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Združenie exallievov don Bosca sú saleziánski odchovanci, ktorí sa riadia heslom, ktoré nám zanechal patrón saleziánov: „Buďte čestní občania a dobrí
kresťania“ a snažia sa robiť spoločnosť
lepšou, ovplyvňovať ju svojím životom,
hodnotami a konaním. Združenie exallievov don Bosca na Slovensku bolo založené v roku 1999 a v súčasnosti má
viac ako 300 členov. Okrem toho sme
jednou z národných federácií svetovej
konfederácie exallievov don Bosca, ktorá má viac ako 120 000 členov a pôsobí v 105 krajinách sveta. Naším otcom
a hlavným predstaveným je don Ángel
Fernandez Artime, ktorý je nástupcom
don Bosca a na Slovensku ho zastupuje
provinciál don Jozef Ižold so svojim delegátom don Ivanom Žitňanským.

Exallievi sú servisno-manažérska zložka saleziánskej rodiny, ktorá využíva svoju laickú profesionalitu, odbornosť, vedomosti a schopnosti na pomoc svojim členom, saleziánskej rodine i celej spoločnosti. Združenie vykonáva aktivity, ktoré vedú k zhodnocovaniu schopností, vedomostí a kontaktov svojich členov.
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ANNA HORTOVÁ
• PR manažér
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Exalliev je ten, kto aspoň rok navštevoval saleziánske dielo a má viac ako
osemnásť rokov. Ako bývalí žiaci don
Bosca sme členovia saleziánskej rodiny vďaka preventívnej výchove dobroty a láskavosti, ktorú sme prijali v škole
či oratóriu a ktorej účinok pociťujeme
a rozvíjame počas celého života. Saleziánski odchovanci teda pochádzajú
zo stredných škôl so saleziánskym duchovným vedením a zo saleziánskych
stredísk.
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ŠTRUKTÚRA ZDRUŽENIA
Naše združenie má štruktúru, ktorá pomáha pri napĺňaní cieľov a realizácií
projektov.
Vedenie a smerovanie združenia zabezpečuje trinásť členný výkonný výbor. Facilitátori sú vybraní zástupcovia jednotlivých ročníkov. Slúžia ako komunikačný kanál medzi výkonným výborom a rádovými členmi a zabezpečujú šírenie
informácií v rámci združenia. Komisie
exallievov zoskupujú členov podľa profesijného zamerania, ktorí sa stretávajú,
diskutujú, rozvíjajú nápady a myšlienky
na efektívnej a odbornej úrovni. Dôležitým prvkom združenia je fixný sekretariát, ktorý za pomoci troch pracovných síl
dennodenne udržuje chod združenia.
Združenie má zriadenú webovú stránku
www.exallievi.sk. Pre účely informovania našich členov a priateľov don Bosca
o našom fungovaní vydávame v tlačenej
podobe štvrťročník EXpress don Bosca.
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Milí priatelia!
ZAČAL SA ROK MILOSRDENSTVA. Od sviatku Nepoškvrnenej Panny Márie (8.12.) až
do Sviatku Krista Kráľa (20.11. 2016) pápež František vyhlásil mimoriadny Svätý
rok milosrdenstva. Cieľom je posilniť poslanie Cirkvi a to, byť svedkom Božieho milosrdenstva. Táto cesta začína naším vnútorným
duchovným obrátením. Kedy? Kde? Ako? Svätý
otec nás vyzýva vykonať krátku púť k „svätej bráne“,
ktorá bude otvorená na každej katedrále alebo kostole, (ktoré určí diecézny biskup), aj na štyroch pápežských bazilikách v Ríme. Krátkym zamyslením sa nad Božím milosrdenstvom, úprimnou sviatosťou zmierenia so slávením Eucharistie, vyznaním viery a modlitbami na úmysel sv.
Otca môžeme získať odpustky.

Pápež František je preniknutý Božím milosrdenstvom. Pre neho je Božie milosrdenstvo niečo úplne konkrétne. Je prejavom Božej lásky, je
to čin nežnosti, vášnivého odpustenia, ktoré odpúšťa tak, že zabúda a
viac nepripomína. Sám nás vyzýva: „Nechajme sa prekvapiť samotným Bohom. Milosrdenstvo je vždy väčšie ako hriech a nik nemôže klásť hranice
Božej odpúšťajúcej láske“. Byť milosrdný neznamená vo všeobecnosti byť
dobrý voči druhým, milovať až po odpustenie, ale milovať aj tých, čo nás
nenávidia a ubližujú nám.
Katechizmus o skutkoch milosrdenstva hovorí, že sú to dobročinné skutky, ktorými pomáhame svojmu blížnemu v jeho telesných a duchovných
potrebách. Poučovať, radiť, potešovať, posilňovať sú skutky duchovného
milosrdenstva, takisto ako odpúšťať a trpezlivo znášať. Skutky telesného
milosrdenstva sú: nasýtiť hladných, ujímať sa ľudí bez prístrešia, obliekať
otrhaných, navštevovať chorých a väzňov, pochovávať mŕtvych. Dávať
almužnu chudobným je medzi týmito skutkami jedným z hlavných svedectiev bratskej lásky. Aj evanjelista Lukáš nám pripomína: „Kto má dvoje šiat, nech dá tomu, čo nemá nijaké.“
Zapojme sa do aktivít nášho združenia či farnosti na cielenú pomoc
núdznym rodinám, ujímajme sa utečencov, sýťme hladných a obliekajme núdznych. Kritériom nášho dávania nech je diskrétnosť a nezištnosť.
A ako hovorievala matka Tereza: „Dobrým znakom pri našom darovaní je,
ak nás to aj trochu zabolí.“ Síce niečo strácame, ale zároveň niečo neopísateľné získame.
Pre nás, exallievov, v tomto adventnom období je tu aj konkrétna výzva! Zakúsme milosrdenstvo Božie vo sviatosti zmierenia počas adventných duchovných obnov alebo Vianoc. Lebo len kto sám na sebe zakúsi Božie odpustenie sprevádzané hlbokým duchovným obrátením, ten
je schopný byť opravdivo milosrdným voči ostatným a dokáže odpustiť
aj sebe. A na záver don Boscove povzbudenie: „Žijeme v časoch keď treba
pracovať. Svet sa zmaterializoval a preto musíme pracovať. Svet musí vidieť
dobro, čo konáme.“ Tak dajme sa do toho. Sprevádzam Vás v modlitbách.
Delegát exallievov don Ivan Zitňanský

3

UDIALO SA

Líder nosí svojich ľudí
v srdci
Podnikatelia z radov exallievov sa stretli, aby načerpali nové pracovné i osobné skúsenosti. Stretnutie Biznis platformy sa uskutočnilo v dňoch 13.-14.novembra 2015 v Častej- Papierničke. Viac než 30 podnikateľov mladšej i staršej vekovej kategórie si vypočulo podnikateľský príbeh hosťa Mariána Kolníka a jeho prednášku na tému „Ako žiť svoje manželstvo / rodičovstvo
v prostredí biznisu“.

lievi počas dvojdňového stretnutia predstavili nových
členov Biznis platformy, ktorými sú softférový inžinier
Peter Cák, ktorý podniká v cestovnom ruchu i rodinný
podnik Ambrosovcov - Quattro Fratelli, ktorý sa zameriava na predaj kancelárskych a školských potrieb. Novými členmi sú tiež Jozef „Guizo“ Litavec a právik Martin
Toman. Vrcholom stretnutia bolo duchovné zamyslenie
s don Ivanom Ružičkom, možnosť spovede u don Ivana
Žitňanského a spoločná svätá omša.

Pán Kolník v prednáške otvoril viacero dôležitých tém
zo života podnikateľov, ako je zladenie rodiny z prácou,
či líderstvo či dôvera vo firme. Vyjadril sa, že manažér je
pozícia, no lídersvo je voľba, morálna autorita a životný
štýl. Líder je ten, kto dokáže zapáliť oheň u svojich zamestnancov. Vie im vyjadriť hodnotu a potenciál. Stojí
pri svojich, aj keď spravia chybu. Pán Kolník sa dotkol aj
duchovnej stránky a zdôraznil potrebu žiť v prítomnosti
konajúceho Boha. Po prednáške nasledovala voľná diskusia, v ktorej účastníci spolu s hosťom predebatovali mnoho problémov z pracovnej i rodinnej sféry. Exal-

Opekačka so Saleziánmi pod záštitou Exallievov
Farnosť Nová Dubnica zažíva, okrem
iných saleziánskych aktivít, renesanciu rodinných stretnutí. Heslo: „Rodina - základ
spoločnosti“, miestni exallievi preniesli do
praxe, zavedením neformálnych stretnutí kresťanských rodín, pod názvom: „Rodinné popoludnia pod záštitou Exallievov“.
Tieto aktivity chcú pomôcť veriacim začleniť sa do spoločného duchovného, ako
aj laického života miestnej cirkvi. Veď to
sú práve tí, ktorí svojimi hodnotami, vyznaním a záujmami miestnu cirkev tvoria. V neposlednom rade „odtŕhajú“ rozlietaných členov rodiny od konzumného a
stresového prostredia a ukazujú iné možnosti spolunažívania. V ostatnom období sa v novodubnickej farnosti uskutočnili
dve nádherné podujatia:
V nedeľu, 13. septembra 2015, sa od 16:00 hod. začali schádzať rodiny s deťmi ku altánku za kostolom sv. Jozefa Robotníka, v areáli saleziánskeho strediska. Miestna organizácia saleziánskych odchovancov, spolu s farárom don Štefanom Wallnerom, pre ne pripravila opekačku so všetkým, čo k tomu patrí. Oheň v neďalekom
ohnisku, v spolupráci s nie vždy suchým drevom, vytváral nádhernú dymovú kulisu, ktorá sa otočila vždy za
tým, kto si prišiel opiecť svoje prinesené dobroty. Pán
farár si každého dospelého pri príchode uctil „kalíškom“
domáceho kompótu, tentoraz slivkového. Ostatný catering, v podobe horčice, kečupu, baraních rohov, cibule a iných opekačkových dobrôt, sa veselo prehýbal na
stoloch v saleziánskom altánku. Keď boli všetky miestne
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žalúdky plné, prišiel rad na program. Mnohí rodičia by aj
chceli zachytiť svoje spotené lietajúce deti pri všetkých
aktivitách, ktoré boli pre ne pripravené, keby mohli.
Sami mali čo robiť, aby zvládli jednotlivé športové a iné
úlohy, popri opatrovaní svojich najmenších potomkov,
ktorí ešte nevedia chodiť. Spočítané a podčiarknuté,
prvé rodinné popoludnie sa ukázalo ako výborný nápad. Organizátorom vlialo silu do ďalšej hodnotnej práce, deťom bezstarostný úsmev, dospelým príjemný pocit z diskusií na rôzne (aj vážne) témy a všetkým zúčastneným presvedčenie, že stretávať sa je dobré a potrebné. Prítomnosť Ducha svätého na stretnutí plnom radosti, lásky, pokoja, pozitívnej energie, bez závisti, nevraživosti, faloše a zloprajnosti, bola nepopierateľná.

UDIALO SA

Rodinné popoludnie – Karneval biblických
postáv a svätcov
Už samotný nápad zorganizovať karneval v maskách svätcov a biblických postáv týždeň pred sviatkom všetkých svätých, bol skvelý a správne načasovaný. V nedeľu 25. októbra, v popoludňajších hodinách, sa
priestory saleziánskeho oratória v Novej Dubnici (veľká
sála a čajovňa) zaplnili vzácnymi hosťami. Hostiteľom
celej akcie bola Matka Tereza, ktorá vítala také osobnosti, ako sv. František, don Bosco, či Dominik Sávio. Zahanbiť sa svojím výzorom nenechali ani skôr narodení
účastníci: Mojžiš, ako malé dieťa ešte v košíku, hojdajúci
sa na vlnách rieky Níl, ako aj Duch Svätý s anjelom, tentoraz nohami pevne na zemi. Malý Ježiško, spolu s ostatnými krásnymi znázorneniami svätých, dotvoril duchovnú a kreatívnu atmosféru celej akcie. Každý účastník,
okrem toho, že bol oblečený do kostýmu masky, vedel
aj o svojom svätcovi povedať informácie z jeho života
(okrem polročného Mojžiša a niektorých ďalších maličkých svätých). Program pre deti pozostával zo zaujímavých súťaží, v prestávkach sa mohli vyblázniť pri tanci.
Okrem toho sa kedykoľvek posilňovali vo vedľajšej čajovni dobrotami, ktoré pre nich prichystali rodičia a saleziáni. Dospelí mohli zabudnúť na každodenné staros-

Snúbenci a manželia
sa vytancovali na hity
overené časom
Exallievi zo strediska Miletičova v Bratislave zorganizovali 21.11.2015 Oldies party pre manželov a snúbencov. Zúčastnilo sa jej 35 párov. Začali sme svätou omšou, ktorú slúžil don Ivan Žitňanský, delegát združenia. Cieľom party bolo zabaviť sa a stretnúť sa navzájom aj s inými zložkami saleziánskej rodiny. Ďalším cieľom bolo predstaviť združenie ľuďom, ktorí navštevujú
saleziánske dielo na Miletičovej. Tejto úlohy sa zhostil
Marek Slezák, prezident združenia. Tešíme sa z hojnej
účasti manželov a snúbencov a tiež saleziánov z miestnej komunity. Veríme, že to bol štart tradície, ktorú chceme zopakovať.

ti pri pohľade na svoje ratolesti, dobrom slove s naším
p. farárom, občerstvení v spomínanej čajovni, či stolnom futbale a ping pongu. Akcie sa zúčastnilo približne 100 veriacich. Oproti prvej akcii je to dvojnásobný
nárast, čo potvrdzuje zvyšujúci sa záujem o stretávania
kresťanských rodín. Ďakujeme organizátorom a saleziánom. Tešíme sa na ďalšie rodinné popoludnie, Novodubničania!

Spolu opäť
po 15 rokoch
V piatok 16.10.2015 sa zišli exallievi - bývalý študenti
Gymnázia Jána Bosca v Šaštíne, ktorých od spoločných
školských čias na gymnáziu delí už 15 rokov.

Oficiálna časť začala v sobotu o 13:00 spoločnou svätou omšou, ktorú celebroval jeden zo spolužiakov Stano Hurbanič. V kázni pripomenul, že nemáme len spomínať na to, čo sme dostali, ale aby bol odkaz don Bosca
vidieť priamo na nás. Po svätej omši sa skupina 19 študentov a troch vyučujúcich (Pani Ravingerová, pán Suchý a pán Schmidt) presunuli do reštaurácie v rekreačnom stredisku Gazarka. Tam sa po spoločnom obede
pokračovalo v diskusiách na rôzne témy.
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Slovák Michal Hort sa stal
svetovým prezidentom exallievov
Viceprezident slovenských exallievov Michal Hort bol
5. októbra v Pisane zvolený do Svetovej rady konfederácie exallievov s najvyšším počtom hlasov. Stalo sa tak
na V. Kongrese Svetovej konfederácie exallievov don
Bosca, ktorý sa koná každých 6 rokov v Ríme. Zároveň

ho hlavný predstavený saleziánov don Ángel Fernández
Artime vymenoval z troch kandidátov s najväčším počtom hlasov za prezidenta Svetovej konfederácie exallievov. V. kongres Svetovej konfederácie exallievov sa konal 3. – 6. októbra, ktorého súčasťou bola aj voľba nového prezidenta a vedenia, ktorých úlohou bude smerovanie a plánovanie aktivít najpočetnejšej zložky saleziánskej rodiny na najbližších 6 rokov. Stretnutia sa okrem
256 delegátov z 30 národných federácií zúčastnil aj hlavný predstavený saleziánskej rodiny don Angel Fernández Artime. Michal Hort získal vo voľbách spomedzi
13 kandidátov najvyšší počet hlasov (57%). Vo svojej
úvodnej reči nový prezident zdôraznil dôležitosť spolupráce jednotlivých národných federácií s cieľom byť
„servisno – manažérskou zložkou“ saleziánskej rodiny.
Na záver stretnutia hlavný predstavený vyzval bývalých
žiakov dona Bosca k aktivite a k dôležitosti spolupatričnosti a spolupráce. Zdôraznil tiež, že dnešný svet nás
vyzýva rozvíjať a napĺňať naše poslanie medzi mladými
ľuďmi a v spoločnosti.

10 rokov po maturite
Pri príležitosti 10 rokov od opustenia brán šaštínskeho gymnázia sa študenti spolu s profesormi stretli dňa
26.9.2015 v Šaštíne. Po futbalovom zápase nasledovala prehliadka školských priestorov a krátko bývalých žiakov pohostil aj pán riaditeľ u seba v riaditeľni. Samozrejme nemohla chýbať sv. omša, ktorú celebroval bývalý
asistent M. Drahoš SDB spolu s našim spolužiakom A.
Žovicom. Po večeri každý povedal čo má za tých pár rokov nové, kde pôsobí a kde pracuje. Nasledovali debaty až do rána. Stretávky sa napokon zúčastnilo 22 spolužiakov. A ako povedala kamarátka: „Vo vás chalanoch zo
Šaštína niečo je. Vyžaruje z vás také dobro.“ Verím, že to
je aj vďaka tomu, čo nám škola dala a sme za to vďační.

To už je tomu toľko?
Stretávka po dvadsiatich rokoch, to je už toľko tomu?
Veľa vody za ten čas pretieklo v „rio Myjavo“, odvtedy,
čo sme si v septembri roku 1991 zasadli do školských lavíc v GJB Šaštíne-Strážoch. Ach, aký to prenádherný čas.
Čas, ktorý zanechal nezmazateľné stopy v nás. Tu vznikli
priateľstvá, ktoré potrvajú „stáročiami“. Tu sme sa aj napriek „zákazom“ naučili milovať ženy láskou tak čistou
ako ranná rosa. Tu sme položili základy našich terajších
životov. Ale hlavne, tu sme naplno spoznali lásku don
Bosca, ktorí nás viedol k Bohu a Márii. Aha, tuším sme
tu aj študovali, aspoň poniektorí.
Dvadsať rokov, to už človek zažije všeličo. Na to jeden
deň nestačí, aby sme si všetko povedali. Tak sme sa rozhodli, že naša stretávka bude trvať tri dni, 16.-18. októbra v Moravskom Sv. Jáne, v zariadení Piesočná.
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V prvý deň sme sa stretli deviati najskalnejší. Na druhý deň sme vyrazili do Vajnor, kde sme sa už postretali
v hojnejšom počte. Prvá cesta jednoducho musela viesť
za našim Pištíkom Bielikom. Pekne sme si na neho pospomínali na sv. omši, ktorú celebrovali vo Vajnorskom
kostolíku don Peťo Hitka, alias Džuzbery, a don Ivan Žitňanský. Po omši sme mu zapálili sviečky a za veselej vravy znova na neho spomínali. Nie nesmútime, lebo vieme, že nás len predišiel do večnosti, odiaľ sa na nás teraz škerí. Potom sme sa vybrali za žijúcim svätcom don
Ernestom Macákom do Cerovej. Sme hrdí, že nás učil,
formoval, trpezlivo usmerňoval a v každom jednom pohybe svojej svätosti stelesňoval don Bosca. Jeho 94 rokov života neskryjete, ako neskryjete aj Ducha, ktorý
z neho vyžaruje.
Odtiaľ sme sa vybrali do dedinky Jakubov na faru, kde
slúži Bohu i ľudom náš drahý priateľ, bývalý vychováva-

UDIALO SA
Na tretí deň sme sa už presunuli do Šaštína, kde sme
mali omšu v našej milovanej bazilike, po ktorej nasledoval obed aj s ex-profesormi. Najvzácnejšie pre nás bolo,
že máme stále blízko k sebe. Je milé, keď si niekto aj po
25 rokoch spomenie na tvoje meno.
Zmenili sme sa. Výzorovo. Pribudli šediny, poniektorí sme priestorovo výraznejší, uhladení formáciou našich drahých manželiek. Celá stretávka nás však maximálne nabudila. Stretnúť sa s niekým s kým máš rovnaké zmýšľanie a spája ťa s ním puto večnosti, je viac než
povzbudzujúce.
Spája nás Viera Nádej Láska.
Srdce Kotva Kríž.
Naše priateľstvo nie je sázka,
Spolu sme k nebu omnoho blíž.
teľ Stjepan Knatek, exsalezián, ako sa nazýva on sám,
a dokonca si to aj mylne navráva. Stjepan, ty perla Chorvátska, sám dobre vieš, že ak raz máš v tele DNA saleziánskej rodiny, si tým na vždy poznačený. Sme radi, že si
sa nezmenil, vždy sršiaci vtipom, balkánskou nepoddajnosťou a dobrým srdcom.
Po návrate do Piesočnej sme si našli priestor na seba.
Začali sme debatu o 20:30 s plánom povedať každý
o sebe dve vety. Natiahlo sa nám to do 4:30 nad ránom.
Do smrti budeme don Boscovi vďační za tieto priateľstvá. Je to jeden z najväčších darov čo sme na GJB získali.
V dnešnej dobe mať skutočného priateľa je bohatstvo.
Z tohto hľadiska sme milionári.

Michele

Papiernička ožila
silnými zážitkami
Hudbou, detským smiechom a radosťou zo vzájomných
stretnutí sa cez víkend 9. - 11. októbra ozývala Častá-Papiernička. Už po tretí krát sa stala miestom spojenia duchovných, kultúrnych, športových i oddychových aktivít.
Víkend silných zážitkov 2015 sem totiž pritiahol viac než
40 exallievov so svojimi manželkami a deťmi, saleziánov
a niekoľko zaujímavých hostí. Viac sa dočítate v reportáži na stranách 12 – 15.

P l á n u j e m e a po z ý v a m e
Vždy posledný deň v mesiaci

11. - 14.2.2016

19.03.2015

Viac info a video k modlitbe od Maroša
Peciara na www.exallievi.sk/duchovno/
modlitba-s-misionarmi

Chata Kamilka,
Veľká Rača – Oščadnica

Bratislava, Šaštín, Piešťany

Modlitba
s misionármi

14. - 17.1.2016

Svetové dni
spirituality
saleziánskej rodiny
Stretnutie zástupcov celej saleziánskej
rodiny v Ríme.

23.1.2016

Spoločná lyžovačka
exallievov
Viac informácií na plagáte na zadnej
strane časopisu.
Registrácia mailom: sekretar@exallievi.sk
do 31.12.2015

3.3.2016, 18.00 hod.

Stretnutie
facilitátorov

Bratislava – Einsteinova 25

Formačno–vzdelávacia časť na tému:
Motivácia

Pôstne duchovné
obnovy
Viac informácií po novom roku
www.exallievi.sk/duchovno

Prvý kvartál 2016

Stretnutie Biznis
platformy
Častá – Papiernička

Pravidelné štvrťročné stretnutie
podnikateľov.
Registrácia mailom: sekretar@exallievi.sk
do 15.01.2016

2. ples exallievov
Bratislava – Miletičova 7
(v sále pod kostolom)

Po minuloročnom úspechu Valentínskeho
plesu pokračujeme v tradícií. Cena: 25€/os.
Prihlasovanie mailom: pr@exallievi.sk do
8.1.2016

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
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ROZHOVOR

Michal „Musho“ Šimkovič

Chcel by som založiť
Forbes pre šťastných ľudí...
Spraviť rozhovor s jedným najznámejších webdizajnérov na Slovensku Michalom Šimkovičom sme plánovali dlho. Bývalý študent GJB, ktorý momentálne už 5. rok žije v Silicon Valley je vo svete IT a grafického dizajnu naozaj veľkým menom. Slovenský FORBES ho zaradil medzi 30 najvplyvnejších Slovákov pod
30 rokov, v roku 2012 sa dostal do prestížneho rebríčka najlepších grafických dizajnérov v Amerike a jeden z jeho mnohých projektov „Circle“ chcel odkúpiť aj Facebook. Napriek všetkým úspechom Musho zostáva skromným chalanom z Dubnice, ktorého za “veľkou mlákou” osobne vyspovedala naša “vysunutá
pracovníčka” Barbora Qualichová.
Mohol by si sa predstaviť tým, ktorí ťa nepoznajú?
Volám sa Michal Šimkovič, pochádzam z malebného
mestečka na Považí – Dubnica nad Váhom. Bol som vychovávaný v katolíckej rodine a mám troch súrodencov
– dvoch bratov a sestru. Ani jeden z nás sa už v rodnom
meste nezdržiava. Gymnázium v Šaštíne som navštevoval v rokoch 1998 až 2002.
Ako sa si dozvedel o Gymnázium Jána Bosca v Šaštíne?
Našiel som v nejakých katolíckych novinách článok
o tom, že boli hrať basketbal na Sicílii. Keď som tam prišiel ja, žiadny basketbal tam už nehrali (smiech).
Bol si basketbalista?
Nie zručnosťami, ale výškovo. Väčšinou ma nechali len tak postávať, ale bavilo ma to. Každopádne, GJB
bol športový gympel. Neskôr som pochopil prečo to tak
bolo. Bola to čisto chalanská škola a šport slúžil najmä
na to, aby nás unavili a udržali pod kontrolou (smiech).
Vyštudoval si jadrovú fyziku, to nie je veľmi príbuzný
odbor grafickému dizajnu. Ako sa to stalo?
Moja prvá voľba bola informatika, ale nezobrali ma na
odbor, ktorý som chcel študovať. Z intráku, kde nás „dr-
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žali nakrátko“ som sa dostal do víru vysokoškolskej zábavy a trošku som to flákal. Jadrovú fyziku nikto normálny nechcel študovať, čiže som mal najväčšiu šancu sa
tam dostať. Tak som sa tam prihlásil a dokonca som ju
aj doštudoval. Matematiku a fyziku som mal rád najmä
preto, že mi stačilo zapamätať si pár vzorcov a nemusel
som tráviť hodiny memorovaním.
Ako sa teda spája dizajn s jadrovou fyzikou?
To sa pýtali aj moji imigrační právnici, pri vybavovaní víz
(smiech), pretože to, čo ste vyštudovali by malo sedieť
s tým, čo robíte. Nakoniec sa im podarilo nájsť nejakého
profesora v New Yorku, ktorý napísal esej o tom, ako na
seba tieto dva odbory perfektne nadväzujú.
Každopádne už niekedy v treťom ročníku na vysokej
škole sme si so spolužiakmi založili sro–čku a škola sa
stala najnižšou prioritou. Vytvárali sme webové stránky, rôzne malé prácičky. Mali sme veľa kamarátov, ktorí
pracovali ako IT administrátori a tých sme potom získavali ako klientov. Aby sme v očiach klientov vyzerali serióznejšie, hrali sme sa na medzinárodnú firmu. Využili sme londýnsku adresu nášho kamaráta, ktorý tam bol
vtedy na brigáde.

ROZHOVOR
dodnes na pozícii Visual Design Lead. Aj keď som pôvodne túto prácu zobral najmä kvôli vízam, veľmi veľa
sa tu dokážem naučiť. Je to úplne iný prístup, hlavne čo
sa týka komunikácie. Zároveň sa naďalej venujem našej
firme Color Tiger, ktorá má momentálne osem zamestnancov v Rumunsku.
Prečo práve v Rumunsku?
Môj parťák Sergiu a jeho manželka sú z Rumunska
a všetci naši zamestnanci sú vlastne ich kamaráti. Sme
taká slovensko–rumunsko–americko–čínska firma, pretože máme sídlo aj v Hongkongu, kde momentálne vyrábame nejakú časť našich produktov.
A ak by chcel niekto vidieť Tvoju „korporačnú“ prácu,
stačí kliknúť na Amazon?
Čo nasledovalo po vysokej škole? Stihol si na Slovensku zažiť skúsenosť regulárneho zamestnanca?
Samozrejme, úplne ako bežný človek. V roku 2006 som
začal vo firme Monogram, odkiaľ som asi po roku odišiel a založil som vlastnú firmu. Po určitom čase ma
však pritiahli naspäť s ponukou stať sa spoločníkom.
Kým som bol na Slovensku, pracoval som na rôznych
projektoch - Tatra Banka, TV Joj, ZUNO, Fun Rádio, atď.
Poslednou firmou, v ktorej som bol zamestnaný, bola
digitálna agentúra Zaraguza.
Aký príbeh sa skrýva za odchodom do Kalifornie?
Kamarát mi poslal link, že pozri si to, hľadajú do Silicon
Valley dizajnérov z celého sveta. Mal som vyplniť dotazník, kde sa pýtali otázky typu, aké sú moje silné a slabé
stránky, či som tímový hráč, klasické esejistické otázky.
Preskočil som to, lebo som nevedel čo tam písať a ani
sa mi veľmi nechcelo. Pripojil som len odkaz na moje
doterajšie práce. Spomedzi 500 uchádzačov som bol jediný, pri ktorom bol prázdny riadok. Môj budúci CEO
bol asi lenivý tie obkecávačky čítať, preto si vybral mňa.
Každopádne mi ten prázdny riadok pomohol odlíšiť sa
od ostatných j. Pôvodne som tu mal ostať mesiac, ale
je to už skoro päť rokov.
Na čom si pracoval počas týchto rokov?
Prešiel som viacerými firmami a projektami. V tej prvej sa nám podarilo získať veľa peňazí od investorov, tie
sme však za štyri roky skoro všetky minuli. Vybudovali sme projekt pod názvom Circle, ktorý mal takmer 15
miliónov užívateľov. Ten nápad sa zapáčil aj Facebooku
a chcel Circle od nás kúpiť. Odmietli sme to. Neskôr nás
jednoducho od tej služby odstrihli a to sa nám už nepodarilo rozdýchať. V tejto firme som našťastie pracoval ešte s jedným kamošom, s ktorým sme popri práci
vytvorili všelijaké aplikácie a také „drobnosti“, ktoré sa
začali celkom predávať. Uživili sme sa a zároveň sme si
nechtiac založili ďalšiu firmu j.

Na Amazon Web Services, to je digitálna časť Amazonu a dá sa povedať, že aj najziskovejšia. Je to niečo ako
Websupport na steroidoch. Je to svetovo najlepší produkt, Microsoft ani Google nemajú lepšie riešenie. Začala so to úplnou náhodou. Amazon zistil, že stránky nezvládajú veľký nápor návštevníkov počas sviatkov, preto
nakúpili množstvo serverov. Mimo rušného obdobia im
však tieto servery stáli. Tak si jedného dňa povedali, začnime ich predávať. Nabralo to však taký spád, že teraz
ich servery používajú skoro všetci, od rôznych startupov
až po NASA, vládu USA či celý Dropbox.
Podľa čoho si vyberáš na čom budeš pracovať?
Ja si myslím, že my ľudia sme od prírody veľmi leniví. Nikdy som si príliš nevyberal. Išiel som do všetkého nového a zaujímavého s cieľom, aby som sa naučil
veci, ktoré by som sa inak sám od seba nenaučil. Väčšina projektov, ktoré som začínal, boli zadarmo. Ak bolo
z toho aj finančné ohodnotenie, bol to bonus.
Ktorý z tvojich dizajnov považuješ za najcennejší?
Vytvorenie, respektíve prekreslenie loga Národnej rady
Slovenska. Bolo to ešte v rámci Monogramu, pomáhali
sme im s tvorbou celkovej korporátnej identity. Pamätám si, že v rámci nejakých osláv sme vtedy vytvorili najväčší billboard na Slovensku, ktorý bol uchytený cez celý
Bratislavský hrad. To bolo asi také najcennejšie, národovecké na čom som kedy pracoval j.

Keď som sa rozhodol z prvej firmy odísť a venovať sa
tej, ktorú sme založili so Sergiom, bolo mi oznámené,
že s mojimi vízami sa nemôžem zamestnať vo vlastnej
firme. Neostalo mi nič iné, ako si nájsť prácu v korporácii. Tak som skončil v Amazone, kde oficiálne pracujem
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ROZHOVOR
Kde sa cítiš viac doma, na Slovensku alebo v Kalifornii?
Myslím si, že už asi viac tu. Keď som sem prišiel prvýkrát, bol som na 100% presvedčený, že sa vrátim domov. Ale zakaždým, keď som pristál na letisku vo Viedni
to bolo o 5% menej. Ľudia doma sú zničení a nahnevaní. Teraz je to tak na 60% tu a 40% na Slovensku. Hoci je
už veľa vecí, ktoré sú na Slovensku lepšie ako tu. Predsa len uvažujem aj do budúcnosti a zamýšľam sa nad
tým, kde to bude najlepšie pre moje deti. A zatiaľ vyhráva Amerika.
Povedz nám niečo o tvojej polovičke.
Donnu som stretol na Stanforde pred troma rokmi, jej
rodičia sa presťahovali z Hongkongu do Ameriky keď
mala 2 roky a museli sa poriadne obracať v krajine, kde
nikoho nepoznali. Možno aj preto mala Donna pochopenie pre moje začiatky v USA a spoločne si môžeme robiť z „echt“ Američanov trošku srandu.
Nájdeš si čas zájsť občas aj do kostola?

Jedna klišé otázka, máš ešte nejaký pracovný sen?
Myslím, že nemám nič také. Prácu a peniaze beriem len
ako nástroj k ďalším veciam. Keď sa ma ľudia pýtajú túto
otázku, vždy odpoviem, že ja chcem byť asi skôr tatko,
založiť si rodinu.
Chcel by som založiť Forbes pre šťastných ľudí (i keď
rebríčkovo menej zarábajúcich). Chcel by som čítať príbehy ľudí, ktori dokázali vybalancovať prácu s rodinou
a osobným životom, ktorí nemajú za potrebu to úplne
hrotiť. Existuje kopec takých, ktorí majú dobré obraty
aj to bez toho, aby sa museli potrhať alebo zničiť pri tom
svoju rodinu. Ukázať príklady, že sa to dá robiť aj inak,
že rebríček nie je cieľ.
Ďalší môj plán je, že sa po tomto šialenstve spolu s mojou budúcou manželkou odsťahujeme do Napa Valley (časť Kalifornie), otvorím si tam štúdio alebo firmu
a stiahnem tam so sebou ľudí, ktorí už budú unavení
z tohto „silikónového kolotoča“. Budeme spolu vymýšľať rôzne projekty a hlúposti, popíjať vínko a s deckami
behať po horách.
Ako vlastne vnímaš život v Silicon Valley?
Ľudia z vonku vnímajú len to pozlátko. Dočítajú sa za
koľko sa predal Instagram či Whatsapp, ale nikto už nevidí to, že ľudia tu kvôli neúspechu skáču z mostov, páchajú samovraždy. Trochu to hyperbolizujem, ale bohužiaľ som takého chalana poznal aj osobne. Jeden deň
s ním sedíš na pive a druhý deň sa dozvieš, že ho našli v kaluži krvi. Chalan bol zo Stanfordu a asi nerátal
matiku tak rýchlo ako jeho spolužiaci, tak zobral nejaké
múdre prášky. Časté sú aj príbehy, keď sa ľudia dostanú
k veľkým peniazom napríklad od investorov a nepodarí
sa im dosiahnuť to, čo chceli. Peniaze sa minú, psychicky sa zrútia. Existuje tu veľa smutných príbehov. Podľa
štatistík tu len jeden z desiatich startupov uspeje.
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Áno, chodievame každý týždeň na omšu do kostola na Stanforde. Je to niečo ako UpeCečko v Mlynskej,
omša o desiatej večer. Je to fajn byť aspoň hodinu do
týždňa bez telefónu, len ticho počúvať, človek si tam dobije baterky.
Sleduješ z diaľky dianie v združení exallievov na Slovensku?
Jasné, pravidelne dostávam aj newslettre, chalani sú šikovní. Myslím si, že je fajn, keď sa stretávajú ľudia s rovnakými hodnotami a vedia si pomôcť aj v rámci podnikania.
Tvoj odkaz mladým generáciám, nie len dizajnérov? j

Poradil by som im taký „hack“. Ak sa chcete niečo v živote naučiť, ale ste príliš lenivý si to naštudovať, nájdite si
na to zamestnanie. Na mojom prvom pohovore sa ma
pýtali, či ovládam to, čo odomňa budú vyžadovať. Povedal som, že áno. Keďže som nemal ani šajnu o čom hovorili, po pohovore som dva týždne nespal. Avšak kým
som nastúpil som to už ovládal a časom dokonca aj expertom. Je to svojím spôsobom jednoduchšie učiť sa
veci za pochodu v práci ako učiť sa veci sám, bez možnosti spätnej väzby.
Barbora Qualichová

DUCHOVNO

Pripravme si srdce na Vianoce
Človeče, dívaj sa, mysli a pochop! A konaj a ži! Aby mali život – a v hojnosti!
Motto: Nikto neprežije naplno nič, čo nepochopil. A náš Pán rešpektuje túto obmedzenosť človeka. Preto
hovorí o veľkých dielach božích v symboloch, ktoré provokujú a žiadajú spoluprácu, námahu človeka
hľadajúceho zmysel a túžiaceho pochopiť.
Advent je príprava na návštevu – príde vzácny hosť. Treba sa pripraviť, treba upratať dom, vybieliť a zariadiť, pripraviť príjemné prostredie pre návštevu. Niektoré veci zo svojho života vyhodiť a iné zaviesť. A keďže tým
domom je naše srdce, treba sa zamerať na to, aby sa nebeský hosť mohol
v ňom dobre cítiť. To je poslanie adventu.
Slávna doba nastáva, návšteva nebeského kráľa. Hlása slávu Boha
a ohlasuje Jeho veľkolepé diela, skrze
symboly a znaky. Pozrime sa trochu
„zvedavo“ na ne.
Prvý je Anjel – posol boží, ktorý ohlasuje najdôležitejšiu udalosť
v ľudských dejinách. Nikdy sa nič tak
dôležité nestalo a ani sa nikdy už nestane, čo by bolo treba oznámiť každému, aby o tom vedel. Že sa pre neho narodil Spasiteľ! Že je tu niekto, kto
ťa môže oslobodiť od tvojej úbohosti, komplexov, strachu a hlavne od toho, čo ťa najviac ničí – od hriechu. Keď
vás Syn oslobodí, budete skutočne slobodní! Uvedomuješ
si, čo to pre teba znamená?
Sčítanie ľudu – rímsky svet... Vykupiteľ sveta sa nenarodil na pustom ostrove, niekde v zátiší, ale ani v centre
kultúrneho sveta, ale na periférii chaosu mocenských
bojov „veľkých“ tohto sveta. Už vtedy dal najavo svoju
prednostnú lásku k ľuďom na perifériách a bezvýznamnosť toho, čo svet ohlasuje ako dôležité. Prijímaš Jeho
hierarchiu hodnôt?
Betlehem – znamená: dom chleba... Do Betlehema
prichádza Rút, prapramatka nášho Pána Ježiša, so svojou svokrou Noemi. Kým sa ich Bóz neujme, utiahnu sa
v jaskynnej maštali, ktorá je v čase žatvy prázdna, lebo
pastieri sú na poliach. Tá jaskynka je už niekoľko sto rokov pred Kristom pripravovaná, ako aj jeho rodová línia. A v tomto „Dome chleba“ prichádza na svet Chlieb,
ktorý zostupuje z neba a dáva život svetu. Máš ho rád?
Jaskyňa – maštaľ. Nie palác a nie chatrč. Sú miesta,
kam bohatí nechodia, miesta, kam chudobní nechodia, sú miesta, kam vzdelaní nechodia a sú miesta, kam
sa jednoduchí nedostanú... Ale do jaskyne môžu všetci,
niektorí profesionálne, iní z nutnosti a iní len zo zvedavosti, ale jaskyňa je pre každého otvorená. Nemá kované brány, ktoré vpustia len vyvolených, ani vysoké
schody, aby sa tam chromí nemohli dostať. Bezbarié-

rový vstup! A aj králi chodili do maštale pozrieť sa na svoje kone. Nie je
to miesto pod ich dôstojnosť. Boh tu
ohlasuje: Poďte ku mne všetci! Nikto
nech neostane mimo. Prídeš?
Dieťa, nemluvňa – usmieva sa, alebo
plače, ale nikomu nič nevyčíta, nič nevyžaduje, nikoho nehreší a nevyhráža
sa, neuráža ani nevydiera, neohovára, ani nikoho proti nikomu nepopudzuje. Kto sa bojí dieťaťa? Je to veľké
Slovo Boha o sebe, keď sa zjavuje ako
ten, ktorého sa netreba báť. On nechce, aby sme sa ho báli, On chce, aby
sme ho mali radi, vzali na ruky a „pomojkali“. Nešíri hrôzu, ale milotu... Ak
nebudete ako deti, nevojdete do kráľovstva nebeského! Máš odvahu prijať Ho
a nasledovať?
Pastieri – Chóry anjelské spievajú, ale ľudia v meste ich nepočujú, majú strechu nad hlavou. Pastieri sú
pod holým nebom, sú prístupní informáciám zhora!
Boh sa oznamuje ľuďom na periférii spoločnosti a skrýva sa pred múdrymi a obozretnými. A pastieri sa aj pohnú, povedali si: „zájdime do Betlehema a pozrime sa...“
Vstali a išli. Si ochotný tak pohotovo reagovať na poznanú pravdu?
Noc – ticho a tma, ale aj čas, kedy je jasnejšie počuť
a zreteľnejšie vidieť každé svetielko. Pokoj tejto noci bol
prerušený plačom dieťaťa a spevom anjelov. Počuješ
plač sŕdc ľudí okolo seba a hlasy anjelov v potrebách
svojich blížnych?
Mudrci – nie špekulanti. Nie je múdry, kto veľa vie, ale
kto podľa pravdy žije a koná. A ty ako?
Zlato, kadidlo a myrha – Kráľovské znaky nám kladú
otázku: Je Boh kráľom v mojom živote?
Herodes – kde je dobro, ukáže sa aj zlo. Ako svetlo vrhá
tieň, tak dobro odhaľuje zlo. Neutralita, tolerantnosť,
pokoj so všetkými je pre milovníkov betlehemského dieťaťa nemožný. Ale je možné chcieť mať každého rád, bez
ohľadu, či to prijme a ako bude reagovať. Máš na to?
Egypt – vyhnanstvo, emigrácia... utečenci – Božie dieťa
je medzi nimi! Aký je tvoj postoj k nim?
Nie nákupy, ale úprimné odpovede na tieto otázky Ti pripravia srdce na pekné Vianoce – a to Ti želá i vyprosuje
don Jozef Lančarič SDB
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R E P O R TÁ Ž

„Sivko, ešte nechoď spať!“
Takýmto pokrikom sa deti nevedeli rozlúčiť s maskotom exallievov, keď sa po pretancovanej noci chystal na
pokojný spánok. A veru, mal na to právo. Víkend silných zážitkov bol opäť nabitý hrami, súťažami, športom
a zábavou.
Ženatí aj slobodní, mladí aj starí exallievi, manželky, deti
a saleziáni sa cez víkend 9.-11.októbra 2015 stretli na
jednom mieste. V Častej - Papierničke sa totiž uskutočnil
už tretí ročník najväčšej udalosti slovenských exallievov.
A my Vám ponúkame krátku reportáž priamo z miesta
diania. j
Prvý večer ponúkol deťom možnosť premeniť sa na svojich hrdinov či rozprávkové postavy. Na karnevale sme
sa mohli stretnúť so Spidermanom, princeznami, vílami,
múmiou, anjelikom či dokonca s celou rodinkou Úžasných. Pridal sa aj Sivko, ktorí spolu s deťmi tancoval dlho
do noci.

Po minuloročnom úspechu, aj tento
rok na mužov čakala Cesta exallieva.
Tento krát sme preverili ich kuchárske
schopnosti, rýchlosť, pamäť, šikovnosť,
všeobecný prehľad, hudobné a spevácke nadanie. Žiadne oko nezostalo
suché, keď exallievi predviedli serenády, ktoré zložili svojim manželkám. Aj
keď doobedie bolo náročné, muži nevynechali už tradičný poobedný futbalový zápas.
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R E P O R TÁ Ž

Manželkám sa už tradične počas víkendu
venovali kozmetička, kaderníčka, manikérka i maséri. Tento rok bolo novinkou posedenie „mamičky – mamičkám“, kde sa
o svoje materské i manželské skúsenosti
prišli v diskusii podeliť pani Baginová, Hortová a Malotová, ktoré neváhali vypočuť i poradiť.
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R E P O R TÁ Ž
Nosnou témou programu pre deti boli tento rok indiáni. V sobotňajších dielničkách si mladší i starší vyrábali
indiánske čelenky, koníky z kartónov, ozdoby a prívesky z drôtu, farebné brmbolce a mnoho iných umeleckých kúskov. Poobede aj napriek nepriaznivému počasiu strávili hraním rôznych hier a všetky deti sa nevedeli
nabažiť prekážkovej dráhy. Celý príbeh mladej indiánky
dotvorila rozprávka Pocahontas v nedeľnom kine.

Sobotný večer patril tancu! A to konkrétne folklórnemu. Detský folklórny súbor Kremienok pod vedením manželov Baginovcov zaujal malých i veľkých. Okrem skvelých choreografií, či tancov z rôznych kútov Slovenska nám úsmev vyčarili aj ich vtipné scénky. Nechýbala ani škola tanca, takže pri večernej zábave už každý zvládal niečo „zakrepčiť“ j
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Ani zlé počasie nezabránilo rodinám, aby sa spolu vonku unavili pri hre „Behá celá rodina“, pri ktorej sa statočne unavili nielen deti ale aj rodičia. Zahrať si mohli
aj minigolf, bowling, či squash. Fyzické sily si účastníci
zregenerovali vo wellnesse. Tie duchovné mohli načerpať na svätých omšiach a pri svätej spovedi.

Tohtoročný Víkend silných zážitkov bol aj veľkou oslavou. Úspech Michala Horta, ktorý sa stal prezidentom
Svetovej konfederácie exallievov potešil každého účastníka a Michalovi sme zagratulovali aj s tortou. Dôvodom
na oslavu bolo aj udelenie ocenenia Cena exallieva. Tú
dostal „otec novodobých exallievov“ don Ivan Žitňanský
za jeho prínos pri založení a rozvoji Združenia exallievov
a za jeho neustálu prítomnosť pri akýchkoľvek aktivitách
odchovancov dona Bosca.
Ďakujeme a tešíme sa na budúci rok!
Simona Ondrejová a Anna Hortová
Poznámka: Všetky ostatné fotografie nájdete na tomto odkaze:
http://uloz.to/xnoXCSBQ/vsz-2015-zip
(link na fotografie sme posielali všetkým účastníkom aj mailom)
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ROZHOVOR

Michal Hort:

Som len nástrojom
v don Boscových rukách.
Pred odchodom na V. kongres svetovej konfederácie exallievov don Bosca nikto nečakal, že by sa práve Slovák mohol stať svetovým prezidentom. Viceprezident slovenského združenia Michal Hort bol
5. októbra v Ríme zvolený za prezidenta svetovej konfederácie odchovancov don Bosca. Ako to prebiehalo? Ako sa cíti? Čo ho čaká? To nám porozprával on sám.
Keď prvé emócie opadli a mal si čas, aby sa Ti to uležalo v hlave, ako sa cítiš ako prezident?
Je to úžasný pocit! A veľká zodpovednosť. Keď sa pozerám spätne na to všetko, cítim obrovský zásah don
Bosca. Uvedomil som si, že všetko, čo sa udialo, by sa
len ľudským snažením nedalo dosiahnuť. Nemyslím teraz len tie prezidentské voľby, ale voľba hlavnej rady,
naše prvé rokovania, naše plány. Tie veci by nám len tak
nenapadli. To ľudský rozum nepochopí, bolo to vnuknutie don Bosca. Ja som len jeho nástrojom, je to v jeho rukách. A vďaka tomuto poznaniu viem, že sa dajú dosiahnuť veľké veci.
Poďme pekne od začiatku. S akým plánom/programom
si odchádzal do Ríma?
Rád by som sa pri tejto otázke vrátil do minulosti. Za posledných dvanásť rokov svetová konfederácia stagnovala. Bolo cítiť únavu a nedostatok motivácie. Dokonca sa
niektoré národné federácie prestali zúčastňovať medzinárodných stretnutí a nezapájali sa do spoločných projektov.
Vytvorila sa skupina ľudí, ktorí to chceli zmeniť – svetový
delegát José Pastor Ramirez, svetový viceprezident pre
mladých exallievov Angel Gudina, zástupca za Indiu Rajesh Gupta a ja. Rozmýšľali sme nad smerovaním exallievov, kam sa chceme posunúť. S týmto sme prišli aj do
Ríma. Plánovali sme, že jeden z nás sa stane prezidentom, pričom najväčšie šance mal Angel Gudina. Nakoniec však hlasovanie dopadlo inak. Kým ja som sa stal
prezidentom, Angel ostal viceprezidentom pre mladých
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exallievov GEX (do 35 rokov), Rajesh zas svetovým viceprezidentom pre starších exallievov. Na našich plánoch
to však nič nezmenilo. Ani jeden z nás nekandidoval
kvôli pozícií, ale kvôli snahe niečo zmeniť a slúžiť.
Ako prebieha voľba prezidenta a hlavnej svetovej rady?
Môžeš nám to stručne popísať?
Voľba prebieha v dvoch častiach. Najskôr sa vyberá prezident, ktorého volia zástupcovia z celého sveta. Traja
kandidáti s najväčším počtom hlasov, takzvaná terna,
ide potom na pohovor k hlavnému predstavenému saleziánov. Ten na základe rozhovoru vyberie, resp. odporučí svetového prezidenta.
Potom nasleduje voľba svetovej rady. Tam už hlasuje
každý kontinent za svojich kandidátov. Z každého kontinentu – Južná Amerika, Afrika, Ázia, Európa vzídu dvaja radcovia. Jeden z nich je zástupca pre mladých exallievov a druhý za starších. Celkovo sa zvolí 8 zástupcov,
ktorí tvoria „giuntu“, niečo ako výkonný výbor na Slovensku.
Slovensko je jedna z najmenších federácií exallievov.
Veľmi silné početné zastúpenie majú Taliani, Španieli, Juhoameričania, či Aziati, na čo potom nadväzuje aj
pomer hlasov. Ako je možné, že kandidát z malého Slovenska dostane najväčší počet hlasov v histórií volieb?
Myslím, že to spôsobili dve veci. Prvou bola už dlhodobá snaha o obrodu a nové smerovanie svetovej
konfederácie, na ktorú nadväzovalo to, že sme Angel,
Rajesh a ja na vlastné náklady robili aktivity nie len na
území našich národných federácií ale aj celosvetovo.

ROZHOVOR
Veľa sme cestovali po svete, na kontinentálnych stretnutiach sme prezentovali naše vízie, ako by mohli odchovanci don Bosca fungovať po svete. Mnohým sa to
páčilo, mnohých to oslovilo. A samozrejme nás poznali a vedeli o nás. Vytvorili sme si veľa kontaktov, priateľstiev a nadšencov.
Druhý dôvod bol obsahový. Slovensko je naozaj ukážkovou národnou federáciou. Aj keď nás je zatiaľ málo,
máme fixný sekretariát, biznis platformu, akadémiu
vzdelávania a veľa iných projektov. Vo veľa veciach sme
pre ostatné federácie inšpiráciou. Veď podkladom pre
moju prezentáciu mi bol rozvojový plán slovenských
exallievov, len som slovíčko Slovensko vymenil za svet.
Po voľbe, kde si získal 57% hlasov, nasledoval rozhovor s hlavným predstaveným saleziánov, don Artimem.
Ako to prebiehalo? Prečo si vybral práve teba?
Popravde, mal som veľký rešpekt a aj trému. Uvedomoval som si, že sedím oproti priamemu nástupcovi
don Bosca. Všetko to však zo mňa po chvíli opadlo. Don
Angel Fernandez Artime je veľmi milý, charizmatický
a priateľský chlapík. Zároveň je veľmi dynamický a aktívny. Rozhovor s ním ma neuveriteľne obohatil.
A dôvody? Napadajú mi tri. Veľmi sa mu páčila naša vízia. Naschvál hovorím naša, keďže sa na nej dlhodobo
podieľali aj Rajesh, Angel, don Ramirez či výkonný výbor slovenského združenia. Zároveň mi hlavný predstavený povedal, že sa mu páči, že mám usporiadanú rodinu a rodinné vzťahy. Tretí dôvod, prečo si ma vybral
bol, dá sa povedať, strategický. Slovensko je z pohľadu
svetovej konfederácie neutrálna krajina. Okrem toho to
nemám ďaleko do hlavného sídla v Ríme. Preto asi don
Artimemu prišiel slovenský kandidát ako vhodná voľba.
Pred odchodom si neplánoval stať sa prezidentom
exallievov. Po rozhovore s donom Artimem si dostal
hodinu na rozmyslenie. Čo si robil?
Modlil som sa - k don Boscovi, k sv. Michalovi a prosil
som Ducha Svätého nech mi poradí. Naozaj som nerátal s tým, že by som mohol byť prezident. Ani moja
manželka s tým nerátala. Toto som povedal aj hlavnému predstavenému. Síce mi podpísala súhlas kandidovať do svetového vedenia, o pozícií prezidenta sme sa
však nerozprávali. Za tú hodinu som spravil tri telefonáty. Volal som manželke Martinke, otcovi a najlepšiemu kamarátovi. Všetci traja mi povedali, že mám túto
výzvu prijať.

Zároveň je to reprezentatívna funkcia, kde by som ako
zástupca mal šíriť dobré meno exallievov dovnútra, medzi odchovancami don Bosca, v rámci saleziánskej rodiny ale aj navonok.
Tretí rozmer je viac osobný. Musím pracovať aj na sebe,
aby som bol hodný robiť túto službu a napĺňať heslo don Bosca: „byť čestným občanom a dobrým kresťanom!“
A aká je vízia exallievov na najbližších šesť rokov?
Nové vedenie sľúbilo, že do 100 dní od volieb predstaví program na nadchádzajúcich šesť rokov. Preto ešte
nebudem hovoriť úplne detaily, keďže je to ešte vo fáze
riešenia.
Ak by som to mal zhrnúť, tak ciele sú nasledovné: obroda členstva a posilnenie identity exallieva. Na to nadväzuje aj návrat a opätovné zapojenie krajín, kde myšlienka odchovancov dona Bosca časom upadla. S tým je
spojená aj starostlivosť o našich členov. Druhým cieľom
je, aby sa exallievi stali servisno – manažérskou zložkou
saleziánskej rodiny čo znamená, aby sme ponúkali svoje
odborné vedomosti na pomoc saleziánom a ich dielam.
Nemenej dôležitým cieľom je duchovný rast všetkých
členov, rozvoj a posilnenie duchovných aktivít.
Okrem toho by som rád spomenul tri piliere, ktoré by
mali napomôcť naplneniu týchto cieľov. Víziou je, aby
každá národná federácia mala svoj fixný sekretariát,
aby sa v každej krajine vytvorilo združenie exallievov –
podnikateľov a formačno-vzdelávací program Exallievi
academy.
Máš heslo, ktoré ťa vnútorne povzbudzuje?
Sú to tri heslá a sú to výzvy od troch, pre mňa významných, osobností. Prvá je od môjho otca, ktorý mi povedal,
aby som bral toto všetko ako službu, aby som zostal pokorný. Druhé je povzbudenie od don Artimeho: „Nesťažujte sa!“ Vyzýva nás, nech sme pozitívni, aktívni a nech
sa vieme tešiť. Autorom tretej výzvy je Ján Pavol II.: „Nebojte sa!“ Myslím, že všetky tri heslá sa dajú aplikovať do
každodenného života a často si ich pripomínam.
Anna Hortová

Čo to obnáša byť prezidentom konfederácie don Bosca?
Táto pozícia ma niekoľko rozmerov. V prvom rade je to
výkonná funkcia. Spolu so 14-členným tímom (osem
volených radcov, pokladník, sekretár a nominovaní členovia) chceme dosiahnuť ciele, ktoré sme si stanovili.
Chceme identitu exallieva posilniť u odchovancov saleziánskych diel a škôl po celom svete. Chceme za tých
šesť rokov naplniť konkrétne kroky. Podarilo sa nám vyskladať úžasný medzinárodný tím. Sú to mladí, zapálení
ľudia, s chuťou pracovať, ktorí majú snahu niečo zmeniť
a neboja sa. Veľmi sa z našej spolupráce teším.
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Z HISTÓRIE

Krstný otec Oravy
Boh človekovi posiela do cesty ľudí, ktorí mu svojimi myšlienkami, radami, povzbudením ukážu nové
veci. Prípadne staré, ale z iného uhla. A tak ho posunú ďalej... A tam ho už čaká ktosi iný. Aj mne sa to
viac krát stalo. A jedným z takýchto „posúvačov“ vpred je aj salezián, stredoškolský profesor, don Jozef
Sobota. Zvaný aj „krstný otec Oravy“.
Detstvo a štúdiá
Don Jozef Sobota sa narodil 13. júna 1928 v Kostolnej Vsi
pri Prievidzi. Jeho rodina bola chudobná, no na deti veľmi
bohatá. Pochádzal z jedenástich súrodencov. Veľmi túžil
študovať, ale v rodine nebolo peňazí. A tak sa Jožko, po
skončení ôsmej ľudovej triedy ocitol na službe v Prievidzi.
O čo išlo? Nuž, v tých časoch bolo zvykom, že sa dieťa
poslalo k zámožnejším gazdom, kde robilo sluhu. A čo
za to dostalo? Jedlo a nocľah!
Jožko zo svojou situáciou nebol ani zďaleka spokojný.
Vrúcne sa modlil, čo ďalej a nebo prehovorilo. V Katolíckych novinách našiel malý oznam: „Saleziáni zo Šaštína prijímajú na štúdia aj chlapcov zo sociálne znevýhodnených rodín.“ Neváhal, napísal tam a obratom dostal odpoveď, kedy sú skúšky. Bol tu však problém: „Dá sa bez
topánok a bez peňazí ísť do ďalekého sveta?“ A ako hovorí don Sobota: „Ja som ani nevedel, kto sú to tí saleziáni.“
Jeho otec, keď počul o synových túžbach, rázne poznamenal: „K farárom nepôjdeš!“ Zdalo sa, že všetko je stratené. Ale mladíkova odvážna povaha sa prejavila aj tým,
že napísal prosbu k arcibiskupovi Kmeťkovi a ten mu peniaze okamžite poslal. Stačili na cestu i topánky. Preto
sa na skúšky dostavil. I prijali ho! A život medzi saleziánmi sa mu tak zapáčil, že vstúpil do ich noviciátu. Chcel
venovať svoj život mladým! Otec s tým však stále nesúhlasil. Chcel mať zo svojho syna robotníka, živiteľa rodiny. No Božie plány boli iné.

Dosiahnutie sna
Novic Jožko Sobota, skladá v auguste 1949 prvé rehoľné sľuby. Avšak komunisti, ktorí sa dostali k moci, zatvárajú kláštory a rozpúšťajú všetky rehoľné rády. Rehoľníkov sústreďujú do táborov. S jednými začínajú súdne
procesy, iným „tlačia“ do hlavy bludy v preškoľovacích
kurzoch. Chceli z rehoľníkov urobiť iných ľudí. Bohoslovec Sobota bol zavretý v koncentračnom tábore v Podolínci. Tu ho navštívil otec. Na vrátnici ho zastavil policajt: „Súdruh, kam idete? Tu sa nesmie!“ Otec sa však nedal a rázne povedal: „Odstúp! Mám tu syna!“ a rozhodne kráčal ďalej. Výraz otca bol taký nástojčivý a jeho zjav
taký odhodlaný, že žandár sa neodvážil zakročiť a zastaviť ho. A ako spomína don Sobota: „Za nikým iným otec
neprišiel, iba za mnou. Videli sme sa po piatich rokoch. Do
Šaštína neprišiel, do väznice áno! Veľmi som si to vážil. Keď
sme sa na chodbe stretli, rozplakal som sa, a aj on zaslzil.
Objal ma a tým povedal všetko. Môj otec bol vypracovaný
chlap. Muž činu, ktorý sa nebál chrániť svojich. Odvtedy mi
bol vždy na pomoci.“
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Po čase rehoľníkov prepustili a každý sa chytal možnosti, ktorá išla okolo neho. Jozef dokončil štúdium na gymnáziu a na radu predstavených nastúpil študovať na Pedagogickú fakultu do Bratislavy. Školu úspešne skončil. Stal sa stredoškolským profesorom matematiky
a fyziky. Od 1. septembra 1958 prijíma miesto na SVŠ-ke
(dnes gymnázium) v Námestove. Zároveň sa stále tajne stretá so saleziánmi, pokračuje v rehoľnej formácií
i v štúdiu teológie. V auguste 1964 cestuje do Krakova,
kde je tajne vysvätený za kňaza. Tento obrovský dar mu
sprostredkoval biskup Karol Wojtyla, neskorší pápež Ján
Pavol II.

Apoštolát na Orave
Profesor don Sobota má výnimočný dar - vždy cíti
s mladými, najmä s najchudobnejšími. Nikdy nezabudol,
z akého chudobného prostredia pochádzal a vedel, že
v podobnej situácií sa nachádza mnoho mladíkov z Oravy. Preto pre nich pripravujal rôzne aktivity, pomáhal im
materiálne, ale aj duchovne. Organizoval pre nich duchovné cvičenia i duchovné obnovy. No nikdy nevystupoval pred nimi ako kňaz. Dokonca pravidelne chodieval ako „laik“ na omše do miestneho kostola.
Mladých oslovoval priamo, v škole ale aj na ulici. Už informácia, kto z akej dediny pochádza, mu veľa napovedala. Poznal oravské pomery i kňazov, ktorí v nich pôsobili. Ba niektorých aj pozýval spovedávať na duchovné obnovy. Mal rozvinutú pozorovaciu schopnosť i dobrý úsudok. A ako skúsený pedagóg, vedel správne ohodnotiť mladého človeka. I v časoch najväčšej normalizácie
sa nebál študenta, medzi štyrmi očami opýtať: „A do kostola chodíš? Modlievaš sa? A kedy si bol naposledy na svä-

Z HISTÓRIE
tej spovedi? Nejakú duchovnú literatúru čítaš?“ Ak bola odpoveď záporná, povzbudzujúce slovo bolo naporúdzi.
A dobrá kniha tiež. Často sa lúčil so slovami: „Nabudúce
mi porozprávaš, čo si sa v nej dočítal.“

Totalitná podoba oratória
Kto pozná Námestovo a okolnosti tých čias vie, ako ťažko bolo dostať sa z tohto mestečka do sveta, či naspäť,
do svojich dedín. Áut veľa nebolo, autobusy chodili riedko. Aby mladí využili čas zmysluplne a aby sa na neho
(ak nebol doma) vonku nečakalo, riešil to geniálne odvážne. Mladým, ktorým dôveroval, dával od svojho bytu
kľúč! Tak ich rozdal asi 200! Jeho byt sa stával čakárňou,
študovňou, útočišťom, miestom hier i duchovných rozhovorov. Stretávali sa tu aj úplne neznámi ľudia. Aby sa
aspoň trochu maskovala činnosť, mladí na otázku: „Kam
ideš?,“ zvykli odpovedať: „Ku krstnému.“ Tak sa don Sobota stal „krstným“ Oravy. Keď sa nával mládeže do
jeho bytu na ôsmom poschodí paneláku stal enormným, saleziánski predstavení rozhodli aby postavil chatu v Roháčoch a neskôr ďalšie dve na Slanej Vode. Tu sa
vychovávalo prácou. Chaty slúžia aj dnes a urobilo sa
v nich veľa dobra.
Tieto aktivity nemohli ujsť „bdelému“ oku Štátnej bezpečnosti (Štb). Sledovali ho, prehovárali, zastrašovali
a keď nič nepomáhalo, tak konali. V lete 1974 mu vyko-

návajú domovú prehliadku a následne ho prepustili zo
zamestnania. Okresný výbor KSČ sa postaral, aby nedostal prácu. Chceli ho vyštvať z Oravy. Keď sa im to nedarilo a situácia sa ako tak upokojila, našiel si prácu na
Oravskej Priehrade. V povodí Váhu pracoval až do odchodu do dôchodku.

Nádherný život saleziána
Po páde totality sa mu mnohí z prenasledovateľov
ospravedlnili, iní s hanbou sklonili hlavu a nechali to
tak. Don Jozef už dávno všetkým odpustil a modlí sa
za nich. Hoci svoju primičnú svätú omšu v rodnej obci
slávil až ako 62 ročný, nad prežitým životom nebanuje.
A z jeho reči, sa ako refrén často opakuje: „Ach, aký je len
Pán Boh dobrý. Dal mi nádherný život saleziána a nič by
som v ňom nemenil!“
Don Jožko dnes žije v saleziánskej komunite v Námestove a stále duchovne sprevádza mnohých ľudí. Robí to,
čo mu vždy išlo najlepšie: spovedá, duchovne sprevádza mladých, pomáha im orientovať sa v živote a nájsť
im svoje povolanie či už v kňazstve, rehoľnom alebo
v manželskom stave.
Jeho odchovanci na neho s láskou spomínajú a želajú mu
veľa radosti z toho, že mnohých priviedol do saleziánskej
rodiny a pomohol im bližšie spoznať Ježiša a Máriu.
Don Jozef Luscoň

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

Partizánske

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

Bratislava Miletičova

Trnava

Dubnica nad Váhom

Žilina

Nová Dubnica

Piešťany

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

Námestie sv. Jakuba 2
Zodpovedný exalliev
Ľudmila Rajcová
0903 773 413
ludmila.rajcova@gmail.com
Gorkého 23, 018 51
Zodpovedný exalliev
Juraj Hort
0907 749 358
jurajhort23@gmail.com

Košice Kalvária

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

Jána Hlubíka 11, 917 01
Zodpovedný exalliev
Štefan Bošnák
0907 521 828
pistone.bosnak@gmail.com
Rajecká cesta 17, 010 01
Zodpovedný exalliev
Anton Kutliak
0911 984 783
kutliak.anton@gmail.com

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

Čierna Voda

Bottova 22, 90025 Chorvátsky Grob
Zodpovedný exalliev
Peter Fula
0911 905 781
peter.fula@gmail.com
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LYŽOVAČKA
C H ATA M I C H A E L A
SNOW PARADISE - OŠČADNICA
VEĽKÁ RAČA
U B Y T O VA N I E 1 0 € / N O C
R A Ň A J K Y + V E Č E R A 7, 2 0 €
V I AC I N F O S E K R E TA R @ E X A L L I E V I . S K

