, neskôr 
som vďaka mojim priateľom začal miništrovať. V jeden 
deň prišla moja mama za mnou s tým, že ideme k sale-
ziánom. Samozrejme vôbec som netušil, kto sú saleziá-
ni. Mama mi vtedy dala nejakú knižku, v ktorej som sa 
dočítal, že don Bosco sa staral o opustených chlapcov. 
Pamätám sa, že som sa nevedel stotožniť s touto myš-
lienkou, keďže som sa do tejto kategórie chlapcov neza-
radzoval. Dosť som sa bránil myšlienke niekam ísť. Jed-
nalo sa o saleziánov, ktorí v tom čase pôsobili v Levoči. 
Úplne prvý salezián, ktorého som stretol bol Jano Mar-

R O z H O v O R

Robo Mruk je známou tvárou z mnohých našich aktivít. Málokto z nás však pozná zaujímavosti z detstva, 
zo študentských čias, či zo života v medzinárodnom manželstve tohto aktívneho člena nášho výkonného  
výboru. Prečítajte si o tom v rozhovore, do ktorého sa zapojila aj jeho manželka Alexandra.

JEDNOTA V RôZNORODOSTI
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tiška. Na to stretnutie dodnes spomínam. Bol som veľ-
mi hanblivý a celý čas som sa od neho nepohol. Vtedy 
sa ma spýtal, či by som nechcel začať chodiť na stretká 
a pozval ma na letný tábor. Takto som začal spoznávať 
saleziánov a don Boscove dielo. 
Potom si šiel študovať do Šaštína, vedel by si v krátkosti 
zhrnúť štyri roky strávené tam? 
So Šaštínom som sa úplne stotožnil. V  háklivom veku 
dospievania bol pre mňa miestom, ktoré som si vysní-
val. Túžil som po samostatnosti. Zároveň pri každom ná-
vrate domov som cítil, že som pre mojich blízkych vzác-
nejší. Pamätám si, že vždy keď som prichádzal domov, 
celá rodina si posadala do obývačky a  všetci niekoľko 
hodín počúvali príhody z obdobia stráveného v Šaštíne. 
V Šaštíne som našiel ideálne prostredie. Najviac som si 
cenil fakt, že som počas dňa nestratil ani minútu svoj-
ho času. Organizácia našich aktivít bola od rána do ve-
čera úplne perfektná. Tiež som považoval za komfort 
mať všetko pod jednou strechou na takom posvätnom 
mieste. Saleziáni nám povoľovali chodiť domov raz za tri 
týždne, no ja som sa tam cítil tak dobre, že som domov 
okrem sviatkov a prázdnin nechodil takmer vôbec. Jed-
no leto som sa už tak nevedel dočkať návratu na inter-
nát, že som si dobrovoľne skrátil prázdniny. Prišiel som 
do Šaštína o týždeň skôr a  pomáhal som saleziánom 
umývať okná a  pripravovať internát na príchod ostat-
ných chalanov. 
Keď už si spomínal to zadelenie času, ty pôsobíš ako člo-
vek, ktorý nikdy nepovie, že niečo nestíha, že nemá čas. 
Vždy prichádzaš na stretnutia exallievov pripravený. Čím 
to je, že si vieš tak dobre zorganizovať čas?
Veľa nás naučil práve Šaštín. Pre 14-ročného chlap-
ca, ktorý príde na internát, kde sa musí postarať sám  
o seba a cíti sa zrazu voľný a samostatný sa jedná o veľ-

kú školu, z ktorej sa dá čerpať v ďalšom živote. Ja som 
mal navyše šťastie, že som sa tam cítil naozaj dobre 
a bol som šťastný. Saleziánom sa pravidlami a presne 
stanoveným programom veľmi pekne podarilo to, aby 
sme tú našu voľnosť nezneužívali. Nikto nie je perfektný 
a aj ja sám sa občas borím so zadelením času. Snažím 
sa čo najlepšie plniť všetky svoje povinnosti, ale sám si 
uvedomujem, že nie vždy viem všetko zosúladiť tak, aby 
som bol so všetkým spokojný. Človek sa učí celý život 
a ani ja nie som samozrejme výnimkou.
Ako ste sa spoznali s tvojou manželkou Alexandrou? 
Stretli sme sa počas nášho štúdia v Taliansku na osla-
ve dvadsiatky exallieva Peta Slobodu. Oslava sa kona-
la v byte našej slovenskej spolužiačky, ktorá bola  Ale-
xandrinou kamarátkou. Po oslave sme viacerí išli od-
prevadiť Alexandru domov a v istom momente, po tom 
ako som s ňou prehodil pár slov, som povedal hlúčiku 
svojich kamarátov: „Chalani, tak toto dievča bude moje!“ 
Hneď na druhý deň sme sa stretli v knižnici a tam som 
už samozrejme taký hrdina nebol a  ledva som s  ňou 
prehodil pár viet. Následne sme sa začali častejšie stre-
távať a kvôli nej som dokonca začal chodiť na výstavy 
umenia a do opery.  Asi po pol roku sme sa dali dokopy 
a po dvoch mesiacoch sme sa bez veľkého rozmýšľania 
zasnúbili. Nebolo to ľahké, uvedomovali sme si ťažkosti, 
keďže obaja sme pochádzali z rozličných krajín. Nevede-
li sme čo budeme po škole robiť, či zostaneme v Talian-
sku, či pôjdeme do Rumunska alebo na Slovensko. Tiež 
sme sa báli kultúrnych a náboženských rozdielov, keď-
že sme rozdielnych vierovyznaní. Uvedomujem si aké 
veľké ústupky pre mňa bola Alexandra ochotná urobiť, 
aj preto, že sme nakoniec zostali na Slovensku a vycho-
vávame naše deti v katolíckej viere. Po štyroch rokoch 
chodenia sme si vyslúžili za prítomnosti mnohých exal-
lievov na Mariánskej hore v Levoči sviatosť manželstva 
a pred pár týždňami sme oslávili jeho deviate výročie. 
S odstupom času považujeme všetky rozdiely, rôznoro-
dosť, naše rozdielne kultúry, iné vierovyznanie za bo-
hatstvo, ktorým sme obaja obohatili život toho druhé-
ho.   
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Tak teraz otázka na pani manželku. Ale-
xandra, ty si tiež aktívnou súčasťou exallie-
vovskej rodiny, môžeš nám povedať, čo ťa 
inšpiruje zapájať sa tak do týchto aktivít?
Alexandra: Celý život som sa snažila hľa-
dať si miesto, kde môžem robiť niečo dob-
ré, kde môžem pomáhať. Keď som prišla na 
Slovensko a  stretla tunajšiu skupinu exal-
lievov, zistila som, že je veľmi pekné nerobiť 
niečo sám, ale ako súčasť určitej spoločnos-
ti. Celý rok sa teším na rôzne aktivity exallie-
vov. Páči sa mi, že exallievi sú vždy ochotní 
robiť veci spoločne. 
Vaše deti vyrastajú tiež v  exallievskom 
prostredí. Už ste nad tým premýšľali, ako ich 
to ovplyvní, či sa budú tiež takto stretávať 
s ostatnými členmi tak ako vy?
Dúfam, že ich to ovplyvní pozitívne, hoci za-
tiaľ sú v  takom veku (Filip 5 rokov, Amélie 2 
roky), že si tento fakt a šťastie, ktoré majú asi 
veľmi neuvedomujú. Pre mňa je radosťou, 
keď sa môžu stretávať s deťmi ostatných exal-
lievov a pestovať priateľstvá. Je tu jedna vec, 
ktorú v tejto optike vnímam ako veľmi dôleži-
tú – rola našich manželiek. Možnosť vidieť, že 
naše manželky si rozumejú napriek tomu, že každá po-
chádza z iného prostredia, že sa z nich stali priateľky, je 
pre mňa naozaj veľká vec. Myslím si, že možno práve 
manželky môžu pritiahnuť k našim aktivitám našich me-
nej zapálených členov. 
Čo je pre teba najsilnejším zážitkom, súvisiacim s exal-
lievmi?
Najsilnejším zážitkom nie je fyzická skúsenosť, ale skôr 
poznatok toho, že nás chalanov, ktorí sme vyšli zo Šaští-
na, spája to, čo sme tam dostali, či už výchova, hodnoty, 
skúsenosti. To, že don Bosco založil pred viac ako 160 
rokmi dielo, ktorého sme my teraz súčasťou. Cítim, ako-
by to zakladal vtedy pre mňa. Myslel na to, že raz sa tu 
na Slovensku narodí nejaký Robo Mruk, stretne saleziá-
nov a tí ho budú sprevádzať takmer celým životom. To, 
že tá identita aj po rokoch v nás stále horí. 
Ty často prichádzaš aj s novými nápadmi a ideami, po-
deľ sa o nejakú, o čom snívaš v rámci odchovancov don 
Bosca. 
Bol by som rád ak by sa pre naše aktivity zapálilo čo 
najviac našich členov. V našom Združení mám na sta-
rosti sociálnu stránku. Smerom dovnútra nášho Združe-
nia mám na mysli, vytvorenie akéhosi fondu solidarity, 
ktorým by sme mohli pomáhať tým z nás, ktorí sa či už 
chvíľkovo alebo dlhodobejšie dostali do problémov. Aby 
nedošlo k stavu nejakého falošného uspokojenia sa, že 
všetko je fajn, ale aby sa reálne pomáhalo. Aby sa vytvo-
rila pomyselná sieť solidarity a aby sa ľudia mali o koho 
oprieť, či už pri strate práce, alebo aj pri iných problé-
moch. Zaujímavá je z  tohto hľadiska myšlienka bur-
zy práce pre našich členov alebo ľudí zo saleziánskych 

stredísk, o  ktorej v  rámci výkonného výboru intenzív-
ne hovoríme. Samozrejme sú medzi nami členovia, kto-
rí už podobné aktivity v skrytosti a v tichosti uskutočňu-
jú za čo im patrí obdiv a uznanie... Smerom navonok by 
som rád po prvých lastovičkách, ako bol úspešný pro-
jekt “shoebox“  alebo zbierka pre misionárov na Sibíri 
pritiahol našu pozornosť na nejaký konkrétny domáci 
problém, bavíme sa o konkrétnych skutkoch lásky voči 
našim blížnym. Veľkou témou je v dnešnej dobe 
Máte ešte nejaké slová na záver, ktoré by ste chceli odká-
zať našim čitateľom?
Chcel by som znova vyzdvihnúť don Boscovu chariz-
mu, ktorú považujem za svoju a v ktorej cítim, že som 
sa našiel. Počas môjho života som stretol rôzne ces-
ty duchovna, ale nikde som sa necítil tak slobodný ako  
v don Boscovom prežívaní viery. Verím tomu, že všetci, 
čo sme boli v Šaštíne, sme tam neboli len tak. Dosta-
li sme sa tam kvôli tomu, že niekto mal s  nami veľké 
plány. Výchova, ktorú sme dostali je pre nás záväzkom  
a myslím, že sa od nás aj veľa očakáva. 
Alexandra: Vždy som bola veriaca a chodila som do kos-
tola, ale až keď som prišla do saleziánskeho sveta, som 
pochopila, aké je to mať radosť, skutočne sa tešiť na 
spev, na nedeľnú omšu, na stretká, na duchovné cviče-
nia. Na druhej strane nemám rada extrémy. Ale môžem 
povedať, že tu som našla zlatú strednú cestu. Páčilo by 
sa mi, keby sme aj my manželky exallievov vedeli spo-
ločne urobiť niečo veľké, užitočné pre spoločnosť. Neisť 
za misiou niekam do Afriky, ale urobiť konkrétnu lokál-
nu misiu aj tu u nás.
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Pri dvojstom výročí narodenia don Bosca som mal ra-
dosť, že som sa mohol stretnúť so saleziánskou rodi-
nou zídenou v Turíne, v Bazilike Panny Márie Pomoc-
nice, kde sú uložené telesné ostatky zakladateľa. Tým-
to posolstvom sa túžim opäť s vami zjednotiť vo vzdá-
vaní vďaky Bohu a zároveň vám pripomenúť podstat-
né aspekty duchovného a pastoračného dedičstva dona 
Bosca, ako aj povzbudiť vás, aby ste ich prežívali s od-
vahou.

Taliansko, Európa i svet sa za týchto posledných dvesto 
rokov v mnohom zmenili, ale duša mladých nie: aj dnes 
sú chlapci a dievčatá otvorení životu a stretnutiu s Bo-
hom a s druhými, ale mnohým z nich hrozí znechutenie, 
duchovná chudokrvnosť, odsunutie na okraj.

Don Bosco nás v prvom rade učí, aby sme sa nezostali 
iba prizerať, ale aby sme išli do prvej línie, aby sme po-
núkli mladým integrálnu výchovnú skúsenosť. Táto skú-
senosť, pevne zakorenená v duchovnej dimenzii, zapája 
rozum, city a celú ľudskú osobu, ktorá je vždy vnímaná 
ako Bohom stvorená a milovaná. Don Bosco v práci na 
morálnej, občianskej a kultúrnej výchove mladých konal 

pre dobro osôb i občianskej spoločnosti, podľa projek-
tu človeka, ktorý spája radosť, štúdium a modlitbu, ale-
bo ešte ináč prácu, náboženstvo a čnosť. 

Charakteristickou črtou pedagogiky dona Bosca je lás-
kavosť, ktorú chápeme ako lásku prejavenú a vnímanú, 
v ktorej sa ukazujú sympatia, city, pochopenie a účasť 
na živote druhého. On potvrdzuje, že vo výchovnej skú-
senosti nestačí iba milovať, ale je nevyhnutné, aby sa 
láska vychovávateľa prejavila v konkrétnych a účin-
ných gestách. Vďaka takejto láskavosti zažili mnohé deti  
a mladí v saleziánskych prostrediach intenzívnu a zdra-
vú citovosť, veľmi dôležitú pre formovanie osobnosti  
a pre životnú cestu.

Do tohto rámca patria aj ďalšie charakteristické črty vý-
chovnej praxe dona Bosca: rodinné prostredie; prítom-
nosť vychovávateľa ako otca, učiteľa a priateľa mladého 
človeka, vyjadrená klasickým termínom saleziánskej pe-
dagogiky – asistencia; atmosféra radosti a sviatku; širo-
ký priestor venovaný spevu, hudbe a divadlu; dôležitosť 
hry, ihriska pre rekreáciu, výletov a športu.

LIST SVATÉHO OTCA FRANTIŠKA
DôStOJNéMU DONOVI ÁNgElOVI FRENÁNDEZOVI ARtIMEMU,  

HlAVNéMU PREDStAVENéMU SAlEZIÁNOV,  
PRI PRílEŽItOStI DVOJStéHO NARODENIA SV. JÁNA BOSCA

AKO DON BOSCO,  
S MLADÝMI A PRE MLADÝCH

FOtO: l‘OSSERVAtORE ROMANO
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Takto môžeme zhrnúť výraz-
né črty jeho osobnosti do na-
sledovného tvrdenia: prežíval 
úplné oddanie sa Bohu v úsi-
lí o spásu duší, a svoju vernosť 
Bohu a mladým realizoval v je-
dinom akte lásky. Tieto posto-
je ho doviedli k tomu, aby „vy-
šiel von“ a urobil odvážne roz-
hodnutia: voľba venovať sa 
chudobným mladým, s úmys-

lom založiť široké hnutie chudobných pre chudobných; 
a rozhodnutie rozšíriť túto službu aj za hranice jazy-
ka, rasy, kultúry a náboženstva, a to vďaka neúnavné-
mu misijnému impulzu. Uskutočnil tento projekt v štýle  
radostného prijatia a sympatie, v osobnom stretnutí  
a v sprevádzaní každého.

V skratke, don Bosco prežíval veľkú pasiu pre spásu 
mládeže, prejavoval sa ako hodnoverný svedok Ježiša 
Krista a geniálny ohlasovateľ jeho evanjelia, v hlbokom 
spoločenstve s Cirkvou, osobitne s pápežom. Žil v ne-
ustálej modlitbe a v spojení s Bohom, mal silnú a než-
nú úctu k Panne Márii, ktorú vzýval ako Nepoškvrnenú 
a Pomocnicu kresťanov, a dostával mystické skúsenosti 
a dar zázrakov v prospech svojich mladých. 

Aj dnes sa saleziánska rodina otvára pre nové výchov-
né a misijné hranice tým, že kráča cestami nových 
prostriedkov spoločenskej komunikácie a aj cestami 
medzikultúrnej výchovy medzi národmi rozličných ná-
boženstiev, alebo v rozvojových krajinách, alebo na 
miestach migrácie. 

Ako saleziánska rodina ste pozvaní, aby ste oživili cha-
rizmatickú tvorivosť tak vo vašich výchovných dielach, 
ako aj mimo nich a s apoštolským nasadením sa vydali 
na cesty mladých, zvlášť tých na perifériách.

«Pastoráciu mládeže – v tej podobe, v ktorej sme ju 
boli naučení robiť – zasiahli spoločenské zmeny. Mladí 
vo svojom vlastnom prostredí často nenachádzajú od-
povede na svoje neistoty, potreby, problémy a zrane-
nia. Pre nás dospelých nie je ľahké trpezlivo ich počúvať, 
chápať ich úzkosti a požiadavky, naučiť sa hovoriť s nimi 
jazykom, ktorému rozumejú» (Apoštolská exhortácia 
Evangelii gaudium, 105). Ako vychovávatelia a ako ko-
munity nájdime spôsob ako ich sprevádzať na ich život-
nej ceste, aby sa cítili šťastnými, že môžu prinášať Ježi-
ša do každej ulice, na každé námestie, do každého kúta 
zeme (porov. tamtiež, 106).

Don Bosco nech vám pomáha, aby ste nesklamali hlbo-
ké ašpirácie mladých: potrebu života, otvorenosti, ra-
dosti, slobody, budúcnosti, túžbu spolupracovať na bu-
dovaní spravodlivejšieho a bratskejšieho sveta, na roz-
voji všetkých národov, na ochrane prírody a životných 
prostredí. Podľa jeho príkladu im pomôžte nadobudnúť 
skúsenosť, že iba v živote v milosti, to jest v priateľstve 
s Ježišom, je možné naplno realizovať najautentickejšie 
ideály. Majte radosť sprevádzať ich pri hľadaní syntézy 

medzi vierou, kultúrou a životom, vo chvíľach, kedy ro-
bia dôležité rozhodnutia, kedy sa snažia interpretovať 
komplexnú realitu.

Zvlášť dávam do pozornosti dve úlohy, ktoré nám vyplý-
vajú z rozlišovania o situácii mladých: prvá úloha spočíva 
vo výchove k jazyku nových komunikačných prostried-
kov a sociálnych sietí, podľa kresťanskej antropológie. 
Tento jazyk do hĺbky formuje kultúrne kódy mladých,  
a teda pohľad na ľudskú i duchovnú realitu. Druhou úlo-
hou je podporovať rozličné formy sociálneho dobrovoľ-
níctva, nepoddajúc sa ideológiám, ktoré nadraďujú trh  
a produkciu nad ľudskú dôstojnosť a hodnotu práce.

Byť vychovávateľmi, ktorí evanjelizujú, je darom príro-
dy a milosti, ale je to aj ovocie formácie, štúdia, reflexie, 
modlitby a askézy. Don Bosco hovorieval mladým: «Pre 
vás študujem, pre vás pracujem, pre vás žijem, pre vás 
som ochotný obetovať aj svoj život» (Saleziánske stano-
vy, čl. 14).

Drahí bratia a sestry saleziáni, don Bosco dosvedčuje, 
že kresťanstvo je prameňom radosti, lebo je evanjeliom 
lásky. A v tomto prameni – aj podľa saleziánskej výchov-
nej praxe – nachádzajú radosť a sviatok svoju súdržnosť 
a kontinuitu. 

Očakávania Cirkvi v súvislosti so starostlivosťou o mla-
dých sú veľké; veľká je aj charizma, ktorú Duch Svätý da-
roval svätému Jánovi Boscovi. V tejto charizme salezián-
ska rodina pokračuje s nadšeným venovaním sa mla-
dým na všetkých kontinentoch a s prekvitajúcimi mno-
hými povolaniami ku kňazskému, rehoľnému i laickému 
povolaniu. Preto vás srdečne povzbudzujem, aby ste si 
dedičstvo vášho otca a zakladateľa osvojili s evanjelio-
vou radikálnosťou, ktorá mu bola vlastná v myslení, slo-
vách i v konaní, a s primeranou kompetentnosťou a veľ-
kodušným postojom služby ako Don Bosco s mladými 
a pre mladých.

Vo Vatikáne, 24. júna 2015 
Slávnosť Narodenia svätého Jána Krstiteľa

Zdroj: tgsnazionale.wordpress.com
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AKO SI NÁS DON BOSCO NENÁPADNE 
FORMUJE

Pali, ako ho väčšina známych volá, pochádza z Ilavy. Vy-
rastal v klasickej rodine spolu so sestrou, bratom a ro-
dičmi. „Moji rodičia sú dlhoroční saleziánski spolupracov-
níci, a teda nás odmalička viedli k viere. Som im vďačný za 
lásku a nasmerovanie v živote, ktoré mi poskytli, dodnes sú 
moji najlepší kamaráti. Tatino bol od malička mojím vzo-
rom a príkladom. Vždy ma bral so sebou a venoval sa mi 
pri akejkoľvek činnosti. Či už sme rozoberali motory, ale-
bo opravovali elektriku na vianočných svetielkach. Aj vďa-
ka nemu sa mojou veľkou záľubou, a dnes už povolaním, 
stali autá. Keďže som túžil vlastniť autoservis, bol môj vý-
ber školy veľmi zúžený.“ Pri výbere strednej školy sa roz-
hodol práve pre učilište v Žiline. Saleziáni, ktorí pôsobili 
na škole, sa mu stali náhradnou rodinou. Vychovávate-
lia sa snažili zaskočiť rodičov pri neľahkej úlohe, vycho-
vať z „pubertiaka“ slušného a samostatného človeka. Po 
získaní výučného listu bol rozhodnutý skončiť a ísť robiť. 
„Vtedy ako mladé ucho som nevidel som zmysel v tom, aby 
som ďalej študoval. Robiť som chcel a aj vedel a tak ma to 
ťahalo konečne do ozajstnej praxe medzi skutočné autá. 
No po dlhom prehováraní maminy som sa dal ešte na nad-
stavbu a dorobil si maturitu. Nakoniec som bol rád, lebo 
som sa naučil ďalšie nové veci, získal mnoho kontaktov a 
urovnal vzťahy s vedením j .“ 

POMOCNÁ RUKA ZA VEľA VďAKY

Už počas štúdia v Žiline Pali neraz pocítil pomocnú ruku, 
ktorá ho viedla. Nikdy nepatril medzi tú partiu chalanov, 
ktorí presedeli nad knihami dlhé hodiny. Radšej chodil 
von hrať hokejbal, cvičiť či privyrábať si brigádou. Občas 
nikto, ani on, nechápal, ako je to možné, že sa mu všet-

ko darí. „Raz mi jeden vychovávateľ povedal: ,Bieličku, Bie-
ličku tebe Boh veľa dal a bude od teba aj veľa očakávať. 
S odstupom času sa začínam obávať či to budem vládať 
odčiniť, pretože som toho neuveriteľne veľa dostal. Zvládol 
som zmaturovať a  nebudeme si klamať, moc som učeb-
nice neošúchal. Ešte som ani nezmaturoval a už som bol 
zamestnaný v autoservise. Ani som sa nenazdal a z mojej 
priateľky sa stala moja manželka a onedlho aj skvelá ma-
mina. Mám úžasného, zdravého synčeka a ja som najšťast-
nejší otec a manžel. A v neposlednom rade mám aj vysníva-
ný servis. To je len zlomok vecí, ktoré som dostal.“

CESTA ZA SPLNENÍM SNA

Pali nemá problém s  komunikáciou, možno aj práve 
preto sa mu ešte ako stredoškolákovi podarilo získať 
prácu v autoservise. „Stretol som sa s  jedným známym, 
s ktorým som riešil audiotuning. Po krátkom telefonáte mi 
vybavil stretnutie s  majiteľom jedného autoservisu v Ivan-
ke pri Dunaji. Išiel som tam, avšak od začiatku mi bolo jas-
né, že ľahké to mať nebudem, a  tak som prvé týždne iba 
rozoberal staré autá. No našťastie prišla jeseň a daždivé 
dni. „Musel“ som robiť na dielni. A tu sa začala moja prvá 
ozajstná práca s káblikmi v aute.“ 

„Po nejakej dobe som cítil, že musím ísť ďalej, niekam sa 
posunúť.“ A práve v tej dobe mu kolega z práce navrhol 
spoluprácu vo vytúženom a  hlavne vlastnom servise. 
A tak sa na to s Dančim Sivákom dali. „Prenajali sme si 
halu, kúpili vybavenie a začali „makať“. Dreli sme od skoré-
ho rána do neskorého večera. Môj deň vyzeral katastrofál-
ne. Ráno vstať, makať, makať, makať, prísť domov a spať. 
No každá námaha prináša ovocie. A nám začal servis tiež 
konečne niesť tak vytúžené ovocie.“ Na štarte tejto dlhej 
cesty bolo určite viac prekážok. Po rozhodnutí, že za-

Absolvent Stredného odborného učilišťa Jozefa Robotníka v Žiline, ktorý by rád zblížil exallievov Žiliny a Šaštína. 
V krátkej dobe mu Boh nadelil manželku, syna a veľkú výzvu – podnikanie. 

ČLOVEK VIE ČO CHCE,  
NO BOH VIE AKO TO DOPADNE

Pavol Bielik
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čnú podnikať „na vlastné triko“ bolo nutné mať peniaze. 
„Každý sme do servisu „vrazili“ 15 tisíc, no po nákupe prvé-
ho zdviháku sme sa obávali, že to stačiť nebude. Ale Boh to 
zariadil tak, že nám vyšli peniaze aj na také drobnosti ako 
sú poťahy do auta, podložky pod nohy aby sme nič neza-
špinili, či fólia na volant.“ 

Paliho servis SiBi, s.r.o. je pozáručný neznačkový auto-
servis pre všetky typy áut. „V našom servise robíme úpl-
ne všetko od prezúvania pneumatík, diagnostiky, výmenu 
a  opravu čelných skiel až po opravu motorov. Máme to 
rozdelené tak, že ja robím väčšinou elektrické práce a Dan-
či robí mechaniku. On je skvelý odborník, od ktorého sa 
učím. Vie rozobrať pokazený motor a poskladať ho s tým, 
že auto hneď naštartuje. Ja chybu zistím a preferujem skôr 
opravu s použitím rozumu ako výmenu za nový, no drahý 
diel. Povedal by som, že práve tieto veci si naši zákazníci na 
nás najviac cenia. Asi hlavne preto, že po nacenení opravy 
v  iných, konkurenčných, servisoch to my vieme spraviť za 
zlomok ceny a na rovnakej úrovni.“ V dnešnej dobe už pla-
tí to, že človek má svoj stály servis a chodí do neho. Teda 
je stále možné vytvoriť si slušný zoznam zákazníkov bez 

DOKONCA AJ MANŽELKA PRIŠLA NÁHODOU 

Na strednej škole Pali ešte ani netušil, aké veci ho v ži-
vote čakajú. Vtedy riešil bežné chalanské veci – kamará-
tov, šport a dievčatá. „Raz som si len tak náhodne doho-
dol stretnutie s  jedným dievčaťom. Pamätám si, že so se-
bou priviedla aj svoju kamarátku. Keďže som sa viac han-
bil ako bol odvážny, väčšinou sme spolu len telefonovali. 
A keďže mamina mala Orange a volania zadarmo, musel 
som to využiť. Keďže to dievča malo iného operátora, vo-
lávali sme cez kamarátkin telefón. A akosi, doslova, slovo 
dalo slovo a ja som začal telefonovávať viac s tou jej kama-
rátkou, mojou Maťkou. Neskôr prišlo prvé stretnutie, zo-
známenie s  rodinami, neskutočne veľa bláznivých nápa-
dov, no a po piatich skvelých rokoch chodenia sme sa roz-
hodli povedať ÁNO pred Bohom. No a  na Silvestra 2014 
sa nám narodil Filipko. Až vtedy som pochopil ako veľmi 
dokážem milovať.“ Teraz sú svoji už druhý rok. Vraj už 
len dom im stojí v ceste k rozrastaniu. Tak dúfajme, že 
čoskoro sa im to splní j.

ZASAď STROM A POSTAV DOM

Pali sa pomaličky začlenil medzi exallievov a  jemu aj 
jeho rodine sa táto forma spolunažívania veľmi páči. 
Toto spoločenstvo im prináša do života nových priate-
ľov a  ľudí, ktorí sú im vzormi. V blízkej budúcnosti Pali 
túži postaviť dom pre svoju rodinu. Momentálne je 
vo fáze hľadania toho správneho miesta. Dúfa, že ho 
čoskoro nájde a bude si môcť splniť svoj ďalší sen. Tak-
tiež dúfa, že raz sa ich autoservisu podarí presťahovať 
do vlastných priestorov. „Mať malý domček, v ktorom vo-
nia večera a praská v krbe. Dom, do ktorého sa vždy rád 
budem vracať k mojej manželke a k tým desiatim deťom j. 
Tak to je môj sen.“ Svoj život zveril do rúk toho, ktorý ho 
už dlhé roky drží okolo pliec a ukazuje mu cestu. Často 
sám hovorí: „len Boh vie kam je nasmerovaná naša cesta.“ 

toho, aby niekomu kradli kontakty a to sa chalanom za-
tiaľ veľmi úspešne darí. „Zo začiatku mi veľmi pomohli 
exallievi, nakoľko mi dôverovali a chodili do nášho servisu 
bez toho, aby mali nejakú informáciu o kvalite našej práce. 
Tu v Bratislave je určite jednoduchšie predať sa ako v Ila-
ve. Povedzme si pravdu, tu človek auto potrebuje a nehľa-
dí až tak na peniaze. Preto je komunikácia so zákazníkmi 
oveľa jednoduchšia.“ Po otvorení servisu v apríli 2014 to 
bolo najnáročnejšie obdobie, nakoľko nemali veľa klien-
tov. Pali spomína aj na to, ako chodil domov k manželke 
a synovi s prázdnou peňaženkou. „Vtedy nám pomohlo 
iba sa modliť za lepší zajtrajšok.“ A ono to prišlo. Toto leto 
mali chalani plno na týždeň dopredu. Avšak nikdy ne-
povedali nie človeku, ktorý zavolal s prosbou o pomoc 
a  vyriešenie závady. Z  tohto dôvodu sa im neraz sta-
lo, že na jeden deň mali až 10 áut. No skôr ako ich to 
otravovalo ich to veľmi tešilo. Ich firma úspešne rastie 
a ohlasy zákazníkov sú len pozitívne. „Robíme všetko pre 
to, aby zákazník odchádzal s úsmevom.“
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V aute sme boli ja – salezián, františkán a ešte mla-
dí manželia. Z obyčajných rečí sme prešli na duchovné 
úvahy: 
– Nuž, vy františkáni to máte jasné! –
– Ako to myslíš? – usmial sa františkán. 
– No, nasledujete Františkovu bezstarostnosť, máte v cha-
rizme túlať sa svetom, žiť si len tak. To si osvojí človek raz 
dva. Ale čo my, saleziáni, čo máme z dona Bosca nasledo-
vať? Veď mal tak veľa pestrých vlastností. Ktorý postoj, kto-
rý pocit? Poraďte!“ –
– Nuž, ja obdivujem jeho námahu za dobro mládeže. Ale 
nechcel by som byť saleziánom, – odpovedal františkán. 
Trochu ma vystrelo, to som nečakal: – „A to už prečo?“ –
Odpoveď bola jednoduchá: – Nedokázal by som to. – 
– Mne sa zase páči don Boscova trpezlivosť, – usmiala sa 
prítomná mamka. – To je ako ušité pre nás, však tatko?“ – 
Tatko sa zasmial a debata o don Boscovi ešte dlho po-
kračovala. 

AKO POZNAť, ČI JE NIEKTO „DONBOSCOVEC“?

Zistil som, že je veľmi dôležité konfrontovať svoje posto-
je s pohľadom iných. Lebo sa môže stať, že človek žije 
akosi automaticky a veľké princípy nevidí. A ak ich ne-
vidí, ak sú len v jeho podvedomí, nemôže ich prehĺbiť. 
Tak teda, čo z don Bosca je také cenné, že to máme sprí-
tomniť vo svojom živote či v rodine? Čo je rýdzo salezi-
ánske? Ktorý pocit, postoj je podstatný? Dlho som o tom 
rozmýšľal. Čo máme z don Bosca realizovať, aby iní po-
vedali: „Vidno na nich, že sú od saleziánov!“ A čo by mohli 
priniesť z don Bosca rodičia svojim deťom? Skúsim po-
menovať len to najdôležitejšie, nakoľko je to téma na 
pokračovanie. Don Bosco vždy a všade priniesol rodin-
ného ducha! To bolo u neho podstatné! Vlastne podľa 
toho i dnes poznať, či je niekto srdcom salezián, don-
boscovec!

RODINNÁ ATMOSFÉRA 

To, čo don Bosco vedel vždy vytvoriť je rodinná atmosfé-
ra. Ba to patrí k jeho základnej schopnosti. Kadiaľ chodil, 
vytváral atmosféru pohody, uvoľnenia, radosti... Svojim 
postojom odstraňoval prekážky, ktoré by búrali rodin-
nú atmosféru. Bol bez masky a pretvárky. Blížil sa k dru-
hým s úprimným a dobrotivým srdcom. Jeho srdečnosť 
spojená s humorom vedela druhých uchvátiť. A vďaka 
skvelej komunikácii to dokázal nenásilne dostať medzi 
ľudí. Vedel ich fascinovať svojou nefalšovanou dobro-
tou, v ktorej bolo primiešané figliarstvo a čosi také, ako 
čisto sväté „flirtovanie“ s dušou druhého. 

Hej, don Bosco vedel niečo realizovať z Veľpiesne. Zau-
jal veľkodušnosťou i štedrosťou. Sprítomňoval dobrotu 
Boha. Bol znamením jeho lásky k mladým. Ktosi to po-
menoval, že žil akoby so srdcom na dlani. Toto druhých 

nesmierne priťahovalo. Mladých tým akoby pokropil ži-
vou vodou. Vzbudzovalo to v nich dôveru, lebo vedeli, že 
ich nezhodí, neurazí, surovo neokríkne, nezironizuje. To 
bolo to, po čom mladí bytostne túžili.  

DAR DON BOSCA RODINÁM

Dnes sa často berie za dar to, čo sa dá poťažkať, čo sa 
blyští, čo sa dá odmerať. Ale dar môže byť aj duchovný. 
A taký dar, odliatok „rodinného“ ducha nám don Bosco 
zanechal. Navonok sa nedá odmerať, ale... Ale dá sa za-
cítiť. Dá sa nosiť v sebe a ty s týmto duchom sa môžeš 
stať darom pre rodinu. Ak chceš obdariť svoju drahú po-
lovičku, deti, tak sprítomni don Boscov rodinný štýl živo-
ta. Ide o miazgu a základnú chuť života. Ide o pozosta-
tok raja! A to by mal vedieť každý, kto prišiel s don Bos-
com do kontaktu. To je jadro jeho ducha!

Táto rodinná atmosféra je najväčší don Boscov prínos 
pre rodiny. Trúfnem si povedať, že to má byť náš po-
znávací prvok, rozlišovací element saleziánov, exalievov, 
členov jeho duchovnej rodiny. Má to byť naša pečať! Je 
v nej úprimnosť, srdečnosť, humor, huncútstvo, poho-
da, nadšenie, nebrať všetko smrteľne vážne, vedieť vy-
vádzať z bezútešnosti... Ľudia, ktorí sa „napijú“ tejto at-
mosféry, chcú v nej zostať. Vrátiť sa do nej. Občerstvia 
sa ňou ako v kúpeli. Ako keď sa vrabce výslnia v piesku, 
vyskočia a veselo brnknú do sveta. 

O ČOM „BÁSNIL“ DON BOSCO?

Skúste si prejsť jeho citáty a zistíte to. Sú plné myšlienok 
o rodinnom duchu. O radosti, pokoji, o pocite slobody, 
láskavosti, nadšení kráčať do neba, priateliť sa s Bohom. 
Celým týmto jeho ovzduším sa ťahá podstatná niť: dô-
vera, že chcem tomu druhému len dobro. Don Boscov 
náhrdelník pozostáva zo zlatej nite dôvery a z „pro ro-
dinných“ vlastností. Toto je ten klenot, ktorý môžeme 
do svojich rodín - pokrvných či duchovných doniesť. Ak 
každú rehoľu niečo charakterizuje, tak u saleziánov a ich 

ČO SA Dá OD DONA BOSCA  
„POUžIť“ PRE RODINU? 

Il
U

St
R

Á
C

IA
: N

IN
O

 M
U

SI
O



17

D O n  B O S c O  A  R O D I n A

súputníkov by malo byť toto. Po tomto dychtia deti od 
malička. To ich vedie k otvorenosti, k radosti zo života,  
k chuti žiť, k pomoci... Ako strašné je, keď je v rodine 
dusno. Keď tam vládne depresia, neustále upozorňova-
nie, naprávanie chýb, špehovanie...

POSVäTNÝ „gRÁL“ SALEZIÁNOV?

Rodinná atmosféra je pre saleziánov niečo ako „posvät-
ný“ grál. Ale ako sa vytvára? Predstavme si varenie guľá-
šu a pridávanie správnych ingrediencií. Ide o „miešanie“ 
hodnôt obalených do správnych prejavov. Ako na ten-
to „božský“ recept don Bosco prišiel? Otvoril sa čistým 
srdcom Bohu a ten v ňom vzbudil správnu spiritualitu. 
V nej je Boh chápaný ako Otec, Mária ako Matka, kto-
rá pomáha. Ježiš je priateľ, Jozef ako múdry sprievodca.  
V jeho duchovnej rodine sú všetci takí, ktorí si rodinu 
veľmi vážili. Hej, v nebi sa žije rodinným duchom, pre-
to ho don Bosco chcel mať aj na zemi. Aby náš prechod 
do neba bol ľahší. 

DAR PRE DONA BOSCA
V auguste sme slávili 200 ro-
kov od narodenia nášho don 
Bosca. A ako to na každej na-
rodeninovej oslave chodí, 
oslávencovi sa dávajú darče-
ky. Chcel by don Bosco neja-
ký darček? Dostával ich po-
čas života? On, ktorý žil v ex-
trémnej chudobe, potrebuje 
od nás niečo? Som presved-
čený, že sa poteší každému 
daru. V nejednom rozhovore 

prosil svojich chlapcov: „Mohol by si pre don Bosca uro-
biť malú láskavosť? Som veľmi rád, že som sa s tebou stre-
tol. Dnes mi musíš urobiť radosť a nehovor, že nie.“ Takým-
to sympatickým spôsobom prosil o dary, ktoré však ne-
boli darmi pre neho, ale obohacovali samotného darcu. 
Dar, ktorý obdarúva darcu. 

Čo by teda od nás don Bosco chcel? Aký dar by sme mu 
mohli priniesť? Mojou radosťou je vidieť vás šťastných, 
tu i vo večnosti. A tak všetko, čo prispeje k tejto jeho túž-
be, je tým najlepším darom.

Deň, ktorý sa na Valdoccu oslavoval bol 24. jún – sviatok 
sv. Jána, patróna Jána Bosca. Dnes by sme povedali, že 
to bol deň rodiny, deň spoločenstva, všetkých, ktorí žili 
a chceli žiť pre Ježiša v saleziánskom duchu. V  takých-
to chvíľach by každý rád prejavil svoju oddanosť, lásku, 
priateľstvo. A vtedy nastáva čas, keď sa láska stáva ci-
teľnou, je možné ju vnímať. Ako sa hovorí v Liste z Ríma 
z roku 1884: Nestačí ich milovať, musia cítiť, že sú mi-
lovaní. Tento spôsob lásky nech je prvým darom, ktorý 
by od nás don Bosco chcel. Aby sme lásku, ktorú máme 
k našim blízkym, rodičom, rodinám, spolupracovníkom, 
priateľom vedeli pretaviť do konkrétneho „citeľného“ 

spôsobu. Pozvanie na obed, spoločná modlitba za toho, 
kto je v ťažkostiach, darovanie času pre osobný rozho-
vor sú spôsoby, ktorými sa deň môže stať dňom rodiny, 
oslavy a priateľstva v prostredí, kde sa láska spláca lás-
kou a všetci môžu cítiť, že sú milovaní.

V jednom zo svojich listov don Bosco píše istému mla-
díkovi: „Spomeň si, čo som ti radil pri rôznych príležitos-
tiach. Buď veselý, ale nech je tvoja radosť opravdivá, ako 
radosť svedomia očisteného od hriechov.“ Teda ďalším da-
rom, ktorý si don Bosco veľmi prial od každého na Val-
doccu bola skutočná radosť prýštiaca z  čistého srdca. 
Prvá rada, ktorá sa odovzdávala medzi chlapcami ora-
tória bola práve táto: U  nás radosť znamená byť ve-
selým. Vo svojom živote to pochopili aj malí velikáni  
Dominik Savio, či Miško Magone. V živote, ktorý bol spre-
vádzaný veľkou obetou chudoby, straty rodičov, choro-
by, skorých úmrtí chlapcov nemala chýbať veselosť a ra-
dosť. Stávala sa soľou, ktorá dáva chuť jedlu. Oboha-
cuje život a robí ho kvalitným. A v liste z Ríma je opísa-
ná situácia radostného prostredia. „Zdalo sa mi, že som 
v niekdajšom oratóriu práve cez prestávku. Všetko tu bolo 
samý život, pohyb a veselosť. Chlapci behali a skákali. Jedni 
sa hrali s loptou, druhí sa naháňali a ďalší sa hrali iné hry. 
Zo všetkých strán sa ozýval spev a smiech a všade sa oko-
lo kňazov a klerikov hemžili chlapci a veselo džavotali.“ Aký 
rozdiel s  dneškom, keď mnohí máme svoje slúchadlá, 
svoju zábavu a spoločný smiech a radosť sú takmer ne-
slušné a netolerovateľné. Nech oslava 200-ročnice don 
Bosca je obnovením radosti a veselosti, lebo kto nebu-
de ako dieťa, nevojde do nebeského kráľovstva.

Dúfam, že vaša oslava nášho otca Jána Bosca bola sku-
točne radostnou a citeľnou v  láske a prajem vám, aby 
dar, ktorý by ste chceli darovať sa stal obohatením pre 
samotného darcu. Peter Kanský, SDB

OTEC A UČITEľ MLÁDEŽE

O tom, že sme natrafili na hlavný dar dona Bosca ro-
dinám svedčí aj Cirkev. Ján Pavol II. nazval dona Bosca 
Otec a učiteľ mládeže. Nuž otec...? Berieme! Otec je hla-
va rodiny. Otec stráži rodinného ducha. A čomu učí? 
Hlavne rodinným vzťahom. U dona Bosca, Otca mlá-
deže, môžeme vidieť aj ďalšie veľmi nádherné dary ako 
múdrosť, trpezlivosť, obetavosť, nadšenie, láskavosť, 
predvídavosť, prácu, zápal pre večnosť, radosť z malič-
kosti, hru a jej výchovný prínos... A môžeme to menovať 
ďalej a dlho. Ale všetko to vedie jedinému cieľu: k rodin-
nému duchu, v ktorom sme si skutoční bratia a sestry  
a kráčame do nebeského rodinného dvorca. Hej, výcho-
va je vec srdca. A srdce sa rozvíja v rodinnej atmosfére. 
A kto neverí, nech tam beží! A ozaj, slúži tomu komuni-
kácia. O tom inokedy!

S pozdravom vám komunikuje radosť z dona Bosca  
don Luscoň
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Spomienky na spoloč-
né štúdiá u  saleziánov 
v  Šaštíne, kde sme štu-
dovali, i keď v rozličných 
ročníkov, nás obojstran-
ne spájali a mali sme si 
čo povedať. Veď infor-
mácie z  prvej ruky od 
tých, čo išli za tým is-
tým cieľom, sú neza-
platiteľné. Poinformo-
val ma o  don Ernestovi 
Macákovi, ktorý bol na-
ším predstaveným a bol 
zaistený koncom roku 

1952 a s ním i ďalší naši spolužiaci. Hovoril mi i o don Re-
vesovi, ktorý v šlapajách don Titusa Zemana previedol 
ďalších saleziánskych spoližiakov do Turína, kde mohli 
pokračovať v štúdiách. Bolo o čom hovoriť. Ja som mu 
porozprával o pomeroch v tábore Rovnosť, o našej ko-
munite. Bol milo prekvapený, že skautská myšlienka 
sa ujala medzi väzňami a  je pevným spojníkom medzi 
nami. Veď Vincko bol nadšeným priekopníkom skautin-
gu a zapadol medzi svojich. Postupne som ho zoznamo-
val s  ďalšími chlapcami a  bol aktivnym členom nášho 
krúžku. Svojimi postrehmi a nápadmi bol veľkým príno-
som v našom ťažkom rozpoložení, a aktívne sa zapájal 
do činnosti celého skautského hnutia. 

Rok 1955 bol veľmi bohatý na udalosti vo svete. Kance-
lár Konrád Adenauer vymohol v Moskve slobodu desať-
tisícom Nemcov, roztrúsených po sibírskych gulagoch. 
Časť (asi 6000) bolo v jáchymovsých lágroch. K tomu je 
nutné spomenúť nasledovné: Nemci ťažko znášali uda-
losti z  roku 1945, keď obetou týchto udalostí bolo asi 
250 tisíc zavraždených Nemcov. Česi to zase brali ako 
odvetu za udalosti v Protektoráte Čechy-Morava. 

Pôvodní obyvatelia Jáchymova a priľahlých oblastí boli 
Nemci, ktorí nemeckým väzňom dosť pomáhali. Záso-
bovali ich hlavne materiálnymi potrebami; jedlom, in-
formáciami, časopismi,...Nemeckí väzni mali určité tiež 
určité výhody hlavne pri písomnom styku so svojimi ro-
dinami, mohli dostávať malé balíčky, mohli si zaobsta-
rať aj nejaké hudobné nástroje, napríklad gitary, man-
dolíny, ústne harmoniky a podobne. Pri odchode do Zá-
padného Nemecka nechali niektorí tieto hudobné ná-
stroje našim chlapcom. Takto obdarovaným bol Štev-

Písal sa rok 1955. Do tábora Rovnosť prišla skupina mladých chlapcov zo Slovenska. Tu sa mi predstavil 
usmiaty chlapec – Vincko Halenár. Nastalo veľké objatie. Prst na ústa! Odchádzame na Apelplatz.  
To bolo jediné miesto okrem izby na baraku, kde sa dalo porozprávať pri chodení dookola. Bolo to 
miesto pod strážnou vežou, t.j. pod kontrolou, ale čo si spolu rozprávame nikto nevedel. V rozhovore 
sme sa vrátili niekoľko rokov dozadu. 

ko Krajčík, ktorý na takejto gitare hral a  spríjemňoval 
nám chvíľky voľna. V pamäti mi zostala spomienka na 
jedno nedeľné popoludnie v  mesiaci jún, keď sme se-
deli na tráve medzi barakmi a  Števko nám hral na gi-
tare slovenské ľudové piesne a my sme ho tichým spe-
vom doprevádzali. Potom Števko zanôtil operetnémeló-
die od Gejzu Dusíka a my v takejto nálade a príjemnej 
pohode sme sa rozplývali. Toto sa zopakovalo niekoľ-
ko raz. Českí chlapci nám závideli a radi sa pridali k nám 
do spevu. Zaujímavé bolo, že keď bachari kontrolovali 
situáciu v tábore videli nás a nechali nás pokojne spie-
vať, čo bolo znakom, že sa niečo deje. To bolo v obdo-
bí po ženevskej konferencií. Takto sme sa stretali v ma-
lých i väčších skupinkách a privítali aj desiate výročie za-
loženia OSN koncom októbra v San Franciscu, od ktoré-
ho sme očakávali zmeny v svetovej politike. No výsledok 
bol sklamaním pre všetkých. 

Pri hodnotení spoločnosti nachádzajúcej sa v jáchymov-
ských táboroch je potrebné konštatovať, že tam boli 
zastúpené všetky zoskupenia: politici, diplomati, uni-
verzitní profesori, kňazi všetkých hodností a nábožen-
stiev, vojaci počnúc generálmi až po jednoduchých voja-
kov, vysokoškoláci, stredoškoláci, živnostníci, samostat-
ní roľníci i družstevníci. Boli tam reprezentanti Sloven-
ského štátu i Protektorátu Čechy- Morava, boli tam vo-
jaci z Modrej divízie i partizáni. Predstavitelia povojno-
vej garnitúry (Dr. Staško, Dr. Kemptný,...), disidenti a ná-
boženskí aktivisti. Boli tam i zastúpenia rôznych štátov 
a národností. Slováci, Česi, Moravania, Poliaci, Maďari, 
Rusi i Juhoslovania, od inteligencie až po jednoduchých 
ľudí. V  jednom časopise nejaký karikaturista nakres-
lil obrázok ako zástupcov jednotlivých profesií hádžu 
do mlyna a zo spodnej časti mlyna vychádzajú jednot-
liví pracovníci s vidlami, lopatami, motykami, krompáč-
mi a predstavujú ich ako budujú socializmus. Takto si 
asi budovatelia komunizmu aj z nás po preškolení chce-
li vystavať pomník, aby sa mali čím pochváliť. I v našich 
krúžkoch sme si často dojednali stretnutie so spomína-
nými predstaviteľmi jednotlivých smerov, či už politic-
kých alebo odborných a mali sme s nimi zaujímavé dis-
kusie. Častými hosťami našich stretnutí vo voľnom čase 
boli otec Valko, otec Krajčík, Dr. Staško, Dr. Kemptný,  
Dr. Karol Danihel, Viktor Franko a iní.

Pre skautov napísal brat Moky báseň „Sľubujem“, kto-
rú vytvoril pri príležitosti obnovy a skladania skautských 
sľubov. V tejto básni je zhrnutý celý skautský program:

SPOMíNAME NA KATOLíCKY SKAUTINg 
S ODSTUPOM ČASU
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Zamiloval som si čistotu mladých duší, 
ľaliu najkrajšiu v šlachetnom ľudskom sade, 
pre mladých život, srdce mi nadšením búši 
a krv mi perlí čo je mladé. 
Mladým patrí všetko, čo prináša deň, 
mladým priniesť dary ja chcem a sľubujem.

Pod Tatrou stáva skautík stan, 
slovenská mlaď naša v tebe sa pokochám, 
keď v pozdrav dvíhaš svoju dlaň, 
keď duchom družby hlásiš sa k svetovým jednotám: 
za čistých charakterov prúdy, 
za lepších, silnejších ľudí, 
krídliš si myseľ, hutneješ údy, 
pred zrakom Boha dvíhaš ciele, 
v povahy nudné, osirelé, 
ponúkaš jas a vpletáš čnostný lem, 
slovenská mlaď naša, ja tebe slúžiť chcem.

Junáci skauti, som váš, 
na vašu postať srdce dať sľubujem. 
Junáci, hor sa, volá deň, 
zástava katolíckych skautov plá, 
nesme ju teda do sveta, 
ja s vami chcem a sľubujem...

Od českých skautov sme dostali aj nejakú skautskú  
literatúru. Vedeli sme, že takým ideológom svetového 
skautingu, bol aj u  nás známy svojimi knihami Rudy-
ard Kipling. On vytvoril báseň „If – Keď“, ktorá vymenú-
va všetky dôležité vlastnosti, ktoré by človek mal dozrie-

vaním mať, aby bol pripravený na život. V tejto básni je 
zdôrazňovaná hlavne rozvaha mladého človeka, seba-
dôvera, prezieravosť, vytrvalosť, viera v ideál, schopnosť 
i riskovať, vedieť vieru i brániť, keď je to potrebné. 

Následne som absolvo-
val krátky pobyt vo väz-
nici v  Nitre, a na ceste 
opäť do Jáchymova som 
strávil niekoľko dní vo 
väznici na Pankráci. Bol 
som v  cele s  väzňom, 
ktorý v  roku 1947 bol 
vyslaný istou politickou 
stranou študovať na 
Sorbonnu v Paríži kato-
lícku filozofiu a teológiu. 
Ťažko znášal život vo vä-
zení. V priebehu niekoľ-
kých dní pri vzájomnom 
rozhovore mi hovorí: „Janko, obdivujem tvoju vyrovna-
nosť a vnútorný pokoj. To ti dáva tvoja viera a ja ti to zá-
vidím.“ Povedal som mu: „Pavle, veď si študoval teológiu, 
to ti nič nedalo?“ a on mi odpovedal: „Študoval som, po-
znám to, ale viem, že viera je Boží dar a ja som ho nedo-
stal.“ Pri lúčení mu hovorím: „Budem sa za teba modliť, 
aby si ten dar dostal aj ty. Veď ako v každodennom živote, 
hlavne v ťažkých časoch, treba mať na pamäti, čo nám vie-
ra dáva: istotu v Boha. Boh dopustí, ale neopustí!“

Ing. Ján Brichta, autor článku

Janko Brichta ako mladý chlapec

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

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

košice kalVária
Na Kalvárií 23, 040 01 Košice
Zodpovedný exalliev
Jozef Litavec
0940 349 833
litavec@gmail.com

Piešťany

Zodpovedný exalliev
Barbora Piovarčiová 
0949 733 042 
piovarciova.barborka@gmail.comZd
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