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KTO SME

VÍZIA A MISIA

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.

KTO JE EXALLIEV
ANNA HORTOVÁ
ř PR manažér
pr@exallievi.sk

MICHAL NEMČEK
ř sekretár
sekretar@exallievi.sk

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.

POSLANIE
EXALLIEVOV
SIMONA ONDREJOVÁ
ř PR asistent
asistent@exallievi.sk

ŠTEFAN BOŠNÁK
ř asistent pre svetovú
konfederáciu
office@exallievi.sk

IVAN ŽITŇANSKÝ
ř delegát
delegat@exallievi.sk

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

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.

BIZNIS
KOMISIE
VÝKONNÝ VÝBOR
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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.
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na Slovensku
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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 podporiť projekty
exallievov a náš časopis. Aj vďaka nim dostávate štvrťročník
Express don Bosca do schránky a ich pomoc nás motivuje
neustále sa zlepšovať. Ďakujeme!
Chcete aj Vy podporiť náš časopis a zároveň prezentovať
svoju spoločnosť v magazíne odchovancov dona Bosca?
Informujte sa na maily sekretar@exallievi.sk alebo na telefónnom čísle 0911 911 729.
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UDIALO SA

OPÄŤ SME „PLESALI“
-

-

-

-

-

-

-

AKO EXALLIEVI
S RODINKAMI
V OŠČADNICI
LYŽIARKY OBÚVALI
-
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UDIALO SA

PREDVIANOČNÁ
DUCHOVNÁ OBNOVA
-

STRETNUTIE SENIOROV
-

-

-

-

Z REGIÓNOV

DIVADELNÉ VIANOCE
V PIEŠŤANOCH

-

-

-

MILOSRDNÍ AKO OTEC
-

-

-

-

-
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UDIALO SA

STRETNUTIE ŽILINSKÝCH
FACILITÁTOROV
-

-

RORÁTNE SVÄTÉ OMŠE
PRE DETI

-

-

-

-

-

-

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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UDIALO SA

Z O S V E TA

DNI SALEZIÁNSKEJ
SPIRITUALITY
-

-

-

-

PREDSTAVENIE PROGRAMU SVETOVEJ KONFEDERÁCIE

-

-

-

-

-
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DN I SA L ezI á NSk ej SpI r I t UA L I t y

CHARIZMA, KTORÁ RASTIE
Saleziánska spiritualita je charakteristická, okrem iného, aj spoločenstvom a rodinným duchom. Bez
spoločného formovania a plánovania jednotlivými zložkami saleziánskej rodiny by ale dielo nijako
nenapredovalo. Jednou z príležitostí zamyslieť sa nad nadchádzajúcim rokom, udať smer členom
saleziánskej rodiny, no i vytvoriť medzi sebou rodinnú atmosféru a priateľské vzťahy sú nepochybne
Dni saleziánskej spirituality.
-

-

-

-

DAR, KTORÝ OBOHACUJE
-

-

-
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DN I SA L ezI á NSk ej SpI r I t UA L I t y

-

-

-

-

-
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DUCH, KTORÝ VEDIE K DOBRODRUŽSTVU

-

-

DUCHOVNO
-

-

-

-

-
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DUCHOVNO
-

-

-

-

-

KALENDÁR AKTIVÍT
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

30.4.2016

STRETNUTIE
MINIŠTRANTOV
+ DIVADLO EXALLIEVOV
O DONOVI BOSCOVI
ŠAŠTÍN

MÁJ / JÚN 2016

STRETNUTIE BIZNIS
PLATFORMY

2.6.2016

Pravidelné štvrťročné stretnutie
podnikateľov. Bližšie informácie a presný
termín pošleme mailom a zverejníme na
stránke.
Registrácia mailom na sekretar@exallievi.sk
do 30.4.2016

BRATISLAVA, EINSTEINOVA 25

ČASTÁ – PAPIERNIČKA

1. - 5.7.2016

DUCHOVNÉ CVIČENIA
NA DONOVALOCH
Duchovné načerpanie v krásnej prírode pre
slobodných, manželov ale i rodiny. O deti sa
Vám postarajú animátorky.
registrácia mailom na sekretar@exallievi.sk
do 30.4.2016
15. – 21.8. 2016

TÁBOR RODINKOVO –
SLOVENSKÁ RODINNÁ
DOVOLENKA
„Spoznajme dona Bosca“
Registrácia mailom na sekretar@exallievi.sk
do 30.6.2016

STRETNUTIE
FACILITÁTOROV

Pravidelné formačno – informačné
stretnutie zástupcov jednotlivých ročníkov
GJB.
23.-30.7.2016

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

10

STRETNUTIE EXALLIEVOV
SENIOROV
BRATISLAVA – MILETIČKA

Stretnutie pri príležitosti sviatku Panny
Márie Pomocnice. Sv. omša, obed,
slávnostné odovzdanie cien Ústavu pamäti
národa a posedenie v sále pod kostolom.
12.6.2016

VLAKOM
K SEDEMBOLESTNEJ
+ FAMILY DAY 3
VAJNORY – ŠAŠTÍN A SPÄŤ

Historický vláčik z Bratislavy, cez Trnavu
do Šaštína. Rodinná atmosféra v kruhu
priateľov. Hry a súťaže pre deti i dospelých.
Registrácia mailom na sekretar@exallievi.sk
do 30.4.2016

26.- 30.8.2016

SPLAV MALÉHO DUNAJA
Fantastická partia a krásna príroda. Akcia
s najdlhšou tradíciou. Možnosť splavovania
aj na jeden deň 18.7.2015.
Registrácia mailom na sekretar@exallievi.sk
do 30.6.2016
15.9.2016

PÚŤ K SEDEMBOLESTNEJ
PANNE MÁRII
na www.exallievi.sk.

21.5.2016

ŠAŠTÍN

14.-16.10.2016

VÍKEND SILNÝCH
ZÁŽITKOV

ČASTÁ - PAPIERNIČKA

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

DAROVALI SME ÚSMEV
Utorok, 15.12.2015. Blížia sa Vianoce. Naokolo prevláda zhon. Cesty a parkoviská sú plné áut. „Pani
Zima“ je k nám našťastie milosrdná, keďže teplota sa drží tesne nad nulou – nebude mrznúť. Sú dve
hodiny popoludní. Tesne pred obedom prišla správa, že máme auto. Neváhame. Asi šesť metrová
dodávka stojí pred mojim domom naplnená „úsmevom“. Pripravujeme itinerár cesty – čaká nás okolo
700 km (slovom: sedemsto j). Obed už nestihneme. Vrátime sa neskoro v noci. Poháňa nás túžba
byť poslami dobrých správ, stať sa nástrojom, posledným okom v reťazi štedrosti. Vyrážame. Čaká nás
Brezno, Rožňava, Fiľakovo, Lučenec a návrat domov.
VRÁŤME SA O PÁR TÝŽDŇOV SPÄŤ
-

-

j
-

-

-

-
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ZBIERKA PRINIESLA SILNÉ PRÍBEHY
-

-

-

-

-

-

-

-

-
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S nádejou na stretnutie tam hore

oznamujeme, že 14.2.2016 nás opustil náš spolužiak, priateľ,
exalliev Ondrej Kyseľ, ml., po dlhej zákernej chorobe. Naša
slabá podpora nedokázala odvrátiť tragédiu a tak veríme,
že v roku milosrdenstva preňho získame potrebné milosti.
Ondrej Kyseľ, ml. sa narodil 3.5.1977 v Bratislave, bol študentom prvého ročníka GJB v rokoch 1991 – 1995, následne absolvoval štúdium na Filozofickej fakulte Univerzity Konštantína Filozofa v Nitra. Pracoval v literárnom ústave Ľudovíta
Štúra SAV v Bratislave. Jeho koníčkom bola najmä turistika.
Mal rád vážnu hudbu, umenie a cestovanie. Spolu s otcom
prechodil najmä Vysoké Tatry a navšívili spolu mnoho krajín
vrátane Grécka, Egypta, Jordánska či Izraela.
Spomíname naňho v modlitbách.

-

-
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rOzHOVOr

František Múčka:

VYJADRUJE SVOJ POSTOJ
V POSTOJI
Dlhoročný skúsený ekonomický novinár, ktorý sa rozhodol odísť z dlhoročne existujúcich mienkotvorných denníkov a stať sa šéfredaktorom prvého konzervatívneho média na Slovensku. Šaštínsky odchovanec František Múčka nám porozprával, ako sa dostal k „novinárčine“, na ktoré články rád spomína
a aké plány má s Postojom.
-

-

-

-

-

j

j

-

-

-
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rOzHOVOr
-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-
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ROZHOVOR

ŽIVOT AKO PREMENA:
ZO SKALY PIETA, HOCI SÚ AJ
BREMENÁ, SRDCE NÁM LIETA!
Prežívať lásku, ktorá plodí život a byť denne pri zveľaďovaní života je fascinujúcim poslaním každého
muža a ženy v manželstve a účasťou na plnosti Božieho života. Posledný v triednej knihe prvého ročníka
exallievov Peťo Valášek (39) s manželkou Mirkou (37) žijú toto poslanie ako dobrodružstvo, ktoré sprevádza hlboká radosť i tichá bolesť, zarážajúca tma i oblažujúce svetlo, nepochopiteľná „chudoba“ aj skryté bohatstvo. Niečo zo spoločného životného príbehu nám poodhalili v našom rozhovore.
-

j
-

-

-

-

-

-
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-

-
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SpOMÍNAMe

NECH ODPOČÍVA V POKOJI...
ANTON SRHOLEC
Začiatkom januára nás opustil exalliev, kňaz a salezián don Anton Srholec. Svedectvo jeho života stojí za
to, aby sme si pripomenuli dôležitosť slova sloboda, že život nemusí byť ideálny, že prináša veľa ťažkých
krížov, no napriek tomu sa dá prežiť s úsmevom na tvári.
FOTO: WWW.BIELAVRANA.SK
-

-

-

-
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-

-

SpOMÍNAMe
Ocenenia Antona Srholca:

-

-

-

-

-

-

-

-

-

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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KALENDÁR AKTIVÍT

14.-17. JANUÁR SVETOVÉ DNI SPIRITUALITY SALEZIÁNSKEJ RODINY | Stretnutie zástupcov
celej saleziánskej rodiny v Ríme 23.JANUÁR 2. PLES EXALLIEVOV | Bratislava – Miletičova 7
(v sále pod kostolom) | Po minuloročnom úspechu Valentínskeho plesu pokračujeme v tradícií.
1.

FEBRUÁR

STRETNUTIE

EXALLIEVOV

SENIOROV

|

Bratislava

–

Trnávka

11.-14. FEBRUÁR SPOLOČNÁ LYŽOVAČKA EXALLIEVOV | Chata Kamilka, Veľká Rača –
Oščadnica 26.-27. FEBRUÁR STRENUTIE BIZNIS PLATFORMY | Trnava – Hotel Inka | Pravidelné
stretnutie podnikateľov obohatené o stretnutie so zaujímavými a hodnotnými ponikateľmi.
3. MAREC STRETNUTIE FACILITÁTOROV | Bratislava – Einsteinova 25 (18:00) | Formačno –
vzdelávacia časť na tému: Koučing (PhDr. Marián Kubeš, CSc.) 20. MAREC 2016 PÔSTNA
DUCHOVNÁ

OBNOVA

|

Veľký

Biel,

Šaštín

|

Príďte

si

spraviť

pekne

v duši. MÁJ/JÚN STRETNUTIE BIZNIS PLATFORMY | Častá - Papiernička | Pravidelné stretnutie
podnikateľov

obohatené

o

stretnutie

so

zaujímavými

a

hodnotnými

podnikateľmi.

30. APRÍL STRETNUTIE MINIŠTRANTOV + DIVADLO EXALLIEVOV O DONOVI BOSCOVI | Šaštín
21. MÁJ STRETNUTIE EXALLIEVOV SENIOROV | Bratislava - Miletička | Stretnutie pri príležitosti
sviatku Panny Márie Pomocnice. Sv. omša, obed, slávnostné odovzdanie cien Ústavu pamäti
národa a posedenie v sále pod kostolom. 9. JÚN STRETNUTIE FACILITÁTOROV |
Bratislava, Einsteinova 25 | Pravidelné formačno – informačné stretnutie zástupcov jednotlivých
ročníkov GJB. 12. JÚN VLAKOM K SEDEMBOLESTNEJ & FAMILY DAY 3 | Vajnory – Trnava –
Šaštín a späť | Tradičný family day s množstvom zábavy a hier nielen

pre rodinu,

ale aj slobodných. 1.-5. JÚL DUCHOVNÉ CVIČENIA NA DONOVALOCH | Duchovné
načerpanie v krásnej prírode pre slobodných, manželov ale i rodiny. O deti sa Vám postarajú
animátorky. 23.-30. JÚL RODINNÁ DOVOLENKA CAORLE | Perfektná dovolenka s vlastnou
pieskovou plážou, klimatizovanými izbami, ihriskami, šmýkačkami a preliezkami pre deti.
Výborná talianska kuchyňa, duchovná služba, dobrá partia a nezabudnuteľné zážitky.
15. – 21. AUGUST TÁBOR RODINKOVO – SLOVENSKÁ RODINNÁ DOVOLENKA | Téma:
„Spoznajme dona Bosca“ 26.- 30. AUGUST SPLAV MALÉHO DUNAJA | Fantastická partia
a
15.

krásna

príroda.

SEPTEMBER

Akcia

s

NÁRODNÁ

najdlhšou
PÚŤ

K

tradíciou

s

možnosťou

SEDEMBOLESTNEJ

účasti

PANNE

aj

MÁRII

na
V

1

deň.

ŠAŠTÍNE

14.-16. OKTÓBER VÍKEND SILNÝCH ZÁŽITKOV | Nezabudnuteľné spomienky. Duchovný,
kultúrny, spoločenský a športový program, program pre deti. NOVEMBER STRETNUTIE BIZNIS
PLATFORMY | Pravidelné stretnutie podnikateľov obohatené o stretnutie so zaujímavými
a hodnotnými podnikateľmi. AKTIVITY V CIRKVI A V SALEZIÁNSKEJ RODINE 5. – 8. MÁJ PGSI
| Ba + Viedeň 5.-8. MÁJ ŠKOLA LÍDROV | Mníchov 3. – 4 JÚN FESTIVAL LUMEN | Trnava
25. – 31. JÚL STEVOVÉ DNI MLÁDEŽE |Krakov 4. – 8. NOVEMBER NÁVŠTEVA HL.
PREDSTAVENÉHO NA SLOVENSKU | NÁRODNÝ POCHOD ZA ŽIVOT

