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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.

KTO JE EXALLIEV
MICHAL NEMČEK
• sekretár
sekretar@exallievi.sk

Peter Kováč
• asistent pre komunikáciu
network@exallievi.sk

Simona Ondrejová
• PR asistent
asistent@exallievi.sk

Štefan Bošnák
• asistent pre svetovú
konfederáciu
office@exallievi.sk

IVAN ŽITŇANSKÝ
• delegát
delegat@exallievi.sk

Združenie exallievov
don Bosca na Slovensku
Miletičova 7, 821 09 Bratislava
IČO: 360 70 378
Č.ú.: SK1811000000002626084575
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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.

POSLANIE
EXALLIEVOV

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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Gymnázium Jána Bosca
v Šaštíne končí
V roku 1991 sa saleziánom, pôsobiacim v období diktátorského režimu v Taliansku, podarilo obnoviť gymnázium v Šaštíne. Pred
totalitou slúžilo ako škola pripravujúca chovancov na duchovné povolania. Hoci po zmene režimu začalo vznikať mnoho škôl, šaštínske gymnázium bolo unikátne na celom Slovensku. Nebolo to len vďaka internátu a teda forme štúdia v spoločnej študovni, ale aj vďaka učiteľskému zboru, tvorenému najmä saleziánmi, ktorí chceli odovzdať mladej generácii bohatosť ducha
a vedomostí, nadobudnutých v ich pohnutom živote. Mal som tú česť byť
študentom prvého ročníka 1991-1995, študentom, ktorému boli zverené
kompetencie, prvým maturantom, prvým absolventom smerujúcim na
univerzitu do Talianska. Inými slovami človekom, ktorý mal možnosť nadobúdať veľké ideály, morálne hodnoty, cenné zručnosti a talenty, ktoré ma vyzbrojili do drsného sveta, a to všetko spoza múrov kláštora. Čas
však plynul, a tak ako sa menia ľudia a ich návyky, aj gymnázium prechádzalo rôznymi obdobiami, ktoré však neustále plnili pôvodný zámer školy. Vychovávalo najvyšší počet študentov s duchovným povolaním spomedzi stredných škôl, a tiež študentov smerujúcich na univerzity na Slovensku aj v zahraničí. Napriek týmto výsledkom sa saleziánska škola vo
vlastných radoch stretala s neporozumením. Prvý gól do vlastnej padol,
keď myšlienke gymnázia prestala veriť rada novej generácie saleziánov.
Vďaka diecéze síce škola mohla pokračovať, avšak napriek snahám učiteľského zboru, saleziánov pôsobiacich v Šaštíne a exallievov sa pôvodnú myšlienku gymnázia nepodarilo uplatniť do dnešnej doby. Rozhodnutie o zavretí školy bolo vzhľadom na všetky okolnosti jediným východiskom. Svoje poslanie si toto dielo zrejme už splnilo. Môžeme preto iba
ďakovať všetkým, ktorí sa akýmkoľvek spôsobom zaslúžili o jeho fungovanie a naplnenie Božieho plánu. Naša doba si tiež vyžaduje ambiciózne myšlienky ako bola myšlienka Gymnázia Jána Bosca. Sme schopní ich
nielen prijímať, ale aj tvoriť?
Václav Faltus
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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
Toto číslo sme opäť 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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Sociálny projekt: Obujme celú školu

Všetko sa dohodlo v Ríme. Začiatkom roka som stretol na Svetových dňoch spirituality mnoho zaujímavých
ľudí z rôznych kútov sveta, ale osobne bolo pre mňa najväčším prekvapením stretnutie so zástupcami rôznych
vetiev saleziánskej rodiny zo Slovenska. Pocit spolupatričnosti a spoločného dedičstva po don Boscovi a osobná skúsenosť z projektu Darujme úsmev nás presvedčili zamerať sa s ponukou sociálnych projektov exallievov smerom na saleziánsku rodinu. Práve v Ríme sme
mali možnosť predstaviť náš úspešný predvianočný sociálny projekt v kuloárnych rozhovoroch slovenským zá-

stupcom. So žiadosťou o pomoc sa na nás obrátila pani
Kristína Sotáková – riaditeľka základnej školy v Bardejove na Poštárke, ktorej zriaďovateľom sú Saleziáni don
Bosca. Predmetom žiadosti bola športová obuv na poškolské aktivity v telocvični a oratóriu pre žiakov zo sociálne slabších rodín a tiež prezuvky do školských priestorov pre študentov. Z peňazí, ktoré nám zostali z projektu Darujme úsmev a z ďalších príspevkov dobrodincov, sa nám podarilo zakúpiť 26 kusov kvalitnej športovej obuvi. Vďaka biznis kontaktom našich dobrodincov
sme dokázali zadovážiť asi 100 kusov prezuviek. Takýmto spôsobom sa nám podarilo odovzdať škole obuv pre
takmer každého jedného žiaka a niekoľko párov prezuviek sa dostalo aj k učiteľskému zboru. Keďže sa jednalo
o projekt pre deti, vedeniu školy sme odovzdali aj vyše
sto kusov kvalitnej čokolády a lízaniek, ktoré mali byť
motivačným faktorom pre zapájanie sa žiakov do školských, duchovných a formačných aktivít. Všetky tieto
veci sme sa vybrali odovzdať osobne a absolvovali sme
dlhú cestu naprieč celým Slovenskom. Vedenie školy
nás privítalo veľmi srdečne a žiaci nás čakali s pripraveným ďakovným plagátom. Následne sme si prešli jednotlivými triedami a zúčastnili sa tak vyučovacieho procesu. Pri návšteve telocvične sme sa dokonca na chvíľu
zapojili s veľkým zápalom do zápasu vybíjanej a prispeli
sme tak k výhre chlapčenského mužstva.
Touto cestou chceme poďakovať všetkým dobrodincom
a darcom. Obzvlášť chceme poďakovať pánovi Júliusovi
Mrázovi za kontakty a osobnú angažovanosť, pánovi Jurajovi Chmelovi a spoločnosti Ecofis za finančný príspevok, pánovi Markovi Jajkovi a spoločnosti Flameshoes za
bezplatné darovanie prezuviek pre žiakov školy a nášmu
exallievovi Karolovi Stýblovi a spoločnosti Lyra Chocolate
za chutnú čokoládu, ktorou sme potešili malých i veľkých.
Róbert Mruk, radca pre sociálne veci

Dennou reflexiou k úspešnému podnikaniu
V dňoch 26. – 27. februára sa v Trnave uskutočnilo už
10. stretnutie členov Biznis platformy. Naši podnikatelia sa tentokrát zišli v hoteli Inka, kde sa o nich ukážkovo
postaral exalliev a riaditeľ hotela Peter Cák.
Piatkový program už tradične patril prednáške. Pozvanie prijal jezuita Bernard Mišovič SJ, ktorý pôsobí v Centre spirituality Loyola (Seniorát SJ Loyola) a venuje sa
kresťanským podnikateľom. Témou jeho prednášky
bola otázka: Ako mi môže základná a podstatná súčasť
ignaciánskej spirituality – denná reflexia – pomôcť stať
sa zrelým a efektívnym manažérom? Páter Bernard vyzdvihol potrebu spytovania svedomia a prízvukoval, že
sebapoznanie je základom múdrosti človeka.
V sobotné dopoludnie sa zúčastnení spoločne zdieľali o nových zážitkoch a skúsenostiach. Každý z prítomných nám porozprával, čo mu priniesli posledné mesiace a aké nové výzvy ho čakajú. Veľmi povzbudzujúca de-
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bata potom plynule prešla do duchovnej obnovy, vedenej naším delegátom Ivanom Žitňanským, SDB. Po svätej omši nasledoval obed, po ktorom sme sa rozlúčili povzbudení príjemnými svedectvami.
Anna Hortová

UDIALO SA

Stretnutie facilitátorov
o koučingu a identite
exallieva
Dňa 13.12.2015 sa vo Veľkom Biely pod vedením dona
Jozefa Luscoňa, SDB uskutočnila duchovná obnova. Dva
týždne pred Vianocami sme tak mali možnosť načerpať
duchovnú silu a stíšiť sa v tom hektickom období. Zúčastnili sa jej celé rodiny odchovancov najmä zo starších šaštínskych ročníkov. Účastníkmi boli aj malí budúci exallievi, ktorí vďaka privolanej pomoci starých rodičov zvládli čas bez rodičov a na záver vypomáhali donovi Luscoňovi pri slúžení svätej omše. Po agapé sme sa
všetci povzbudení a radostní rozišli do svojich domovov.
Anna Hortová

Za profesorom
Schmidtom do Štefanovej
Dňa 28. apríla 2016 sa uskutočnila návšteva profesora
Schmidta v Štefanovej, kde má svoje „letné sídlo“ a trávi niekoľko dní v týždni. Mladším ročníkom táto osoba
nie je príliš známa, no starší odchovanci si ho ešte pamätajú z jeho pôsobenia v Šaštíne, kde vyučoval históriu a geografiu.
Profesor návštevníkov vrele uvítal, previedol po obci
a porozprával o nej zaujímavosti. Nie je tajomstvom,
že profesor je nadšenec histórie a zberateľ archeologických nálezov. Je vlastníkom mnohých literárnych diel
starých niekoľko sto rokov a tiež predmetov – nástrojov a skamenelín datovaných do obdobia neolitu. Mnohé z jeho nálezov sa vystavujú po Slovensku, no mnohé
predmety ležia u neho doma. V tomto duchu je teda vítaný každý exalliev – nadšenec do archeológie, ktorý by
sa ujal týchto predmetov a dokázal by vytvoriť dôstojné
miesto na ich prezentáciu.
Profesor Schmidt je aj napriek svojmu vysokému veku
veľmi aktívny a pracuje na svojich literárnych dielach.
Jedná sa o román situovaný do šaštínskeho prostredia
z predvojnového obdobia a tiež zbierku básní, s ktorou
zožal úspech na literárnych súťažiach ako Bernolákov
pamätník v Trnave a pod.
Kiežby sme aj my v jeho veku boli takí aktívni a plní života ako profesor Schmidt...
Štefan Bošnák

Medaily pre hrdinov
Pri príležitosti sviatku Panny Márie Pomocnice kresťanov sa v rámci stretnutia exallievov seniorov uskutočnilo aj Slávnostné odovzdanie medailí a ďakovných listov
predsedu Ústavu pamäti národa Dr. Ondreja Krajňáka.
Ceremónia sa uskutočnila v sobotu 21. mája u saleziánov na Miletičovej ulici v Bratislave. Ocenenia putovali
štyrom významných osobnostiam: Františkovi Buzekovi (in memoriam), Ing. Oliverovi Miklasovi, Dr. Eduardovi Filovi a Ing. Milanovi Chabroňovi, CSc. Všetci traja žijúci ocenení patria medzi exallievov, členov nášho združenia. V programe vystúpil s hrou na fujare exalliev Ján
Cerovský a zatancovali členovia ľudového súboru Technik. Stretnutie pokračovalo občerstvením, priateľskými
rozhovormi, veselou náladou i spoločným spevom.
Sme radi, že máme medzi sebou hrdinov, ktorí nebojácne bránili hodnoty ako viera, sloboda a demokracia aj za
cenu vyhrážania sa, súdenia, prenasledovania a neustáleho strachu o budúcnosť svojich rodín.
Michal Nemček

V spomienkach
o 20 rokov do minulosti
Bývalí študenti Gymnázia sv. Jána Bosca v Šaštíne oslávili dvadsiate výročie opustenia jeho brán veľmi veselo. Spolu 30 mužov z ročníka sa stretlo v dňoch 8. – 9.
apríla 2016 v meste svojich študentských rokov. Svoje
životné príbehy si vyrozprávali pri kvalitnom guláši z diviny, dobrom pive a hlavne v dobrej atmosfére. Po spomínaní na študentské časy v uliciach Šaštína mala partia bývalých spolužiakov svätú omšu v bazilike, za účasti pána profesora Schmidta a Suchého. V homílií ich povzbudil don Jozef Červeň. Po omši nasledovala prehliadka gymnázia. S nostalgiou si muži zaspomínali na nevykúrené priestory či sprchy z drevotriesky na internáte,
ktoré vyvolali úprimné úsmevy. Pri slávnostnom obede
sa dozvedeli o nadchádzajúcich aktivitách exallievov pre
rok 2016. Popoludní sa už kolóna áut exallievov náhlila
na návštevu prvého riaditeľa gymnázia don Ernesta Macáka do Cerovej, ktorého potešili svojou prítomnosťou
i veselou hrou na gitare.
Simona Ondrejová
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Duchovná obnova
Tohtoročná Kvetná nedeľa ponúkla exallievom z Bratislavy a okolia ďalšiu výnimočnú duchovnú obnovu, ktorá bola bezprostrednou prípravou na slávenie tajomstiev Veľkej noci. Pri tejto príležitosti sa stretol vo Veľkom Bieli rekordný počet ľudí – viac ako 40 dospelých
a detí, ktorí si zvolili túto formu stíšenia sa a úvahy pred
najdôležitejšími sviatkami roka. Don Jozef Luscoň nám
počas svojho pútavého príhovoru priblížil odkaz hlavného predstaveného saleziánov don Artimeho pre celú saleziánsku rodinu na rok 2016: “S Ježišom zažime spoločne dobrodružstvo Ducha!”. Po krátkom ústraní nasledovali predveľkonočné sväté spovede, ktoré pomáhali
vysluhovať taktiež don Ivan Žitňanský a don Pavol Dzivý. Dôležitým faktorom bol silný animátorský tím, ktorý
pripravil pre naše maličké, malé aj väčšie deti zaujimavý program, ktorý dovolil nám rodičom sa venovať sebe

a svojmu vnútru. Po svätej omši, ktorú obohatili svojim
spevom animátori z Trnavy, sme sa ako prví kresťania
združili pri spoločnom obede, ktorý bol vhodnou bodkou spoločného zdieľania a vytvárania spoločenstva.
Róbert Mruk

Inšpirácie z poslednej
Školy života

Podnikatelia a ich
manželky o odpustení

V stredu 25. mája 2016 sa v Šaštíne uskutočnilo posledné stretnutie z cyklu Škola života medzi súčasnými a bývalými študentmi Gymnázia Jána Bosca. Svoj osobný
a pracovný životný príbeh prišli tentokrát prezentovať Michael Jurkovič zo svojim „sajdrom“ Jablčnô (maturant z roku 2007) a Lukáš Dolnák (maturant z roku
2008), ktorý sa venuje údržbe a hygiene áut.

Stretnutie biznis platformy je už tradičná exallievska akcia, ktorá si získala od doby svojho vzniku stabilných
účastníkov a teší sa stále väčšej obľúbenosti. Dôvodom
toho je aj skutočnosť, že na stretnutie sa snažíme prizvať vždy hodnotnú a zaujímavú osobu, ktorá môže dať
našim členom čo najviac inšpirácie a motivácie do ďalšej
práce a napredovania. Bolo tomu tak aj na 11. stretnutí, ktoré sa uskutočnilo opäť v Trnave v hoteli Spectrum
u člena biznis platformy Petra Cáka.
Nakoľko za biznis úspechmi našich členov stoja zvyčajne
aj manželky, rozhodli sme sa formát stretnutia upraviť
a program bol vhodný pre manželské páry a partnerov.
Program stretnutia začal v sobotu ráno odbornou prednáškou Mariána Kolníka, ktorý prednášal na tému odpustenia. Životný príbeh tohto hosťa je mimoriadne zaujímavý a po stretnutí jeho prítomnosť i samotnú prednášku všetci hodnotili pozitívne. Nasledovalo duchovné
zamyslenie a svätá omša, ktorú nám pripravil náš priateľ – páter Pavol Zvara.

Michael porozprával o svojej ceste životom ktorá ho viedla k tomu, že zodpovedá za kvalitu a procesy pri výrobe prvého slovenského cideru – Jablčnô. Tento projekt
viacerých exallievov naberá na veľkosti i kvalite a hádam
môžeme aj prezradiť že sa dočkáme rozšírenia ponuky
o viaceré špeciality.
Lukáš vo svojom podnikaní spojil príjemné s užitočným
a venuje sa svojej vášni – autám. Takým ako ich automobilky stvorili. Niekoľkoročná snaha prináša svoje ovocie
v podobe rozšírenia ponuky služieb z pneuservisu, auto
sklo servisu a hygieny vozidiel, na asistenčné služby či
služby automechanika. Lukáš v blízkej budúcnosti plánuje expandovať, a tak jeho služby budete môcť onedlho využiť aj v Bratislave.
Peter Kováč
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Druhá časť dňa pokračovala spoločným obedom, po
ktorom nasledovalo predstavenie nového člena platformy a spoločnou diskusiou. Stanislav Morávek porozprával o systéme a úskaliach posunkového tlmočníctva na
Slovensku, ako aj o možnostiach našej spolupráce.
Štefan Bošnák

UDIALO SA

Ako deti pomáhali
niesť Ježišov kríž

Z REGIÓNOV

Tento rok sme mohli zažiť v našej farnosti Nová Dubnica počas pôstneho obdobia každý piatok krížové cesty pre deti. Tie dostali vyrobené drevené krížiky a aktívne sa zapájali do priebehu ciest. Spolu s kňazom a miništrantmi prechádzali od zastavenia k zastaveniu, a na
konci ich čakal veľký kríž, kde si deti mohli odtlačiť svoje odtlačky prštekov. Tým znázornili, že aj oni pomáhali
niesť Ježišovi jeho ťažký kríž.
Každá krížová cesta bola obetovaná za niečo iné a deti
mali počas celého týždňa splniť nejakú aktivitu. Spomeniem napríklad krížovú cestu obetovanú za starých rodičov, kde deti dostali úlohu navštíviť svojich starých rodičov a stráviť s nimi peknú chvíľku.
Posledná krížová cesta bola animovaná. Spolu so žiakmi zo školy sv. Jána Bosca sme nacvičili pre našu farnosť krížovú cestu tak ako sa odohrávala kedysi dávno

Slávnosť vo farskej záhrade

na Golgote. Pilát, Veronika, Mária, Šimon z Cyrény a aj
všetci ostatní nám pripomenuli veľkú obetu Ježiša Krista. Aj vďaka nim, sme si dokázali hlbšie pripraviť naše
srdcia na Veľký týždeň.
Ivana Hortová, exallieva Nová Dubnica
V Dubnici nad Váhom sa sviatok Panny Márie Pomocnice kresťanov oslavoval vo veľkom. Celá saleziánska rodina sa stretla vo farskej záhrade. Zástupcovia jednotlivých zložiek , ktoré pôsobia vo farnosti – SDB, FMA, ASC
a začínajúci exallievi don Bosca spoločne prispeli k vytvoreniu rodinnej atmosféry. Po vystúpení žiakov zo ZŠ
s MŠ sv. Dominika Savia a z CVČ Laura si mohli všetky
deti pod dozorom animátorov vyskúšať svoje zručnosti
a vedomosti pri zábavných stanovištiach. A nielen duša
bola spokojná, ale aj telo dostalo svoju odmenu v podobe vynikajúcej grilovanej klobásy a sladkých koláčov.
Na cestu domov všetkých prítomných vyprevádzalo požehnanie Panny Márie Pomocnice od správcu farnosti.
Ľudmila Rajcová,
regionálna zástupkyňa Dubnica nad Váhoma

25 rokov SOŠ sv. Jozefa Robotníka
Kedysi žilinská učňovka, v súčasnosti Stredná odborná škola svätého Jozefa Robotníka oslavuje 25 rokov svojej existencie. Ťažko povedať
či 1. mája 1991 niekto tušil, ako rozhodnutie založiť školu dopadne. Nechajme hovoriť čísla, v škole momentálne študuje 336
študentov v deviatich odboroch, 90 z nich
je ubytovaných v školskom internáte a škola vychovala už 1300 exallievov. Toľko k faktom, čo je oveľa dôležitejšie, je výchova vedená v duchu preventívneho systému don
Bosca. Snažíme sa, aby naši exallievi boli nielen dobrými odborníkmi, ale aj zodpovednými
občanmi a dobrými kresťanmi. To všetko je umocnené rodinnou atmosférou, ktorá nie je vždy láskavá a tolerantná, no často musí byť aj prísna a náročná. V duchu rodinnej oslavy sme sa stretli saleziáni, zamestnan-

ci školy, allievi aj exallievi 1. mája 2016 v Rajeckej
Lesnej. Svätá omša, obed v prírode a športové
popoludnie v príjemnej atmosfére len oživilo spomienky exallievov na školu. Neostáva len pri spomienkach. Exallievi sa ďalej
podieľajú a zapájajú do života školy. Mnohí naši noví študenti sú tu na odporúčanie exallievov. V školskom roku 2016/2017
sa prvýkrát žiakom našej školy stane syn
nášho exallieva, a tým sa kruh spolupráce školy a exallievov uzatvára. Model, kedy na jednu
školu chodil starý otec, otec a vnuk sa dúfajme stane realitou pri 50. výročí školy, ale na to
potrebujeme veľa práce a Božiu milosť, aby škola prežila aj ďalšie roky.
Anton Kutliak, facilitátor exallievi SOŠ
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PROFIL

Spoločná modlitba je
recept na všetko
Stretli by ste ho na každom stretnutí Biznis platformy, pretože zatiaľ nevynechal ani jedno. Úspešný
v podnikaní i v rodinnom živote. Svoju mnohopočetnú rodinku aj rozrastajúci sa biznis nám predstavil
Martin Michálik.
Študoval si v prvom ročníku GJB. Aká bola tvoja cesta
až tam? Odkiaľ pochádzaš?
Pochádzam z malej dedinky Prietržka na Záhorí, okres
Skalica, asi 25 km od Šaštína. Som najstarší zo štyroch
súrodencov. Po ukončení základnej školy som začal študovať na Strednej priemyselnej škole stavebnej v Hodoníne, odbor Hornictví a hornická geologie. Po absolvovaní prvého ročníka som sa na detskom tábore, kde
som robil inštruktora, stretol s don Fulom a dozvedel
som sa o otváraní prvého ročníka Gymnázia Jána Bosca
v Šaštíne. Neváhal som, hneď som sa rozhodol prihlásiť
a Boh mi doprial stať sa jedným zo študentov.
Kam sa potom uberali tvoje kroky? Ovplyvnilo ich aj
gymnázium?
Gymnázium, celý zbor profesorov i vychovávateľ ma formovali, dostal som nový náhľad na život, prehĺbenie viery a silné priateľstvá spomedzi spolužiakov. Počas štúdia som zažil neopísateľné zážitky, stretnutia, ktoré zanechali hlboké spomienky. Ak by som mal znova tu
možnosť voľby štúdia na GJB, ani chvíľu by som neváhal.
Po ukončení gymnázia som bol prijatý na Trnavskú univerzitu a Univerzitu v Bologni. Z rodinných dôvodov
som však nenastúpil ani na jednu, a nastúpil som na náhradnú vojenskú službu ako ošetrovateľ v skalickej nemocnici na internom oddelení. Služba nebola jednoduchá, takmer denne som sa stretával so smrťou, s ťažký-
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mi chorobami u pacientov a vypočul som si aj veľa ľudských príbehov. Dva roky vojenčiny ubehli a ja som začal pracovať ako správca IT v poisťovni Apollo, neskôr
v IT firme, v stavebnej firme, potom ako logistik v obchodnej firme, vo veľkoobchode elektra a napokon ako
prevádzkový riaditeľ v mraziarňach. V tom období prišiel Vaško Faltus s myšlienkou začať podnikať v internetových službách. Slovo dalo slovo a v roku 1998 sme založili spoločnosť LTC. Bolo to popri zamestnaní. V roku
2000 som spoznal terajšiu manželku Hanku a začal som
pracovať pre jej rodičov vo veľkoobchode textilu ako obchodný cestujúci.

PROFIL
V oblasti výpočtovej techniky si neskôr začal aj sám
podnikať. Prezraď nám niečo o svojej firme...
Nakoľko ma práca v IT stále viac a viac lákala, v júni roku
2003 som začal pracovať samostatne a poskytovať aj
internetové pripojenie do domácností a firiem. Po mesiaci som opustil vtedajšie zamestnanie a začal som sa
plne venovať podnikaniu. Neskôr sa pridala aj manželka a spolu budujeme firmu doteraz. V roku 2011 sme
otvorili predajňu s IT a elektrom. Dnes máme dvoch
stálych zamestnancov a dvoch externých. Portfólio sme
rozšírili o satelitnú techniku a kamerové systémy.
Čo je podľa teba najdôležitejšie v prístupe k zamestnancom pre zachovanie dobrých vzťahov aj efektívnosti v práci?

že mnohým, ako aj mne, pomáha rozšíriť podnikateľské
aktivity a obzory. Veľkým prínosom je, že program stretnutí obohacujú osobnosti kresťanských podnikateľov so
svojimi príbehmi.
Si otcom piatich detí. Ako sa ti darí vyvažovať pracovný život s osobným?
Deň 11. máj 2002 je dátum dvoch významných udalostí v mojom živote, okrem toho, že sa stali naši reprezentanti majstrami sveta v hokeji, s Hankou sme vstúpili do manželstva. Pán Boh nám požehnal 5 detí, Danka (2002), Lejku (2004), Dávidka (2007), Anetku (2008)

Vzťahy so zamestnancami
riešime vzájomným porozumením a komunikáciou, inak
to asi nejde. Nakoľko sme
malá firma, tak sa poznáme
medzi sebou a každý problém
diskutujeme. Samozrejme stále sa učíme a zdokonaľujeme
systém.
Si aktívnym členom Biznis platformy, v čom vidíš jej najväčší
prínos pre exallievskych podnikateľov?
Som veľmi nadšený z myšlienky Biznis platformy a veľmi rád
sa zúčastňujem každého stretnutia. Je to obohatením a dúfam,

a Evičku (2010). Nie je jednoduché skĺbiť podnikanie
s rodinným životom. Deti si vybrali hokej (asi ovplyvnené dátumom svadby), čo je samozrejme časovo dosť náročné. S manželkou sa vždy snažíme nájsť kompromis,
aby sme skĺbili pracovné povinnosti a rodinný život. Počas víkendov sa snažíme naplno venovať rodine. Nájsť
medzi tým všetkým rovnováhu je o trpezlivosti a kompromisoch. Napríklad staršie deti zapájame do domácich prác či starostlivosti o menšie deti a podobne. Predovšetkým však treba spoločnú modlitbu a to je asi recept na všetko.

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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Stopy po šaštínskom
zázraku zostávajú
v srdciach i životoch
S vďačnosťou v srdci môžeme bilancovať roky veľkého saleziánskeho diela na
Gymnáziu Jána Bosca, ktoré sa pomaly chýlia ku koncu. Varieta ľudí, ktorých
gymnázium osobne zasiahlo a ovplyvnilo je skutočne pestrá. Od priaznivcov,
priateľov a podporovateľov, až po tých najsilnejšie spätých so školou –
riaditeľov a absolventov – ktorí o stopách šaštínskeho gymnázia v ich
životoch vydali úprimné svedectvá.
Ivan Žitňanský
delegát pre exallievov
Mal som tú milosť nasávať prvotnú rodinnú atmosféru tohto
jedinečného gymnázia s jedinečnými žiakmi ako učiteľ a vychovávateľ a som tu v Šaštíne aj
teraz, keď po 25 rokoch plodného života škola odchádza do predčasného dôchodku...
Nesúdim, nekritizujem, prečo to muselo prísť až sem to vie len Boh. Veď ten veľký sen prvotných nadšených
saleziánov akými boli don Augustín Nádaský, don Ernest Macák aj nedávno zosnulý don Malženický naďalej pokračuje... Tým živým pomníkom tejto školy ste a aj
budete vy exallievi!
Napĺňajme aj my svoje odvážne sny napriek námahám
ako sme to videli aj u mnohých našich profesorov a vychovávateľov. Stojí to za to, ako stálo za to aj 25 rokov
tejto našej rodinnej školy...

RIADITELIA GJB
Ernest Macák
od 26.8.1991 do 26.8.1993
Aké bolo GJB za vášho riaditeľovania?
Chlapci chodili do školy a dostávali známky a školské vysvedčenia.
Neviem, koľkí saleziáni tam boli. Študenti boli z celého Slovenska. Po ukončení štúdia mohli doplniť svoje štúdiá. Boli snaživí, každý deň mali večerné
modlitby v bazilike aj večerné slovo, kde si prehlbovali
morálne hodnoty.
Čo vám dalo GJB do života?
Pre mňa zbožnosť, disciplínu, priateľstvo a skúsenosť do
života.
Augustín Nádaský
od 27.8.1993 do 30.6.1994 (+)
Aké bolo GJB za vášho riaditeľovania?
Duchom šaštínskeho gymnázia bolo vedenie mladých duší
k univerzálnym hodnotám. To
poslanie som videl v učení, cvičení,
prežívaní a hľadaní pro-humánnych globálnych hodnôt, ako boli disciplína, pracovitosť, priateľskosť, pokora
a snaha. Bol to jedinečný projekt súkromnej internátnej
a čisto chlapčenskej školy. Bol pre tie roky naozaj revolučným a unikátnym projektom. Som si istý, že šaštínske
gymnázium poskytlo slovenskej spoločnosti skupinu jedinečných indivíduí, ktoré dostali potenciál byť chrbtovou kosťou tejto spoločnosti.
Čo vám dalo GJB do života?
Šaštínske gymnázium nebola škola, bola to rodina, bol
to klub priateľov, ktorí smeli spoluvytvárať odpovede na
zásadné otázky bytia, sprevádzaní skúsenými vychovávateľmi a kňazmi. Bol to jedinečný a unikátny, nebojím
sa povedať, sociologický zázrak. Za to vďaka všetkým, čo
sa na ňom podieľali.
(Don Nádaský očami študenta Petra Laťáka)
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Ján Goč
1.7.1994 do 31.7.2006
Aké bolo GJB za vášho riaditeľovania?
Boli to roky učenia sa, ako zvládnuť riadenie školy a namáhavú
prácu, ktorá s tým bola spojená.
Avšak najviac ma zamestnával problém, ako zladiť túto funkciu s povolaním kňaza. Keď som
sa stal riaditeľom stanovil som si tri ciele: omladiť pedagogický zbor, dať do poriadku agendu školy, aby zodpovedala nárokom vtedajšej legislatívy a udržať úroveň
školy náročnosťou vo vyučovaní.
Želanie pedagógom a žiakom
Chcel by som im zaželať silnú vieru, že budúcnosť majú
vo svojich rukách a iba oni sami rozhodnú o tom, či sa
ich sny premenia na realitu. Nikdy sa netreba vzdávať!
(Ján Goč v publikácii k 20. výročiu GJB)
Marek Nádaský
01.08.2006 do dnes
Aké bolo/je šaštínske gymnázium počas vášho riaditeľovania? Aký je jeho duch a poslanie?
GJB prešlo za obdobie môjho
vedenia najväčšími zmenami od
svojho začiatku. Keď som nastúpil
do funkcie, bola to ešte škola chlapčenská a povinne internátna. Po roku bol už internát dobrovoľný, po dvoch
rokoch sa menil zriaďovateľ a do školy mohli nastúpiť
aj dievčatá. Postupne končil internát svoju činnosť. Dá
sa povedať, že škola zmenila svoj charakter a vlastnosti.
To, čo „starí“ exallievi vnímajú ako negatívum – tú stratu
„jedinečnosti“ šaštínskeho gymnázia, sme vnímali ako
pozitívny a progresívny vývoj. Jednoducho o pôvodnú
formu už nebol záujem. Prestali ho mať saleziáni, keď
sa vzdali úlohy zriaďovateľa, prestali ho mať aj chlapci z iných častí Slovenska. Pravdepodobne už nefungovala motivácia cez saleziánske strediská a cez štruktúry saleziánov spolupracovníkov. Prispôsobili sme sa
teda prostrediu, kde sa škola nachádza – chceli sme slúžiť dievčatám a chlapcom zo Záhoria a celkom sa nám
to aj darilo. Za sedem rokov, čo je zriaďovateľom školy Bratislavská arcidiecéza, u nás zmaturovalo 170 žiakov. Títo by, pravdepodobne, nenavštevovali inú cirkevnú strednú školu, keďže v tomto regióne žiadna nie je.
Verím, že štyri roky na GJB ich pozitívne ovplyvnili. Tie
roky boli pekné, zaujímavé, naplnené množstvom akcií,
ktoré sme radi spolu so žiakmi organizovali.
Kritické sa ukázali posledné dva roky. Stále ale zdôrazňujem, že nejde iba o situáciu šaštínskeho GJB a netreba to interpretovať iba ako naše zlyhanie. O deti bojujú všetky stredné školy. Znížené počty záujemcov majú
takmer všade. Bohužiaľ, kým inde to znamená o triedu
menej, u nás to znamenalo koniec.

Som vďačný Bratislavskej arcidiecéze, pretože mať silného a profesionálneho zriaďovateľa je výborné. Zároveň sme boli súčasťou veľkého spoločenstva, nezabudnuteľné boli napríklad spoločné púte katolíckych škôl
v Šaštíne pri Sedembolestnej.
Čo vám gymnázium dalo do života? Či už osobného, odborného, alebo duchovného. Ako vás zmenilo alebo
ovplyvnilo?
Prežil som tu devätnásť rokov svojho života. Keď si pomyslím, že som sem prišiel hneď po univerzite a nemal som ani 24 rokov a niektorí moji žiaci boli len o 3
roky mladší... Toto miesto mi dalo naozaj veľa – predovšetkým úžasných ľudí, kamarátov. Spomedzi kolegov,
saleziánov, žiakov. Po odbornej stránke som sa tiež stále mohol učiť niečo nové. Som rád, že som sa začal venovať nemčine, že sme rozvíjali kontakty s gymnáziom
v Hildesheime. Mali sme tu neskutočne veľa zábavy. Ja
som sa na svojich kolegov tešil, každý deň sme mali nejakú zábavu, trávili sme spolu čas aj po vyučovaní, niekedy sme sa nechceli ani rozísť. Spoločne sme organizovali stále nejaké podujatia, vystúpenia, scénky.
Ako ma zmenilo? Asi som tu dospel. Už nie som taký
živelný ako v prvých rokoch. Trošku viac (nie však veľmi) kontrolujem svoje správanie a vystupovanie. Naučil
som sa trpezlivosti pri žiakoch, ktorí nechápu niektoré
veci ani na šiestykrát. Naučil som sa počúvať. A vo vzťahu ku kolegom a žiakom sa riadiť heslom: Treba im dať
toľko slobody, koľko unesú. Fungovalo to.
To, čo sme prežili, bolo krásne a výnimočné. A nie je dôvod na smútok. GJB nekončí. Zostáva v každom z nás, čo
sme jeho súčasťou.

HISTÓRIA
1. Etapa
Saleziáni hľadali od svojho príchodu na Slovensko
v roku 1924 priestor, kde by založili školu a mohli vychovávať budúce povolania pre prácu s mládežou.
V roku 1928 bolo zriadené gymnázium na príhovor poslancov česko-slovenského parlamentu Ferdiša Jurigu a Andreja Hlinku. Škola fungovala ako súkromná,
čo v praxi znamenalo, že študenti sa vzdelávali v Šaštíne a skúšky vykonali na inom štátom uznanom gymná-
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ziu. Z tohto obdobia je známa vysoká úroveň vzdelania
študentov oproti riadnym žiakom vtedajších gymnázií.
V tomto období malo gymnázium päť tried. Po ich ukončení mohol ten, kto pocítil v sebe duchovné povolanie
pokračovať v saleziánskom noviciáte. Ostatní študenti
pokračovali na iných gymnáziách. Škola bola zatvorená v rámci likvidácie kláštorov komunistickým režimom
v školskom roku 1949/1950.
Počas tejto etapy existencie školy vzišlo z radov študentov mnoho povolaní pre saleziánsku rodinu i cirkev ako
takú. Dnes je stále nažive niekoľko odchovancov školy –
exallievov seniorov.
2. etapa
Vyučovať na Gymnáziu Jána Bosca sa opäť začalo 2. septembra 1991 v znovuotvorenom saleziánskom diele.
Spočiatku boli profesormi najmä saleziáni, v súčasnosti prevažujú v učiteľskom zbore laici. Za 25 rokov novodobej existencie zmaturovalo na škole viac ako 500 maturantov, ktorí našli uplatnenie vo svete a pokračovali v štúdiách doma i v zahraničí (Taliansko, Veľká Británia, Nemecko, Česká republika). Mnohí zo žiakov sa rozhodli zasvätiť svoj život Bohu, viacerí sa stali členmi saleziánskej spoločnosti ako kňazi, saleziánsky spolupracovníci či exallievi.
Gymnázium bolo od začiatku povinne internátne
a chlapčenské, čo pomáhalo vychovávateľom formovať
študentov v duchu don Boscovho preventívneho systému. Postupom času sa škola prispôsobila dopytu a demografickému vývoju a povinný internát sa zmenil na
voliteľný. V školskom roku 2009/2010 začali na škole
prvýkrát v jej histórii študovať aj dievčatá.
Po rôznych existenčných problémoch a zmene zriaďovateľa školy zo saleziánov na arcibiskupa sa gymnázium
v šaštíne blíži k svojmu druhému zatvoreniu. Tentokrát
nejde o barbarské násilie minulého režimu na reholiach a cirkvi, ale o fakt že v ďalšom ročníku by už nenastúpil dostatočný počet žiakov pre otvorenie plnohodnotného ročníka. Školské brány sa už v školskom roku
roku 2016/2017 pre študentov neotvoria.

TVÁRE GJB
Ovocím každej školy sú jej absolventi. Tí zo šaštínskeho Gymnázia Jána Bosca sa na Slovensku i vo svete nestratili. Pôsobia v rôznych oblastiach života, v rôznych
pracovných odvetviach. Zopár z nich prezradilo, čo im
stredná škola dala a za čo sú jej vďační.
Robo Flamík, SDB
salezián – kňaz v službe mladým
Gymnázium, internát a saleziáni
mi ponúkli veľa do života. Najmä don Nádaský a jeho múdra
a láskavá duša, ale aj don Brunclík, don Ernest, Vlado Oravec,
Andrej Rajský. Kamaráti v triede i tí
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z iných, chalani – študenti, čo sme spolu učili mať sa vzájomne radi, Mamina a jej bazilika, to ticho a pokoj tam
na tých dlhočizných chodbách. Veľa dobroty a nehy od
dobrého Boha.
A čo ma naučila? Azda pokore, vytrvalosti, službe, odhodlaniu, láske k Bohu, k blížnym, najmä mladým na
ceste k Bohu, tým, čo sú troška viac na okraji a mnohému inému.
Mgr. Peter Valášek
riaditeľ, Familiae Locum –
Rodinkovo (Dom prijatia), n.o.
člen diecéznej rady, Žilinská
diecéza
GJB, ako každé dielo na základoch Ducha, tvorili ľudia a milosť zhora. Ďakujem za tento požehnaný čas, v ktorom sme sa učili objavovať a milovať
život, život ukrytý v Pánovi, hodnoty dobra, krásy, služby a rodiny. Naša príprava do života sa niesla v atmosfére zdravého rozumu aj náročnosti, v láskavom i veselom štýle. Uveril som, že život je vzácny a krehký dar.
Cestou sa aj ako rodina presviedčame, že stojí za to žiť
ho naplno, z celého srdca, s úsmevom a odvahou, hoci
je krehký a často vystavený skúškam. V radostiach aj bolestiach života, pri rozvíjaní talentov a darov, pri budovaní vzťahov, hnutí, firiem, v službe, odpočinku aj v statočnej práci, nech je vo všetkom oslávený dobrý Boh
v Trojici, kým v Ňom celkom spočinieme!
Tomáš Letavay
spolumajiteľ firiem Polygrafia
Gutenberg, s.r.o. a PRESS GROUP,
s.r.o. Banská Bystrica – grafické
štúdio, tlačiareň, reklamná
agentúra
GJB mi dalo fantastické vzťahy,
ktoré trvajú doteraz. Spoznal som
kvalitných veriacich ľudí, ktorí ma obohatili a stále obohacujú. Gymnázium ma naučilo vytrvalosti a samostatnosti, a hlavne (a to považujem za najdôležitejšie) hlbokej mariánskej úcte.
Vďaka Bohu a Panne Márii som tým, kým som a som
tam, kde som.
Michal Slovák
spolumajiteľ Jablčnô
a grafický dizajnér
GJB mi dalo hodnoty, ktoré som
síce ocenil až ako dospelý, ale o
to viac si ich vážim. GJB je dobrý základ do života. Dalo mi priateľstvá s čestnými ľuďmi, a dokonca
môžem povedať, že vďaka tomu, že som tam študoval,
mám aj firmu. V Jablčne sme až štyria, ktorí sa odtiaľ poznáme a na pôde školy dokonca aj vznikol nápad začať
spoločne podnikať. Vďaka GJB za všetko! A už len dúfam, že to čo mi dalo, budem vedieť odovzdávať ďalej.

GYMNÁZIU M JÁ NA BOSCA
Marián Skočík
farmaceut – lekárnik

ktorí tam boli, a ktorých som stretol – spolužiaci, kamaráti a spolubojovníci na internáte.

Škola mi dala super spolužiakov, vštepila mi správne hodnoty a životné postoje. Páčil sa mi
tam rodinný duch na internáte, osobný prístup saleziánov ku
každému z nás, dialóg medzi študentami a saleziánmi. Bola to krásna kapitola môjho života, na ktorú rád spomínam. Do života mi dala asi to,
že netreba si nechať pre seba bohatstvo, ktoré som dostal. A tiež princípy rodinného ducha, postoje k životu,
postoj zodpovednosti k povinnostiam.

Dostal som od Boha tú milosť byť v daný čas na GJB.
Večerné modlitby a omše spolu s akadémiami a ružencom bolo to, čo mi dalo do života milosti, ktoré teraz reálne vnímam. Na tie pocity, keď som sám sedel v noci
v bazilike a cítil jemný vánok, ktorý tam prúdil, a videl
len korunku Sedembolestnej – jediné svetlo v celej bazilike, nikdy nezabudnem. Navždy mi v srdci ostanú ružence, kedy sme nevideli jeden na druhého, ale o to intenzívnejšie sme cítili Božiu prítomnosť.

Radovan Rumanovič, SDB
salezián – koadjútor, momentálne
v Bratislave na Trnávke
GJB mi dalo hlavne priateľstvá
na celý život. Prišiel som aj ku
vzdelaniu, na ktorom mi však
ako pubertiakovi až tak nezáležalo. Dostal som veľa pozitívnych zážitkov a zdravé spoločenstvo. Bolo to miesto, kde som mal
prvého duchovného vodcu a s kamarátmi sme mávali
stretká so saleziánmi. Jednoducho, radosť žiť.
Až po odchode z GJB som si uvedomil, ako mi tam
bolo dobre, a ako som si mal ešte viac užiť kamarátov,
prostredie, vzťahy. Odkedy som si to uvedomil sa snažím vzťahy nepodceňovať a užiť si ich naplno. Toto som
sa naučil v GJB.
Stanislav Morávek
tlmočenie do posunkového jazyka
a z neho do hovoreného jazyka
GJB ma učila mať v láske Pána
Ježiša, Pannu Máriu, moju rodinu a všetkých v škole. Ukázala mi svätého Jána Bosca
ako toho, kto pomáhal blízkym a robil to profesionálne. Mal som skvelých učiteľov, kňazov, spolužiakov. Sme kamaráti na život
a na smrť alebo „amici per la pelle“. A tiež bola škola na
veľmi vysokej úrovni z hľadiska kvality výuky.
MDDr. Štefan Straka
zubný lekár, dentoalveolárny
chirurg
Nedá sa slovami opísať, čo všetko sa dalo, a čo všetko som reálne načerpal popri samotnom
štúdiu na GJB. Život mi zmenili vzory, ktoré som zažil na gymnáziu – don Nádaský, don Macák, don Paulíny, don Goč,
don Slivoň, don Kňaze, don Horváth, don Flamík... Boli
to moji otcovia pre túto etapu môjho života. Život mi
zmenili učitelia, a to nielen profesionalitou, ale aj svojím
náhľadom na život, otcovstvom, duchovným životom a
spoluprácou v kolektíve. Život mi zmenili všetci ľudia,

Život je úplne iný ako bol v Šaštíne, naozaj sme tam žili
jednej veľkej bubline, ale o to viac sme mohli načerpať.
Kto chcel, načerpal. Pre život som si odniesol iný pohľad
na svet, na ľudí, na nažívanie v úzkom spoločenstve
a samozrejme veľa kamarátstiev a názorov na jednotlivé oblasti lásky, viery, manželstva. Do života som si odniesol taktiež poznanie, že nič nie je samozrejmé a nič
nie je náhoda – život je plný milostí – v mojom živote sa
dejú zázraky a sú každodenné. Taktiež ma táto škola do
života naučila, že celý život sa máme učiť ako sa učiť.
Juraj Kovaľ, SDB
salezián – kňaz, momentálne
v stredisku Banská Bystrica
ako vedúci oratória
Gymnázium
ma
„nakoplo“
v mojom povolaní. Práve tam sa
rodilo moje nadšenie pre saleziánsky život. Oslovil ma prístup saleziánov, rodinná atmosféra, veľa pekných akcií. Štyri roky
na tejto škole ma naučili aj samostatnosti, dali mi rozbeh
v duchovnom živote, v zodpovednosti, vedieť sa postarať
sám o seba, cestovať. Som rád, že som mohol viackrát
zažiť prázdninovú skúsenosť v talianskych oratóriách.
Mgr. Pavel Ambros
špecialista na ľudské zdroje
To, čím pre mňa GJB skutočne
bolo a ako zásadne zmenilo môj
život, som si uvedomil až s istým
odstupom času, keď som už na
škole nebol. Myslím, že pre väčšinu študentov bol Šaštín v prvom
rade veľkou školou života (aj toho duchovného). Môžem povedať, že som tu zažil skutočných svätcov (predovšetkým don Nádaský, don Macák), ktorých príklad
v nás zanechal nezmazateľnú stopu. Život na internáte bol špecifický. My, čo sme sa neskôr šťastným riadením osudu vyhli povinnej vojenskej službe, sme si svoju malú „vojnu“ zažili už na internáte. V dobrom aj zlom.
Mladý človek sa musel začleniť do kolektívu, prispôsobiť
danému režimu, nadriadeným, čo najmä pre nás s rebelskejšou povahou nebolo vždy ľahké. Prežili sme a bola to
pre nás veľmi cenná skúsenosť. Spätne hodnotím tie štyri roky prežité „za múrmi kláštora“ ako najkrajšie obdobie môjho života. Šaštínu vďačím za veľa: za hodnoty, za
saleziánsku formáciu, za množstvo priateľov na celý život
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a najmä za zážitky. Tých je toľko, že by na nich nestačil niekoľkosériový sitkom. Možno to bude znieť prehnane, ale
to, čo nám dal Šaštín, by nám žiadna iná škola nemohla
ponúknuť. Je len na škodu, že GJB už nezažijú naše deti.
Andrej Klapica
ekonóm
Predtým ako som prišiel na
gymnázium som bol taký malý
maminkin miláčik a veľa mi
bolo odpustené. Na gymnáziu ma nemal kto ochraňovať,
musel som si nájsť miesto medzi ďalšími tridsiatimi chalanmi v triede, za všetko čo
som urobil, som si zodpovedal a musel som sa naučiť sám si zariadiť veci na základe toho, čo som chcel
dosiahnuť. Páčilo sa mi mať poriadok v skrini, tak
ako som ho mával doma? Musel som si sám upratať.
Chcel som našich potešiť dobrými známkami? Musel
som sa sám prinútiť do štúdia. Dobrý vzor správania
a konania som mal z domu, ale pod gesciou otcov saleziánov sa tento dobrý vzor pretavoval do môjho životného štýlu. Zmenu hlavne vnímam v zodpovednosti,
ktorú na nás saleziáni nenásilne kládli a ktorej sme sa,
vďaka ich systému výchovy, naučili.
Viem presne povedať čo najvzácnejšie si z gymnázia
odnášam. Pred príchodom na gymnázium sme na náboženstve, ale aj pri stretnutiach s kňazmi hovorievali
o Božej vôli. Veľmi nerád som počúval rozhovory na túto
tému, lebo som nechcel aby sa v mojom živote diali veci
podľa Božej vôle. Chcel som si o všetkom sám rozhodovať a bál som sa, že Božia vôľa je krutá a zlá. Možno to
bolo aj z dôvodu, že na základnej škole som bol často

v nemocnici kvôli kolenám, čo som úplne neznášal.
Avšak na gymnáziu som pochopil, že plnenie Božej vôle
je tá najsprávnejšia vec. Pochopil som, že Božia vôľa nie
je krutá, že podriadenie sa jej nám neprináša nešťastie,
že nemusíme byť martýrmi. Veď Pán Boh nás má rád,
tak prečo by nám nechcel dobre? Síce v živote sa prihodia veci, ktorých prekonanie je ťažké, ale dnes verím,
že aj takéto situácie sú tu preto, aby sme sa priblížili
k nebu. Pevne verím, že tento pohľad, ktorý som sa naučili na gymnáziu mi vydrží až do posledného dychu.
Michal Šimkovič
Lead Designer,
Amazon Web Services
GJB mi dalo do života viac samostatnosti a dobré priateľstvá. I keď bohatý a povinný náboženský program bol pre mňa
mladého miestami až príliš bohatý,
vyrástol som tam kúsok aj duchovne. A ešte aj fyzicky,
asi pol metra. Najlepšia slovenská stredná škola, na akej
som kedy študoval.
Peter Gröpel
vedecko-pedagogicky pracovník
a športový psychológ na
Technickej univerzite v Mníchove,
Fakulta športu a zdravia
Okrem partie skvelých ľudí (spolužiaci, pedagógovia...) mi dalo
GJB dobrý základ spoločenského
rozhľadu, čo je minimálne pre dobrú vedeckú činnosť
veľmi dôležité. A určite aj don Nadaského „coraggio“ –
taká malá motivačná pomôcka, ktorá mi neraz v kariére
pomohla dostať sa vyššie.
Ing. Ján Koričanský
vedúci a majitel firmy Koričanský –
inžiniering, realizácia,
projektovanie stavieb
GJB mi zmenilo život hlavne v
tom, že som mal dostatok času
na pripravenie mojej vysnívanej
budúcnosti, keďže sme mali dostatok priestoru na to, aby sme rozmýšľali sami nad sebou,
ako aj nad našou budúcnosťou. Výborný kolektív spolužiakov, ako aj učiteľov, sa nedá ničím nahradiť a kedykoľvek som mal chvíľku času, prišiel som pozrieť „staré
tváre“ späť do školy a trochu poklebetiť. A to čo je hlavné a najpodstatnejšie, stretnúť sa v modlitbe so Sedembolestnou v krásnej bazilike, ktorá ma očaruje aj dnes
svojou architektúrou (choroba z povolania J).
Prežil som tu najkrajšie roky mladosti, ktoré by som ničím nenahradil. Ťažké bolo síce balenie každú nedeľu
na vlak a internát, ale čím skôr sa človek odčlení a naučí sa slobodne myslieť, tým lepšie. Pre mňa bola škola
GJB veľkým obohatením a len krútim hlavou, že sa naša
škola zatvára.
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Deo gratias nech
zaznieva často
z našich úst
Drahí priatelia a nasledovatelia don Bosca!
Po viacerých rokoch som mal jedinečnú možnosť zúčastniť sa osláv Panny Márie Pomocnice priamo na Valdoccu v jej chráme. Svätá omša s hlavným predstaveným don Artimem a po nej procesia. Zaujala ma však
udalosť z večera, kedy sa slávila nočná vigília. Na nádvorí som stretol mladého saleziána, rozpoznateľného podľa saleziánskeho kríža a tak som mu poprial dobrú noc.
Prekvapila ma jeho odpoveď. „Som tu prvýkrát v živote
a asi aj poslednýkrát, keďže som z Južnej Ameriky. Keď sa
mi už dostalo takej milosti, chcem ju využiť naplno a budem sa teda modliť celú noc.“ Potešila ma jeho radosť a
vďačnosť za to, že mohol byť na miestach, kde žil don
Bosco, kde sa zrodila saleziánska charizma.
Vďačnosť - koľko príležitostí nám život ponúka, aby sme
boli vďační. Často si ani dobre neuvedomujeme koľko
krásnych chvíľ zažívame, kde všade sa môžeme ocitnúť.
Možno práve teraz v lete, v čase dovoleniek, oddychu,
výletov, táborov. Tieto skutočnosti sa takisto môžu stať
fádnymi, samozrejmými, že popri nich aj zabudneme
ďakovať. Keď bol don Bosco vysvätený za kňaza hovorí: „Tento deň môžem nazvať najkrajším dňom svojho života. Vo chvíli, keď si pri omši spomíname na svojich drahých,
vymenoval som Bohu svojich profesorov a všetkých, čo mi
preukázali nejaké dobrodenie. Spomenul som si najmä na
dona Calossa, ktorého som vždy považoval za svojho veľkého a významného dobrodincu.“ Pre don Bosca bola vďačnosť pamäťou srdca. Nezabudnúť na to, čo sa mi dostáva od Boha a od ľudí.

Jednou z prvých vecí, ktorú učia múdri rodičia svoje deti
je ďakovať. „Poďakoval si sa babke za cukríky?“ alebo „Ako
sa povie, keď ti mama pripravila raňajky?“, počúvame často z úst rodičov. A je správne vychovávať deti k vďačnosti. Takisto jednou z prvých vyjadrení modlitby je vďaka.
Všimnúť si Boží dar, spoznať ho, tešiť sa z neho potom
ho správnym spôsobom vyjadriť. Deo gratias nech zaznieva často z našich úst.
Dôvodov k vďačnosti je v živote určite veľa, najmä ak si
dokážeme otvoriť svoje oči a srdcia a spoznávať, čo všetko mi život prináša. Ponúkol by som aspoň dva motívy k vďačnosti. Prvým môžu byť ľudia, ktorí nám v živote pomohli a pomáhajú. Rodičia, príbuzní, priatelia, tí,
ktorí s nami prešli kus cesty a posunuli nás na nej. Presne ako don Bosco pri prvej svätej omši. Spomenul si na
všetkých svojich profesorov, spovedníkov, sprievodcov,
ktorí mu pomáhali na jeho neľahkej ceste štúdia. Ako sa
neskôr vyjadril: „Ja som vždy potreboval všetkých.“ Niekto
mu venoval čas, aby dobehol v štúdiu to, čo sa nemohol naučiť skôr. Niekto mu zasa zohnal reverendu, kabát, alebo zaplatil čas štúdia. Jeho odpoveďou je úprimná vďačnosť. A potom samozrejme postava don Calossa, toho, ktorý ho naučil chuti duchovného života. Ako
sa modliť, ako prežívať deň s Pánom a ako sa horlivo venovať mladým. Nech aj nám ostáva otázka komu a za
čo môžem byť vďačný? Táto otázka môže byť zároveň
predmetom modlitby.
Ďalším dôvodom vďačnosti môžu byť naše osobné dejiny. Udalosti, ktoré sa stávajú a sú čítané očami viery, dávajú spoznávať ako Pán kráča s nami životom. Don Bosco to vyjadril takto: „Aké podivné sú cesty Božej prozreteľnosti! Boh naozaj pozdvihol zo zeme chudobného chlapca a povýšil ho medzi svojich najmilších.“ Prajem všetkým
nech sú naše dni naplnené novými dôvodmi pre úprimnú vďačnosť.
Peter SDB
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biznis profil

Divadlom k evanjelizácií
Šaštínske gymnázium bolo pre Andreja Klapicu najskôr dobrodružstvom, neskôr sa saleziánska výchova stala preňho záväzkom na celý život. Jeho záujmy však v členstve výkonného výboru Združenia exallievov nekončia. Viac o rodine, divadle i svojom angažovaní v politike prezradil v rozhovore.
Odkiaľ pochádzaš a ako si sa dostal práve na šaštínske gymnázium?
Na základnej škole v Piešťanoch sme boli traja dobrí kamaráti, ktorí sme ako jediní zo všetkých spolužiakov chodili od prvej triedy na náboženstvo. Na základe
spoločného pozitívneho ovplyvňovania sa naše spoločné štúdia pokračovali aj v Šaštíne. Hoci pôvodne sa mali
naše cesty rozdeliť. Ja som bol prijatý na elektrotechnickú školu a moji dvaja kamaráti mali ísť na gymnázium
do Trenčína. Ale keďže sa otváralo gymnázium v Šaštíne, tak sme s rodičmi išli v auguste na pohovor s don
Ernestom Macákom. Po pohovore mi don Macák dal
obrázok sv. Jána Bosca a na druhej strane bolo rukou
napísané „Prijatý“. Don Malženický, ktorý tam pôsobil
ako p. farár, nám urobili prehliadku priestorov a všetko na mňa pôsobilo dobrodružne. Veľké priestory, v ktorých sa všetko ozývalo, pekná výzdoba, mohutná bazilika, krypta. Pochopil som, že v Šaštíne som na správnom mieste.
Niet pochýb, že ťa veľmi ovplyvnilo, napokon vďaka
nemu si stálym členom združenia exallievov. Ale čo
najdôležitejšie si sa v ňom do života naučil?
Zo začiatku ma na gymnáziu lákali ozajstné chlapské
dobrodružstvá. Hneď v prvom ročníku sme s najlepším
kamarátom objavili tajný prechod do veží baziliky k národnému zvonu, ktorý sme následne často navštevova-
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li. Už v druhom ročníku sme vypátrali tajný podzemný
prechod do krypty. Ale postupne išlo dobrodružstvo do
úzadia a začal som sa venovať mládeži, vedeniu skautskej družiny, čo vyústilo do záujmu o duchovnejšie aktivity, o čítanie evanjelia a každodenné modlenie sa sv.
ruženca.
Často hovorievam, že mi gymnázium dalo kvalitný základ do života. Pochopiteľne, hlavný základ som dostal v rodine, ale tie štyri roky v Šaštíne v každodennom
kontakte so saleziánmi, ktorí boli pre nás vzorom, ktorí sa o nás starali, každodenne povzbudzovali, spovedali, modlili, to bol urýchlený kurz k nábožnosti, zodpovednosti a ľudskosti. K príprave na to, čo budeme v živote
potrebovať.
Predstav nám v skratke svoju rodinku...
Prirodzene som si počas štúdií v Taliansku myslel, že sa
ožením za Talianku, aj keď som nikdy so žiadnou nechodil. Ale privodilo sa mi čosi zaujímavé. Chodil som po
svete, hľadal dievča a vôbec som si neuvedomoval, že
to najkrajšie a najlepšie dievča žije u nás v Piešťanoch.
Našťastie som sa zbadal a objavil poklad mojich snov.
Takže manželka sa volá Alicka a snažíme sa vychovávať
tri deti, Kristínku, Andrejka a Laurinku a je nám spolu
úžasne. Som presvedčený, že naša rodinka by sa mala
ešte rozrásť, ale nebudem predbiehať. Každý večer sa
čakáme na spoločnú modlitbu, v ktorej vlastnými slo-

BIZNIS PROFIL
viť scenár do finálnej podoby, aby bolo divadlo akčné.
Potom treba zohnať hercov, nadchnúť ich pre myšlienku, zabezpečiť priestory na nacvičovanie, navrhnúť a vytvoriť oblečenie pre hercov, kulisy pre každú scénu, dotvoriť hudbu a zohnať sponzorov na finančné výdavky.
Na každé vystúpenie si so sebou nosíme celú techniku
ozvučenia, titulkov, osvetlenia a pod. Každá takáto dobrovoľná aktivita si vyžaduje prekonávať samého seba
a ochotu robiť nezištne pre druhých. Viem, že to nie je
jednoduché a preto obdivujem každého dobrovoľníka,
kto vedie alebo hrá v nejakom farskom zbore, kto vedie
stretnutia s miništrantmi a mládežou. Verím, že tieto aktivity majú význam ako pre organizátorov, tak i pre divákov a privádzajú ľudí do neba.

vami ďakujeme, odprosujeme a prosíme. Takže takýmto spôsobom sa členmi našej rodinky stáva aj Pán Ježiš,
Panna Mária a sv. don Bosco.
Vo výkonnom výbore si zodpovedný za kultúru, ťahalo
ťa to k tejto oblasti už počas strednej školy?
Prvý záujem o kultúru vo mne zasial don Nádaský, povzbudzoval ma, aby som šiel študovať dramaturgiu.
Formou kultúry je možné nenásilným spôsobom evanjelizovať, poukazovať na to, ako by sme sa mali k sebe
správať, aký by sme mali byť. Je to forma povzbudzovania k lepšiemu životu. A tak, ako človek potrebuje k životu náboženstvo a prácu, potrebuje aj kultúrne vyžitie.
Angažuješ sa v Piešťanoch, kde vedieš aj exallievskych
divadelníkov. Ako a kedy vzniklo toto divadlo?
V Piešťanoch máme veľké šťastie, že odtiaľto pochádza veľa exallievov. Dokonca sa do Piešťan prisťahoval
aj jeden spolužiak (Michele), ktorý už na gymnáziu písal divadelné predstavenia. Dali sme sa dokopy a začali sme tvoriť. On písomne ja organizačne. Vznikli sme
po tom, čo som si vypočul príbeh jednej sestričky, ktorá
sa stretla v Piešťanoch s Matkou Terezou. Poprosil som Michala, aby k tomu
napísal scenár a následne sme zohnali hercov, kulisy, oblečenie, ozvučenie.
Dnes už máme nacvičené v poradí tretie predstavenie, konkrétne o živote
dona Bosca a zakaždým sa zlepšujeme.
Treba povedať, že pri divadle nám veľmi pomáha pomoc od exallievov a povzbudenia nášho delegáta don Ivana.

Okrem pravidelných predstavení nám mesto Piešťany
dáva priestor počas adventných nedieľ zahrať na námestí krátke divadlo na tému Vianoc, na ktorom je zvyčajne zaplnené celé námestie. Čo nás tiež povzbudzuje v našej práci.
Okrem divadla a rodinky ťa napĺňajú a živia aj iné aktivity, prezraď nám niečo o nich.
Pracujem v odbore, ktorý som vyštudoval, teda v oblasti ekonómie na medzinárodnej úrovni. Okrem toho
sa aktívne venujem politike. Som poslancom v mestskom zastupiteľstve a novopečeným okresným predsedom KDH. Viem, že táto strana môže mnohých znervózňovať, ale vstúpil som do nej už dávno s cieľom použiť v prospech spoločnosti moje vedomosti a skúsenosti, ktoré sú aj zo zahraničia a neplánujem tzv. „prezliekať kabát“, angažovať sa v inej politickej strane z dôvodu lepších politických vyhliadok.
Mojou každodennou úlohou, ktorej sa chcem venovať
nepretržite, je plniť Božiu vôľu, lebo som presvedčený,
že jej plnenie je najkratšia cesta do neba. Ale aby to nevyzeralo, že som „makač“, tak priznám, že veľakrát mám
s jej plnením problém, o čom vie najlepšie môj spovedník.

Čo je najťažšie na vedení divadla, s čím
musí človek rátať, keď do toho ide?
Asi ako vo všetkom najťažšie je začať. Zatiaľ sme malé divadlo a nemáme vlastné priestory, ani profesionálnych hercov, ale máme chuť niečo pekné v živote urobiť. Postup je nasledovný: na začiatok treba napísať a upra-
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47. výročie audiencie
slovenských pedagógov
u Sv. Otca Pavla VI.
Nedávno sme si pripomenuli 47. výročie manifestačného vystúpenia slovenského učiteľstva, ktoré dňa
25.3.1969 v Ríme demonštrovalo vernosť svojim kresťanským tradíciám. Jednoznačne sa potvrdilo,
že vtedy 20-ročné úsilie komunistického režimu o presadenie ateizmu v našich školách bolo dovtedy
absolútne neúspešné, že prakticky skrachovalo. Čo sa vtedy vlastne stalo?
V čase jarných prázdnin viaceré školy Západoslovenského kraja a Krajský pedagogický ústav v Bratislave usporiadali prostredníctvom cestovnej kancelárie Tatratour
vlakové zájazdy do Talianska. Popri zastávkach vo Viedni,
Florencii, Miláne, Rimini, Bari, Neapole a Benátkach sme
vtedy navštívili aj Rím a Vatikán. Na veľké prekvapenie
účastníkov, pri zastávke v Ríme čakalo pred železničnou
stanicou vyše 30 autobusov, pripravených previezť účastníkov cesty po pamätihodnostiach Ríma – za minimálny
poplatok. Sprievodcami v autobusoch boli slovenskí kňazi, ktorí v tom čase pôsobili vo Večnom meste. Bolo to
v období pokračujúcich osláv výročia príchodu sv. Cyrila
a Metoda na naše územie.

Modlitba za slobodu
S úctou sme všetci zastali pri mieste posledného odpočinku sv. Cyrila. Pri okružnej jazde po Ríme sme si pozreli
známe Koloseum, Baziliku sv. Pavla za hradbami, Forum
Romanum, Fontánu di Trevi a ďalšie pamiatky a zaujímavosti Ríma. Na konci tejto okružnej jazdy zastali naše autobusy na veľkolepom námestí pred Bazilikou sv. Petra.
S nadšením sme vystúpili a fotografovaniu nebolo kon-

ca-kraja. V tom sa medzi nami rozšírila správa, že nám
poskytne mimoriadnu audienciu nástupca svätého Petra
v Ríme – rímsky pápež Svätý Otec Pavol VI. Správu privítali všetci účastníci s rozochvením a potešením. Stihli sme
sa ešte v Chráme sv. Petra pokloniť centru kresťanského
ducha. Modlitby boli zrejme individuálne. Určite ale každý z nás prosil Boha, aby sa náš národ dočkal opäť slobody – osobnej i spoločenskej, morálnej i duchovnej nápravy u nás doma. Prešlo síce ďalších krutých 20 rokov a 8
mesiacov, ale svetlo slobody predsa len vyšlo po 17. novembri 1989 a veríme, že natrvalo.
Spomenúť treba, že celá akcia sa uskutočnila za výraznej
spolupráce s Ústavom sv. Cyrila a Metoda v Ríme, s ktorým sme už pred cestou a príchodom do Ríma nadviazali
kontakt, ako aj s cirkevnými kruhmi u nás doma.

Za cenu straty práce
Komunistický aparát za spolupráce s ŠtB vyvinul po tejto
akcii obrovské úsilie, aby odhalil organizátorov a pozadie
tejto akcie. Ku cti všetkých účastníkov slúži, že napriek individuálnemu „spracovávaniu“ mnohých jednotlivcov sa
im to nepodarilo. Nakoniec sa ideologické oddelenie vtedajšieho KV KSS rozhodlo frontálne potrestať všetkých, pracovne vyššie postavených, účastníkov tohto zájazdu. Viacero riaditeľov škôl, inšpektorov, metodikov a učiteľov bolo postupne odvolaných z funkcií a následne postupne prepustených. Ako oficiálny dôvod sa uviedlo – ako bolo vtedy zvykom – všeličo,
resp. hocičo iné. Všetci však vedeli, za čo
sú potrestaní. Boli medzi nami príslušníci rôznych vierovyznaní: evanjelici, katolíci, židia i ľudia bez vyznania. Ale všetci
sa v tomto vystúpení prihlásili ku kresťanskej cyrilo-metodskej tradícii slovenského národa. Možno povedať, že ekumenizmus u nás vtedy slávil svoje prvé
víťazstvo práve prostredníctvom slovenského učiteľstva. Naň by sme mali v súčasnosti – už v čase slobody myslenia
i konania – oveľa výraznejšie nadviazať.
Dr. Eduard Filo
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ROZLÚČKA
Milí exallievi, kamaráti!
Keď som pre 4 rokmi prišla pracovať na sekretariát exallievov, nemala som presnú predstavu, čo bude náplňou
mojej práce. Vedela som, že môj brat je v občianskom
združení spolu so svojimi spolužiakmi so Šaštína a potrebujú pomocnú silu pri organizovaní podujatí. Vedela
som, že existuje výkonný výbor, facilitátori a že existuje
sekretár Michal Nemček, ktorý má na všetkých kontakty. J A takto to nejako celé začalo!
Po 4 rokoch sa pozerám na jeden zázrak. Zázrak, ktorý bol požehnaný donom Boscom a ku ktorému prispeli mnohí z Vás. Zázrak, ktorý je dôkazom, akú silu má
spoločenstvo nadšených ľudí. Veď za 4 roky som mala
česť byť súčasťou neuveriteľného množstva zážitkov
a povzbudení!
Moja srdcovka - Víkend silných zážitkov (VSZ), bude tento rok oslavovať už štvrté narodeniny. Vďaka tejto udalosti som spoznala Vás, Vaše manželky, rodiny. Po VSZ
ste za mnou mnohí chodili a ďakovali ste za dobre pripravenú akciu. Vnútorne som však vždy cítila, že ďakovať by som mala ja Vám. Bez Vášho nadšenia, radosti
a ochoty pustiť sa aj do bláznivých úloh, by to bol len
víkend s atrakciami. Vďaka Vám to bol naozaj zážitok!
Family day, Splav malého Dunaja, či rodinná lyžovačka
sú ďalšie vydarené akcie, ktoré spájajú členov exallievov
a podporujú rodinného ducha celého združenia.
Našu podnikateľskú platformu pred pár rokmi ťahala
len hŕstka nadšencov. V súčasnosti s hrdosťou rozprávam o našich šikovných podnikateľoch a teší ma každá
Vaša spoločná spolupráca! Stretnutia Biznis platformy
boli pre mňa predovšetkým vďaka neskutočne obohacujúcim prednáškam a svedectvám, vždy veľkou inšpiráciou.
Aj vďaka Robovi Mrukovi a jeho manželke sme rozbehli krásny sociálny projekt, ktorý pomohol mnohým rodinám a deťom v núdzi a zapojili sa do neho ľudia, ktorí o exallievoch v živote nepočuli, ale chceli pomôcť. Aj
takto šírime don Boscov odkaz.
Časopis dnes začína tretí rok svojho fungovania a teší
ma, že ho stále môžete držať v rukách. Rozhovory
a články o Vás boli pre mňa veľkým povzbudením a pri
ich písaní som si veľa Vašich myšlienok zapísala aj do
osobného „inventára“.
Zimomriavky mi vyvolávala aj sila nášho spoločenstva.
Snaha pomôcť našim kamarátom, ktorých ich životný
kríž v istej etape života ťažil o niečo viac. Spoločné modlitby bolo cítiť a sama som bola svedkom, že tieto modlitby boli vypočuté.
Nezabúdam ani na duchovné povzbudenia nášho delegáta Ivana Žitňanského, ktorý rovnako ako môj brat
Michal Hort, vždy videl zmysel a veľkú budúcnosť don
Boscových žiakov. Vo chvíľach, keď som „na tom našom
malom piesočku“ strácala motiváciu, bolo pre mňa ich
zanietenie a presvedčenie novým nakopnutím.

Slovensko je malá krajina a naše združenie sa počtom
podobá väčšej firme. Aj napriek tomu sme dnes v saleziánskom svete inšpiráciou a významným členom. Máme
svetového prezidenta a naše projekty sa dnes implementujú od Ázie po Južnú Ameriku.
Je toho nesmierne veľa, na čo spomínam a spomínať
budem. Zmena je život a moje cesty teraz vedú do iného zamestnania. Aj keď už nebudem interným zamestnancom sekretariátu, verím, že si nájdem čas na spoločné stretnutia na výkonných výboroch či na rôznych akciách a aspoň z pozície externého poradcu priložím ruku
k dielu pri ich prípravách. J
Preto sa nelúčim ale ďakovať chcem! V prvom rade môjmu bratovi Michalovi za šancu byť súčasťou tohto úžasného projektu. Ďakujem môjmu „partnerovi v zbrani“
Michalovi Nemčekovi za trpezlivosť a chápavosť! Ďakujem Vám za kamarátstva, za možnosť spoznať Vaše
skvelé manželky a ratolesti. Ďakujem za všetkých nadšených ľudí – našich divadelníkov, členov výkonného výboru, podnikateľov, naše animátorky, saleziánov, ktorí
nás vždy podporovali, ale aj rádových členov, ktorí možno nezastávajú žiadnu funkciu v Združení, ale prekvapujú nás svojim nadšením a aktivitami.
Môj otec mi vždy pripomína: „pre víťazstvo zla stačí, aby
dobrí ľudia nerobili nič!“ Exallievi sú pre mňa istotou, že
Zlo nemá šancu. Veľkú podporu cítim v našom patrónovi donovi Boscovi, ktorého práca v uliciach Turína dnes
inšpiruje celý svet! A po jeho vzore viem, že aj exallievi
dokážu vo svete veľké veci!
Vaša, vždy srdcom exallieva,
Anna

19

Exallievi v roku milosrdenstva
zakladajú sociálny fond Jednou z čŕt nášho zakladateľa a nášho svätého patróna don Bosca
bolo jeho veľké srdce a túžba deliť sa s tými najbiednejšími.
Don Bosco bol štedrý voči blížnym, lebo dokázal zverovať každú svoju
aktivitu do rúk Prozreteľnosti, ktorá sa o neho a jeho dielo stále starala.
V dnešnej dobe sa my, exallievi don Bosca, chceme stať nástrojom tejto
Prozreteľnosti a spoločne podporovať tých z nás, ktorí prežívajú neistotu
a možno častokrát až existenčné problémy. Sme ochotní spoločnými
silami ponúknuť pomoc našim členom, saleziánskej rodine, poprípade
iným vážnym prípadom. Dnes, keď sme mnohí ešte v mladom a produktívnom veku, a keď sa nám poväčšine darí v aktivitách, ktoré vykonávame,
cítime potrebu zastaviť sa a pozrieť sa na tých okolo nás, ktorým sa darí
menej, ktorí sa nachádzajú v ťažkostiach. Sociálny fond, ktorý zakladáme,
má slúžiť ako spoločný nástroj na šírenie dobra, podľa skutočných potrieb
skutočných ľudí. Chceme pozvať všetkých, ktorí majú záujem, pridať sa k nám
a podporiť tento náš projekt. Máme záujem v pravidelných intervaloch rozdeľovať vyzbieranú pomoc medzi konkrétnych adresátov, resp. pravidelnou
formou podporovať sociálne projekty v rámci saleziánskej rodiny. Podnety
na adresátov a projekty budeme zbierať medzi našimi členmi a naprieč
všetkými vetvami saleziánskej rodiny.
Pridaj sa k nám a zapoj sa do šírenia dobra. Každý príspevok pomôže.
Tvoj pravidelný príspevok môžeš zasielať na bankový účet:
SK1811000000002626084575 pod heslom „Sociálny fond“.

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
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.
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.
Viac informácií o akciách nájdete
na www.exallievi.sk.

15. – 21.8. 2016

15.9.2016

Púť k Sedembolestnej
Panne Márii
Šaštín

Tábor Rodinkovo –
Slovenská rodinná
dovolenka

14. - 16.10.2016

„Spoznajme dona Bosca“
Registrácia mailom na sekretar@exallievi.sk
do 15.7.2016

Častá - Papiernička

26. - 30.8.2016

Splav Malého Dunaja
Fantastická partia a krásna príroda. Akcia
s najdlhšou tradíciou. Možnosť splavovania
aj na 1 deň 27.8.2016.
Registrácia mailom na sekretar@exallievi.sk
do 31.7.2016

Víkend silných
zážitkov
Nezabudnuteľné spomienky. Duchovný,
kultúrny, spoločenský a športový program,
program pre deti.
Spustenie registrácie 15.7.2016
na www.exallievi.sk.
4. - 5.11.2016

Stretnutie Biznis
platformy
Častá - Papiernička

8.9.2016

Stretnutie
Facilitátorov

Bratislava, Einsteinova 25, o 18h

Ďakujeme sponzorom,
ktorí prispeli
na nákup techniky
pre našich divadelníkov

KOVYTEC, s.r.o.
Ján Románek
Michal Šimkovič
Peter Gröpel

Pravidelné štvrťročné stretnutie
podnikateľov.
Registrácia mailom: sekretar@exallievi.sk
do 30.9.2016

AKTIVITY V CIRKVI A
V SALEZIÁNSKEJ RODINE
25. – 31.7.2016
Svetové dni mládeže - Krakov
4. – 8.11.2016
Don Ángel Fernández Artime v SR

