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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 350 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
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.

KOMISIE

VÝKONNÝ VÝBOR
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Je tvorený radcami združenia.
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Drahí exallievi,
po roku sa vám opäť prihováram z prvej stránky, tento raz však už nie
z pozície asistenta. Po našej Aničke som prevzala zodpovednosť za tento časopis i za celú mediálnu propagáciu nášho združenia. Je to česť, požehnanie, no i veľký kus práce (najmä pred uzávierkou čísla), za ktorý
som ale veľmi vďačná.

Stretnutie v Madride. Vľavo hlavný predstavený don Ángel Fernandez Artime, vpravo
Juan Carlos Pérez Godoy – provinciál provincie Santiago el Mayor so sídlom v Madride.
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Taktiež je to rok od začiatku môjho pôsobenia v združení i môjho členstva. A hoci som si na pol roka odbehla na štúdiá do španielskeho Madridu, môžem povedať, že moja príslušnosť k saleziánskej rodine sa ešte
upevnila. Poučená z formačného semináru o saleziánskej Strenne pre
tento rok a motivovaná stretnutím s hlavným predstaveným don Artimem, sa vraciam opäť do kancelárie, aby informovanie o exallievoch fungovalo na plné obrátky.
Toto je kúsok môjho príbehu a som rada, že toto číslo Express-u je plné
tých vašich. Združenie sa činí v snahe rozšíriť svoje rady. A práve ľuďom
zapáleným pre túto myšlienku je venované toto jesenné číslo. Spoznajte ich aj vy!
Príjemné čítanie praje
Simona
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V EXpresse don Bosca by sme Vám radi (okrem iného) predstavili
členov Biznis platformy a ich spoločnosti. Preto sme aj 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 maili
sekretar@exallievi.sk alebo na telefónnom čísle 0911 911 729.

Pomoc exallievovi
v ťažkej chorobe
Nášmu priateľovi exallievovi Petrovi diagnostikovali leukémiu.
Súrne potrebuje pomoc. Prosíme o modlitby a darovanie krvi.
Viac info k darovaniu: cizmarik.juraj@gmail.com, 0910418016
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Facilitátori sa chcú rozvíjať Komu zvonia do hrobu?
Prvý júnový štvrtok 2. júna 2016 sme sa stretli na pravidelnom stretnutí facilitátorov – zástupcov z jednotlivých ročníkov absolventov šaštínskeho gymnázia, žilinskeho diela a lokálnych buniek exallievov na Slovensku.
Okrem pravidelnej informačnej časti o tom, čo sa udialo
a čo sa diať bude, sme privítali hosťa ako je už na našich
stretnutiach zvykom. Tentokrát ním bol salezián don
Andrej Kňaze. Don Andrej nám prišiel predstaviť 7 návykov osobného a komunitného rozvoja – princíp rozvoja podľa Stephena Coveyho. Čo vlastne tieto návyky
predstavujú? Ide o zmenu správania, ktorá môže človeku pomôcť dosiahnuť zvýšenie účinnosti a kvality života.
Krátke predstavenie nosných myšlienok knihy nás inšpirovalo viac sa sústrediť a zameriavať v živote na okruh
ľudí a vecí, na ktorý máme vplyv. Debata a zamýšlanie
sa s don Andrejom boli inšpiratívne nielen pre osobný
život, ale aj pre naše členstvo v združení ako facilitátori.
Všetkým, ktorí majú záujem na sebe pracovať a neustále sa zlepšovať, odporúčame pozrieť sa na vyššie spomínané témy bližšie.

V sobotu 18. júna sa v Šaštíne zišli bývali študenti, rodičia, učitelia, saleziáni, kuchárky, a ďalší, ktorých spojilo
Gymnázium Jána Bosca, aby si naposledy vypočuli školské zvonenie. Krátky satiricko-zábavný program v podaní žiakov a pedagógov školy sa niesol v duchu spomienok na 25 rokov fungovania školy i vedomostí, ktoré šírila. Posledné zvonenie, prechádzka chodbami, nahliadnutie do izieb a učební, guláš od vždy ochotných
a usmievavých kuchárok.... Posledné obzretie trochu
bolí. Kto sa však obzrie vnímavo, môže vidieť množstvo
vzťahov, kamarátstiev, úspechov a výziev, ktoré 25 rokov fungovania GJB v Šaštíne prinieslo. Kto sa obzrie pozorne, môže vidieť rozkvitať mnoho dobra, ktoré bolo
zasiate práve v Šaštíne, pod ochranou Panny Márie. Kto
sa obzrie s nádejou, pozerá sa smerom do budúcnosti,
kde mnohé cesty práve začínajú.
Vďaka aj za to posledné zvonenie.

Stretnutie facilitátorov sa potom nieslo v duchu debát
a osobných rozhovorov o denných radostiach i starostiach a taktiež aj o možnostiach, ktoré chceme ponúkať
našim členom. Dôležitým bodom našej práce pre združenie v najbližšom čase bude regionálne rozširovanie a
hľadanie nových členov pri saleziánskych dielach po celom Slovensku.

Rodinná dovolenka v Rodinkove
V dňoch 19. – 21.8. sa exallievske rodiny stretli na spoločnej dovolenke v Rodinkove - v Belušských Slatinách.
Keďže boss Rodinkova, Peťo Valášek, je zároveň aj bývalým prezidentom exallievov, voľba padla práve na túto
destináciu. Jeden zo zámerov spoločnej dovolenky bolo
spolu osláviť narodeniny viacerých exalievov zo Šaštína,
ktorí tento rok dovŕšili 40-tku. Avšak nebolo to len v štýle ruka hore a košeľa von. Uvítali sme aj možnosť prednášky,spovedí a pútnický výlet na vrch Butkov, kde sa
nachádza skalné sanktuárium Božieho milosrdenstva.
Celé sme to zavŕšili slávnostnou svätou omšou, ktorú

koncelebroval otec biskup Tomáš Galis zo Žilinskej diecézy. Práve Mons.Galis stál za zrodom Rodinkova. Prejavil veľkú túžbu po vzniku takého zariadenia v jeho diecéze, ktoré by slúžilo rodinám na načerpanie telesných
aj duchovných síl.
Rodinkovo takým miestom skutočne je. Veľká vďaka
patrí všetkým, ktorí vyvinuli naozaj veľa úsilia na vybudovanie tohto domu. Práce je ešte veľa, ale duch Rodinkova tam už je. Peťo, držíme palce, aby sa ti podarilo zveľadiť toto Božie dielo.
Celý víkend sa niesol v príjemnej atmosfére.
A že tam bolo naozaj fajn sme zistili i z rečí našich detí: „To už musíme ísť domov?“
Spolu s nami sa tejto udalosti zúčastnili aj rodinky z obce Turany, ktoré majú vytvorené
krásne spoločenstvo a tiež široko rozvetvená rodinka Valáškovcov, nakoľko Peťo práve
v tomto týždni oslavoval svoju 40-tku.
Vrelo odporúčame všetkým priateľom, známym, exallievom a spoločenstvám využiť dary,
ktoré Rodinkovo ponúka. Za nás môžeme povedať len toľko, že sme tam určite neboli posledný krát.
Michal/Michele I.
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Prvé piatky v Piešťanoch
Prvého júla časť exallievov z Piešťan zavŕšila duchovné
obnovy, ako aj účasť na sv. spovedi, sv. omši a sv. prijímaní počas deviatich prvých piatkov. Pri zjavení sv. Margite Alacoque Pán Ježiš prisľúbil každému, kto je zbožným ctiteľom Ježišovho srdca, obsiahnutie viacerých milostí, ako napríklad pokoj v rodinách, ochranu v živote
a osobitne v hodine smrti, požehnanie na všetky podujatia a prácu, ale aj tzv. veľké prisľúbenie: „Sľubujem
v prehojnom milosrdenstve svojho Srdca, že tým, čo si vykonajú pobožnosť deväť po sebe nasledujúcich prvých piatkov, dám milosť kajúcnosti, že nezomrú bez mojej milosti,
ani bez prijatia svätých sviatostí a moje Srdce im bude bezpečným útočišťom v hodinu smrti.“
Exallievi sa vždy na prvý piatok stretávali v priestoroch
kláštora Školských sestier De Notre Dame. Po duchovnej obnove, ktorú vždy viedol don Ivan, ktorému ďakujeme za jeho obetu a ochotu, nasledovalo vystavenie
sviatosti oltárnej, sv. spoveď, litánie k Božskému srdcu
Ježišovmu a na svätej omši sme s úctou prijímali Pána
Ježiša.
Pochopiteľne po ukončení oficiálneho programu nastala chvíľa pre neformálne rozhovory, a občerstvenie vo
forme bezmäsitej pizze a dobrého čaju. Takúto formu
spoločných pravidelných duchovných obnov odporúčame aj ďalším strediskám, ako spôsob upevňovania dobrých vzťahov v spoločenstve a k Nebu.

Biznis platforma pracuje
aj cez prázdniny
Počas letných prázdnin stážovala na sekretariáte exallievov a vo firme EOS Innovazioni exallievka z Popradu – Silvia Nováková. „Sisa“,
ktorú ste mohli viacerí počuť v telefóne alebo si od
nej prečítať mail, mala počas letných prázdnin na
starosti agendu slovenských exallievov a niektoré
administratívne aktivity pre
EOS. Táto letná stáž je ovocím existencie Biznis platformy a reklamy na webovej stránke a v časopise, ktorý práve držíte v rukách. Okrem poďakovania Silvii za
jej prácu a veselý úsmev vás všetkých chceme povzbudiť k spolupráci a využívaniu možností, ktoré nám združenie exallievov ponúka.

Exallievi v slnečnom Caorle
Posledný júlový týždeň patril už po štvrtýkrát spoločnej rodinnej dovolenke exallievov, saleziánskych spolupracovníkov a sympatizantov v mestečku Caorle na severe Talianska.
Účastníkov zájazdu, ktorých bolo až 82, čakalo šesť dní
plných slnka (aby nebola nuda, trošku nás osviežil aj
dážď) a more odpočinku. Ako to už býva u exallievov
zvykom, oddychovali sme najmä aktívne – navštívili
sme denné aj nočné Caorle, chlapi si zahrali stolný tenis
a aj medzinárodný futbalový zápas s výberom Rakúska.
Nikto samozrejme neodolal lákavým obedom kuchára
Alesia denne servírovanú v kaplnke v podobe duchovnej obživy, servírovanú donom Ivanom Žitňanským.
Vzájomné vzťahy sme večer utužovali humorným trápením mozgových závitov pri vedomostných hrách. Niektorí z nás zavítali aj do romantických Benátok vzdialených iba šesťdesiat kilometrov či morského sveta v Jesole. Tešíme sa na tento letný bohatý relax opäť o rok.
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Duchovné cvičenia
a odhodlanie meniť životy
V dňoch 1. – 5. júla 2016 sa v penzióne Zornička na Donovaloch, v krásnom prostredí úpätia Nízkych Tatier,
zišla skupina rôznych vekových kategórií, pozostávajúca
z 22 dospelých a ich 25 detí. Za celú akciu po organizačnej a duchovnej stránke nesie zodpovednosť don Ivan
Žitňanský, delegát slovenských exallievov. Ako interný
pozorovateľ som zaregistroval veľké nadšenie v očiach
všetkých účastníkov a odhodlanie začať meniť svoje životy už od prvých momentov. Po úvodnom večeri a vzájomnom spoznaní sa sme začali dvomi obohacujúcimi
prednáškami s vopred starostlivo pripravenými podkladmi. Takto sme potom začínali prednáškami každý

deň. Téma znela: „Pozvanie do vzťahu“– vzťahu každého k modlitbe, Eucharistii, Bohu ako inšpirujúcej Trojici, k blížnym aj celému spoločenstvu. Po tomto Božom
slove z úst don Ivana sa všetci roztrúsili po okolí s cieľom nájsť si čas a priestor na ústranie a premýšľanie
nad vypočutými myšlienkami. Pre vysokú koncentráciu
detí by to nebolo isto možné, ale vďaka piatim animátorkám sa rodičia nemuseli starať aj niekoľko hodín, dokonca ani o tých najmenších so štvornohým potenciálom. Tieto bohaté duchovné chvíle boli pretkávané vždy
chutným jedlom, potrebnou poobednou siestou, spoločnými aktivitami rekreačného strediska alebo ornitologickým okienkom v neďalekej obci. Všetko až s nepochopiteľne plynulým priebehom. Nebyť priamym svedkom, neuverím.
Pre každého boli tieto duchovné cvičenia príležitosť zamyslieť sa nad sebou, svojim životom a postojmi, stretnúť sa s dobrými známymi aj novými ľuďmi, dať si predsavzatia, načerpať síl v krásnom prostredí a v rodinnej
atmosfére (aj so svojimi deťmi).
Andrej Dolnák

Po piatich rokoch opäť v škole
Ako by povedal náš ex-triedny profesor: „Laudetur Jesus Christus!“. S týmto
heslom sme sa lúčili pred piatimi rokmi a dnes sme tu opäť. Naše rozdielne
životné cesty sme dávali dokopy do jedného termínu, aby sme zažili atmosféru bývalého triedneho zloženia v čo najväčšom možnom počte. Miesto
stretávky ročníka 2007-2011 malo byť, bezpochyby, v našom bývalom gymnáziu v Šaštíne – Strážoch. Po niekoľkotýždňovom dohadovaní a diskutovaní nám nakoniec termín vyšiel na akciu, ktorú organizovalo naše gymnázium na poctu funkčného obdobia školy, teda „Goodbye GJB“.
Náš oficiálny začiatok bol piatok poobede, kedy sme sa väčšina stretli pred
bazilikou. Naše ďalšie kroky sa uberali smerom k rekreačnému stredisku Gazárka, kde sme mali naplánovanú „welcome opekačku“. Samozrejme, nechýbala nám dobrá nálada a spev pri živej hudbe, ktoré nás spájali od prvého
ročníka na gymnáziu.
Ďalší deň sme si zahrali zoceľovací futbal, po ktorom ani jedno tričko neostalo suché. Poobede nás čakal na nádvorí program, ktorý pripravilo gymnázium v rámci „Good bye GJB“. Hádam najdôležitejším bodom stretnutia
bola liturgia v bazilike, kde sme poďakovali a poprosili za už strávený, ale aj
nadchádzajúci spoločne strávený čas prebiehajúceho stretnutia. Čas, ktorý sme spolu strávili, nám pripomenul, že máme držať spolu predovšetkým
my ako exallievi a aby myšlienka, ktorú raz ktosi začal, mohla ďalej rozkvitať.
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Návšteva Starých pák
Cez víkend 2. – 4.9. sa uskutočnilo v dedinke Mladočov
pri meste Lytomyšl už dvadsiate piate stretnutie českých odchovancov alias Starých pák. Táto skupina odchovancov má už dlhoročnú tradíciu a korene jej počiatku siahajú už do minulého režimu, kedy sa jej členovia
stretávali na „chalúpkach“.

Petr Pithart, bývalý český premiér, hlavný hosť zjazdu

Beseda s hosťom Michalom Hortom

Na stretnutie sme boli pozvaní aj my – slovenskí exallievi – a túto aktivitu hodnotíme veľmi pozitívne. Okrem
170 Starých pák prítomných na stretnutí reprezentoval
naše združenie Michal Hort, don Ivan Žitňanský a Štefan Bošnák. Atmosféra celej akcie bola veľmi priateľská
a v mnohom nám môžu byť naši českí bratia príkladom.
V sobotu sme sa pridali na spoločný futbal Morava vs.
Čechy a večer sa už niesol v duchu spoločnej moderovanej diskusie. Prvým hosťom bola česká páka Véna Svoboda, ktorý je v súčasnosti úspešný podnikateľ. Druhým
hosťom bol Michal Hort, ktorý porozprával čo to o svetovej konfederácii a o fungovaní slovenských exallievov.

Don Ivan Žitňanský počas omše pod šírim nebom

Leto v Čiernej vode
Čiernovodskí exallievi hýria počas celého roka mnohými
aktivitami a letné mesiace nie sú v tomto smere žiadnou
výnimkou. Z ponúknutých aktivít si môžu vybrať rôzne
skupiny. Koncom mája si otcovia rodín odskočili na duchovné cvičenia k saleziánom do Veľkého Biela, ktoré
mali tento rok hlavnú tému vzťah otcov a ich synov. Pri
zhruba dvadsiatich zúčastnených je zaujímavým štatistickým údajom, že dokopy
napočítali, že majú cez sedemdesiat detí
(tomu sa povie „požehnanie“). Nasledovala veľmi vydarená akcia, ktorej sa zúčastnili aj exallievi z iných stredísk a tou
bola púť vláčikom do Šaštína. Dva týždne
po púti prišiel rad na mamičky rodín, ktoré sa utiahli na pár dní do kláštora v Ivanke pri Dunaji, kde v rodinnej atmosfére
prežili duchovné cvičenia matiek. Otcovia zostali sami s deťmi a tak pre nich vymysleli cyklo-výlet spojený s víkendovou
stanovačkou, ako inak, znova u saleziá-

Z celej spoločnej akcie sme veľmi pozitívne naladení
a zostávame v nádeji, že spoločné plány a spolupráca
medzi Starými pákami a slovenskými exallievmi budú
stále rásť.
nov vo Veľkom Bieli (ej, akosi nás k tým don Boscovým
synom priťahuje). Druhý augustový týždeň patril už tradičnému rodinnému táboru, ktorý sa tentoraz uskutočnil v Hronci a bolo nás tam 130. Naši organizátori nazvali tábor Melónkovo a hlavnou témou bolo Milosrdenstvo. Bodkou za letnými akciami bol splav Hrona, ktorý
napriek niekoľkým „mužom či ženám cez palubu“ skončil šťastne a domov sme sa vrátili bez strát.
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Stretnutie
členov Presidency

Z O S V E TA

Stretnutie Presidency je z hľadiska významu konfederácie najdôležitejšou udalosťou, ktorá sa koná každý
rok. V tomto funkčnom období (2015 – 2021), sa konalo po prvýkrát po prvý krát s novým vedením v dňoch od
15. – 19. júna 2016 v hlavnom dome Saleziánskej rodiny na Pisane.
Stretnutie Presidency je stretnutím viacerých ľudí, ktorí tvoria vedenie konfederácie. Sú to zástupcovia exallievov jednotlivých regiónov, radcovia pre rôzne oblasti
v rámci združenia, prezident združenia, svetový delegát
združenia a delegát celej saleziánskej rodiny.
Stretnutie možno hodnotiť veľmi pozitívne. Členovia sa
mali možnosť lepšie spoznať, čo je pre tím a napredovanie spoločných projektov veľmi dôležité. Program sme
každý deň začínali svätou omšou, nasledoval pracovný
blok až do večera a spoločný alebo voľný program podľa povinností. Silným momentom bol štvrtok, kedy sme
spolu s hlavným predstaveným a všetkými provinciálmi
strávili spoločný večer. Michal Hort v prezentácii pred-

Svetové dni
aj saleziánskej mládeže
Hlavný predstavený saleziánov don Ángel Fernandez
Artime sa stretol aj so slovenskými mladými. Stretnutie
saleziánskej rodiny bolo súčasťou programu Svetových
dní mládeže, ktoré sa konali 25. – 31. júla v Krakove ako
medzinárodné stretnutie s pápežom Františkom. Spolu s hlavnou predstavenou saleziánok, sestrou Yvonne
Reungoat, oslovil don Artime svojimi príhovormi viac
než 5600 pútnikov zo saleziánskych diel po celom svete.
Slovenská delegácia bola po poľskej a talianskej dokonca tretia najväčšia s približne 500 účastníkmi. Saleziánska „fiesta“ prebiehala v krakovskej hale Expo v stredu
27. júla a okrem stretnutia so súčasným don Boscom,
mladí tancovali, spievali, sledovali vystúpenia pútnikov
z rôznych krajín a zúčastnili sa aj animovanej adorácie.

Druhé stretnutie Giunty
V dňoch 6. – 8. mája sa uskutočnilo v poradí už druhé
stretnutie členov Giunty (výkonnej rady) v generálnom
dome Saleziánov na Pisane v Ríme. Za účasti prezidenta Michala Horta, viceprezidenta GEX Angela Gudinu,
pokladníka Bryana Magra, delegáta Joseho Pastora
Ramiréza a asistenta prezidenta Štefana Bošnáka, sa na
stretnutí riešili záležitosti a úlohy súvisiace s agendou,
rozširovaním a oficiálnym statusom konfederácie. Nasledujúce stretnutie sa bude konať 9. – 11. septembra
opäť na Pisane v Ríme.
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stavil naše hlavné ciele ako aj samotných členov Presidency. Spätná väzba bola od všetkých kladná. Cítime
veľkú podporu od hlavného predstaveného, čo je pre
realizáciu našich projektov dôležité, a sme pozitívne naladení do ďalšej práce.
Zostáva už len konštatovať, že stanovené ciele a úlohy
vyplývajúce zo stretnutia sa budeme snažiť pretaviť do
skutočnosti a že do ďalšieho budúcoročného stretnutia
sa v našom počínaní posunieme zase ďalej.

Svetový delegát José končí
Na stretnutí Presidency v Ríme
sa s nami lúčil don José Pastor
Ramírez Fernández, ktorý po
ôsmich rokoch končí vo funkcii svetového delegáta. Niektorí si ho môžete pamätať zo
školy lídrov v Galbovom Mlyne v roku 2013 alebo z rôznych
iných európskych stretnutí.
V tieto dni hlavný predstavený
rozhoduje o novom delegátovi.
Prosíme o modlitby, aby bol nový delegát správnou voľbou a dostatočnou náhradou za „nášho“ Josého. Isté je,
že jeho nástupca to nebude mať ľahké.

UDIALO SA
2.–4.9.

Stretnutie so „Starými pákami“ – českými
exallievmi

9.–11.9.

Stretnutie členov Giunty na Pisane v Ríme

Pripravované udalosti
4.–8.10.

Kongres pre Južnú Áziu a Oceániu
na Východnom Timore

13.–16.10.

Stretnutie európskych prezidentov, delegátov
a zástupcov mladých exallievov GEX

29.10.–1.11. Stretnutie prezidentov a delegátov
Latinskej Ameriky24.–27.11.

Stretnutie afrických exallievov a delegátov
z Južnej provincie v Zambii

DUCHOVNO

Saleziánske skutky
milosrdenstva
Mohli by sme spoločne pouvažovať nad tým, či by sa niektoré skutky milosrdenstva dali nazvať ako
typické pre saleziánsku charizmu. Pri tomto uvažovaní som sa nechal inšpirovať našim spolubratom
don Biffim. Tu vám chcem ponúknuť krátku syntézu niektorých jeho úvah.
Prvý a najdôležitejší skutok saleziánskeho milosrdenstva je úsilie o spásu duše. Tento skutok je
vyjadrený v motte don Bosca „Da mihi animas“. Don
Bosco si uvedomoval, že to najcennejšie je zachraňovať duše. Blahoslavený Michal Rua, jeho prvý nástupca, to vyjadril takto: „Don Bosco neurobil žiaden krok,
nepovedal slovo, nepodnikol nič, čo by nesmerovalo k
spáse mládeže.“

1.

Chcieť vždy dobro každého s láskavosťou je ďalšie dielo milosti, ktoré don Bosco naznačuje. Každý človek je hodný lásky, každý mladý človek má právo
byť milovaný aj s jeho obmedzeniami.

2.

Don Bosco chcel, aby sa všetci cítili v jeho dome ako
vo svojom dome. To je dôvod, prečo je život strávený
s mladými a medzi nimi, jedno z kľúčových rozhodnutí
saleziánskej spirituality.
Tretí skutok saleziánskeho milosrdenstva je naučiť mladých snívať. Don Bosco túži, aby každý mladý človek zistil svoju vlastnú cestu a povolanie, Boží sen
o svojom živote. Iba bezpodmienečné darovanie seba
dáva životu zmysel. Saleziánska kongregácia sa zrodila z osemnástich „otcov zakladateľov“, z ktorých väčšina boli veľmi mladí. Môžme teda bez preháňania povedať, že mladí ľudia boli skutoční „spoluzakladatelia“ saleziánskej rodiny.

3.

Optimizmus a radosť je ďalším dielom saleziánskeho milosrdenstva. Salezián sa nenechá odradiť ťažkosťami, pretože má plnú dôveru v Otca. „Nech
ťa nič neznepokojuje,“ povedal don Bosco.

4.

Tí, ktorí pracujú v saleziánskom štýle, šíria „hlas radosti“: evanjelium je pravdivé, ak vedie k radosti.

Piate dielo milosrdenstva je zmysel pre konkrétno. Don Bosco bol praktický muž: nestrácal sa
v dlhých prejavoch, ale bol bezprostredný a konkrétny pre dobro mladých ľudí. Je to svätý, ktorý si „zašpinil“ ruky.

5.

Počuť výkriky sveta je šiestym dielom saleziánskeho milosrdenstva. Don Bosco načúval mladým ľuďom, ktorí boli vo väzení, alebo tým, ktorí boli bez domova a bez rodičov. Počul ich volanie a učil mladých
ľudí, aby urobili to isté.

6.

Počuješ bolesť sveta? Cítiš ju?! Počuješ ten krik, ktorý
nás volá?!
A posledným skutkom saleziánskeho milosrdenstva je žiť liturgiu života, čo znamená zjednotiť
modlitbu a život. Don Bosco sa neobmedzuje len na
okamihy modlitby ale sa snaží, aby bol jeho život neustálou modlitbou. Náš život je miesto stretnutia s Bohom.

7.

Tešme sa z daru saleziánskej charizmy, ktorá je darom
pre mladých, pre nás, pre Cirkev, pre svet...
Don Paľo Boka
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Rád sa obklopujem ľuďmi,
ktorí sú lepší ako ja
Tvár Martina Královiča je úzko spätá s pojmom „saleziánski odchovanci“. Ako sám hovorí, určite aj preto,
že bývali hneď vedľa trnavského oratória, no i pre organizáciu mnohých saleziánskych akcií, na ktorých
sa podieľal. Práve vďaka týmto bohatým skúsenostiam si Martin plní sny a teraz rozbieha už tretiu firmu.
Pochádzaš z Trnavy, predpokladám, že si sa k exallievom dostal skrze oratória. Ako teba osobne najviac
ovplyvnili saleziáni a ich výchova?
Saleziánom sa v mojom prípade nedalo „vyhnúť“. Tým,
že sme bývali hneď vedľa kostola a saleziánskeho strediska, som s nimi bol prakticky v denno-dennom kontakte. To, že som takmer každý deň trávil v oratóriu vedľa u susedov som vtedy bral ako úplne normálne a prirodzené. Až teraz spätne si uvedomujem, aký ro bol veľký dar a ako mi takéto prostredie pomohlo. Okrem výchovy a formácie na stretkách som mal príležitosť pomáhať s technickým a neskôr aj organizačným zabezpečením akcií v stredisku. Nuž a od toho bol už len kúsok
k tomu, aby som sa dostal do organizačného tímu Festival Lumen, ktorý sa každoročne koná v Trnave.
Vlastníš eventovú a bezpečnostnú firmu Kinx. Ako si sa
dostal k takémuto biznisu?
Ako ináč – cez Festival Lumen a cez saleziánov. V hlavnom tíme Festivalu Lumen som pôsobil najprv ako booking manažér pre zahraničné kapely, potom ako projektový manažér a na záver som bol dva roky zástupcom riaditeľa. Vďaka tejto príležitosti a skúsenostiam
som nabral odvahu a keď som mal 20 rokov, založil som
svoju prvú firmu KINX. V práci pre Festival Lumen a iné
projekty súvisiace so saleziánmi (PGSI, Festa, Domka,...)
som pokračoval aj naďalej a popri tom som postupne
rozvíjal KINX.
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Čo všetko firma zabezpečuje?
KINX s.r.o. vznikla ako full-servisová eventová agentúra, ktorá sa po čase začala viac orientovať na dodávanie personálu na akcie, bezpečnosť, krízové plánovanie
a crowd management na akciách. Vďaka Mišovi Kaščákovi, riaditeľovi festivalu Pohoda (ktorého som, mimochodom, stretol vďaka Festivalu Lumen) som sa stal šéfom dobrovoľníkov na Pohode a okrem iného som sa
začal viac zameriavať práve na oblasť bezpečnosti na
podujatiach. Počase som na Mišov podnet a odporúčanie začal študovať odbor Crowd Safety Management na
Buckinghamshire New University vo Veľkej Británii, kde

PROFIL
sa momentálne snažím štúdium ukončiť a získať diplom. Ako firma sme pripravovali bezpečnostný projekt
a aj operatívne riadenie počas Národného pochodu za
život v Košiciach a pravidelne pomáhame s bezpečnosťou aj saleziánom v Šastíne počas Národnej púte.
Navyše máš svadobnú agentúru Weddinx a venuješ sa
ďalším mnohým aktivitám. Aké to sú?
WEDDINX bolo splnenie môjho sna a kombinácie mojich vlastností megalomana a romantika. Po zopár rokoch hybernácie, kedy som nemal čas sa tomuto projektu venovať, sa nám to v posledných dvoch rokoch
naozaj rozbehlo. Tento rok robíme viac ako 20 svadieb,
spolu s viac ako 1500 svadobnými
hosťami. V posledných týždňoch
nás dokonca oslovujú niektoré svadobné priestory, či by sme nechceli byť ich exkluzívnym dodávateľom
svadobného cateringu. Okrem toho
som nedávno spolu s Peťom Šebom
založil eventovku PS:Events, ktorá sa
venuje firemným eventom, teambuildingom a cateringu.

po dlhých rokoch „trápenia“ sa v tímoch prišiel. Nie je
hanba, keď sú tvoji zamestnanci lepší ako ty, nie je zlé,
keď na stretnutiach s klientom dávajú lepšie nápady
a podobne. A ak sa dá, snažím sa vyberať a hľadať nových kolegov a zamestnancov v prostredí, z ktorého pochádzam. Formácia a priestor pre naberanie skúseností, ktoré my mladí u saleziánov dostávame, sú často na
nezaplatenie. Mať vo firme človeka, ktorý si takýmto
prostredím prešiel, je pre firmu naozaj prínosné. Veľkú
radosť mám napríklad z toho, že od septembra k nám
do PS:Events nastupuje vaša bývalá kolegyňa Anna
Hortová.

Aký si šéf? Čo je podľa teba najdôležitejšie pri vedení firmy?
Pravdupovediac, vo väčšine pracovných tímov som najmladší, takže ak
niektorým šéfujem, je to celkom vtipné. Rád sa obklopujem ľuďmi, ktorí sú
lepší ako ja. To nehovorím len ako teoretickú poučku z manažérskych motivačných kníh, ale ako niečo, na čo som

Máš nejaké osobné, pracovné, či duchovné pravidlá,
ktorými sa v živote riadiš?
Lepšie pravidlá ako desatoro nepoznám. Človek môže
prečítať desiatky kníh s motivačnými textami a návodmi
pre správne manažovanie firmy ale desatoro bude vždy
najlepším návodom na život. A ak hovoríme o nejakých
manažérskych alebo pracovných pravidlách, vo veľa veciach (komunikácia, vyjednávanie, time management)
mi pomáhajú odporúčania, ktoré spísal Stephen Covey
vo svojej knihe „7 návykov skutočne efektívnych ľudí“.
Bude to rok, čo si sa oženil s manželkou Veronikou. Ako
sa ti darí skĺbiť pracovný život so súkromným?
Znie to neuveriteľne ale od svadby mám viac času na
osobný a rodinný život ako predtým. Všetko je to otázka priorít a motivácie. A keď príde obdobie kolotoča akcií, kedy som niekedy aj týždeň mimo domu, snažím
sa Veronike vytvoriť príležitosť podieľať sa na realizácii niektorej z tých akcií, aby sme mali priestor byť spolu aj mimo domu.
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R e g i o n á l n e r o z š i r o va n i e z d r u ž e n i a

Don Bosco v nás
Don Bosco ešte za svojho života myslel na všetkých ľudí, s ktorými prichádzal do kontaktu. Vytváral
priestor, aby mohli v saleziánskej rodine participovať všetci bez rozdielu veku, pohlavia, národnosti,
povolania... V dnešnej dobe tvorí saleziánsku rodinu asi 30 zložiek. Každá zložka má svoju špecifickú
charizmu a poslanie. A predsa sa všetci nazývame rodinou. Aj bývalí odchovanci, študenti, či priatelia
don Bosca a saleziánskej spirituality majú svoje pevné miesto v tomto rodinnom kruhu. Ak aj sa aj Ty cítiš
ako člen saleziánskej rodiny, syn či dcéra don Bosca, neváhaj a pridaj sa k nám.

Milí odchovanci saleziánskych škôl a oratórií, milí priatelia don Bosca, milí všetci, ktorým bije v hrudi srdce dobrého kresťana a statočného občana. Ak sa túžite živo
a aktívne podieľať na prežívaní saleziánskej charizmy,
ak chcete prežívať blízkosť Don Bosca v každodennom
živote a zatiaľ ste nenašli svoje miesto, práve Vás pozývame zasadnúť k stolu saleziánskej rodiny ako exallievi
(odchovanci) Don Bosca.
Exallievi na Slovensku fungujú ako nezisková organizácia riadiaca sa stanovami a fungujúca na viacerých
úrovniach. Okrem výkonného výboru, sociálnej komisie či zástupcov jednotlivých ročníkov zo saleziánskych
škôl, sa snažíme našu ponuku šíriť ku exallievom aj do
slovenských miest, kde fungujú saleziánske diela. Trnava, Žilina, Prešov.... naprieč Slovenskom je mnoho saleziánskych odchovancov, ktorí majú túžbu žiť saleziánsky život. Don Bosco volá do svojej rodiny všetkých, ktorí s ním prišli do kontaktu. Tak ako počas svojho života
volal miništrantov i zlodejov, robotníkov i nezamestnaných, Turínčanov i prišelcov, aj dnes ponúka každému,
kto ma otvorené srdce, byť členom jeho rodiny.
Pozývame Vás k pravidelným duchovným obnovám
a duchovným cvičeniam, lyžovačkám v Tatrách či Alpách, na dovolenku pri mori, splav, ples, rodinný víkend, či Víkend silných zážitkov – celoslovenské stretnutie Exallievov. Pozývame Vás čítať časopis, na náš
web www.exallievi.sk, k podpore misií či napĺňať potreby núdznych formou sociálnych projektov. Budujme
spolu nové príležitosti, ponúkajme prácu, robme spolu biznis. Pozývame Vás do sveta. Prezidentom svetovej konfederácie exallievov sa stal pre obdobie 2015 až
2021 Slovák – Michal Hort. Slovenskí exallievi majú dôležitú úlohu v saleziánskej rodine aj na svetovej úrovni.
Don Bosco nám veľa dáva a veľa od nás čaká.
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Pridajte sa k nám s Vašimi radosťami, starosťami, problémami, riešeniami, nápadmi... Kráčajme spolu cestou
spásy. Koniec koncov, sme predsa jedna rodina.
V prípade záujmu o ďalšie informácie, prosím napíš
Michalovi Nemčekovi na sekretar@exallievi.sk alebo nám zavolaj do kancelárie na +421 915 966 549.
Viac o tom, čo sa deje, nájdeš aj na našej stránke
www.exallievi.sk. Na stránke nájdeš aj registračný
formulár. Ak chceš byť informovaný, dostávať časopis, pozrieť si členov Biznis platformy, či modliť sa za
spoločný úmysel, určite sa zaregistruj.
A samozrejme ak budeš v Bratislave, pozývame ťa
na kávu na našu aktuálnu adresu:
Einsteinova 25/A, 851 01Bratislava
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...máme zástupcu/aktívne
...oslovili sme/pracujeme na
...nemáme nikoho/pridaj sa k nám

Bratislava
TRNÁVKA
Dubnica nad Váhom

ŠAŠtÍN-STRÁŽE

PREŠOV

Zástupca: Ľudmila Rajcová
dubnica@exallievi.sk

Kontaktná osoba:
Jozef Pekľanský
presov@exallievi.sk

SABINOV

Kontaktná osoba:
Michal Jurko
sabinov@exallievi.sk

Žilina

Kontaktná osoba:
Barbora Majerová
zilina@exallievi.sk

BARDEJOV

Kontaktná osoba:
František Gura
bardejov@exallievi.sk

POPRAD

Žilina SOŠ

Kontaktná osoba:
František Baňas
poprad@exallievi.sk

Zástupca: Anton Kutliak
zilinasos@exallievi.sk

HUMENNÉ

Kontaktná osoba:
Stanislav Mikita
humenne@exallievi.sk

NÁMESTOVO
NOVÁ DUBNICA

Zástupca: Juraj Hort
novadubnica@exallievi.sk

Bratislava
MAMATEYKA

MICHALOVCE
BANSKÁ BYSTRICA

TOPOĽČANY

Kontaktná osoba:
Pavol Barborik
topolcany@exallievi.sk

TRNAVA

Kontaktná osoba:
Mária Hajičková
trnava@exallievi.sk

Kontaktná osoba:
Andrej Leitner
banskabystrica@exallievi.sk

Partizánske

KOŠICE

Kontaktná osoba:
Jozef Litavec
kosice@exallievi.sk

Kontaktná osoba:
Tomáš Peciar
partizanske@exallievi.sk

Piešťany

Bratislava
MiletičKA

Zástupca: Andrej Dolnák
mileticka@exallievi.sk

Zástupca: Barbora Piovarčiová
piestany@exallievi.sk

Čierna Voda

Zástupca: Peter Fula
ciernavoda@exallievi.sk

Si z Mamateyky, Trnávky,
Michaloviec, Námestova
alebo Šaštína - Stráží?
Chceš sa pridať k nám?
Kontaktuj nás na
sekretar@exallievi.sk
alebo volaj
+421 915 966 549.
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Žilina vytvára pevnú
kostru aktivít a posilňuje
vedomie exallievov
Ako prebieha rozširovanie združenia v praxi, čo prináša členstvo, ale aj o vlastnej ceste do saleziánskej rodiny nám porozprával v rozhovore Anton Kutliak, koordinátor žilinských exallievov.
Odkiaľ pochádzaš? Aký bol tvoj prvý kontakt so saleziánskou rodinou?
Narodil som sa v Nitre ale keď som mal dva roky presťahovali sme sa do Oravskej Polhory, odkiaľ pochádza otec. Orava je tradičná kresťanská bašta Slovenska
a v tomto tradičnom prostredí som vyrastal až do odchodu na strednú školu. Tušil som o saleziánoch iba to,
že exiistujú a kto je Don Bosco ale nič viac, žil som skôr
život vo farnosti. Takže môj prvý aktívny kontakt so saleziánskou rodinou bol až príchodom na strednú školu,
hoci som ani poriadne netušil, kam idem. SOŠ v Žiline
som si vybral z toho dôvodu, pretože tam išiel aj jeden
môj spolužiak a chcel som sa venovať automobilom,
keďže som pri autách vyrastal. Paradoxne ale spolužiak,
čo ma tam dostal, po roku a pol zo školy odišiel a ja som
tam ostal sám. Pre mňa to bola radikálna zmena života.
V čom ťa ovplyvnili saleziáni a ich výchova najviac?
Saleziánska výchova ma ovplyvnila pozitívnym šokom.
Od prvého dňa čo som bol na škole bolo pre mňa všetko nové a skvelé. Prvý rok pokladám za zlomový v celom
mojom živote. Na škole a internáte v Žiline bolo prostredie, ktoré nás motivovalo byť lepšími. Bol to pre mňa

malý zázrak, duchovný život, výchova k zodpovednosti a aktívne si plnenie povinností. Tento život so spolužiakmi a kamarátmi ma totálne zmenil. Bolo to prvýkrát
v živote, čo som sa tešil na rodičovské združenie a rok
som skončil s jednou sólo dvojkou. Duchovný život prešiel transformáciou tradičnej viery na Orave na živú vieru. Za túto zmenu vďačím hlavne don Jozefovi Michnákovi a triednemu učiteľovi Jankovi Hanzelovi a potom
všetkým ostatným pedagógom a saleziánom, čo pôsobili v tej dobe v Žiline. Bol to doslova preventívny systém don Bosca v praxi.
Čo považuješ za najväčší prínos združenia exallievov
pre saleziánskych odchovancov v Žiline?
V Žiline vidíme na živote spoločenstva jasný rukopis
združenia, keďže povedomie exallievov sa tu buduje už
pätnásť rokov. Každý chalan, čo za posledných desať rokov odišiel zo Žiliny, vie, kto sú exallievi. Pre nás je práca v združení inšpiráciou. Veľa modelov, ktoré skvele
fungujú v Bratislave, sa snažíme dostať do Žiliny. Obrovským zlomom bol fakt, že sa k nám pridali aj exallievi z oratória. To, že niekto v oratóriu povedal: ste exallievi a môžete byť súčasťou združenia a súčasťou saleziánskej rodiny, je zásluha aj stretnutí facilitátorov.
Mať vlastný časopis, propagačné materiály, mať dispozícií množstvo podujatí a aj hmotnú, či finančnú podporu pri organizovaní aktivít pre exallievov je niečo, čo by
sme my sami nedokázali.
Si zodpovedný za exallievov zo SOŠ v Žiline, čo zahŕňa
táto tvoja „funkcia“?
V Žiline sme si vytvorili animačné jadro, niečo ako výkony výbor, kde má každý svoju funkciu. Raz za rok volíme koordinátora, človeka ktorý riadi a plánuje mesačné
stretnutia a komunikuje s exallievmi. Túto pozíciu mám
už dva roky. Snažíme sa v Žiline stabilizovať zodpovednosti za jednotlivé činnosti, vytvoriť pevnú kostru akcií
a posilniť vedomie exallievov v Žiline.
Akým spôsobom prebieha proces rozširovania združenia v Žiline?

Anton Kutliak s priateľkou
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Rozširovanie združenia v Žiline by sme mohli rozdeliť do
dvoch hlavných skupín. Tou prvou sú exallievi SOŠ. Je to
snaha o to, aby si exallievi udržali kontakt zo školou a
saleziánmi aj po skončení štúdia. Zároveň sa snažíme
nadviazať kontakty s prvými ročníkmi exallievov. Tou
druhou skupinou sú exallievi oratória, kde to je podstatne náročnejšie, keďže identita exallieva je tam veľmi
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nízka. Samostatnou skupinou sú exallievi seniori, ktorí pred komunistickým obdobím navštevovali oratórium, alebo boli ubytovaní na
internáte. Internát bol už vtedy súčasťou Saleziánskeho ústavu v Žiline, ako sa vtedy naše
stredisko nazývalo. Ako dôležitú úlohu vidím
nadviazať čo najviac kontaktov práve s touto
skupinou, nakoľko sa nám akosi prirýchlo poberajú do večnosti..
Aký je záujem medzi študentami o členstvo
v združení?
Záujem študentov rastie a zároveň kolíše vekom exallievov, aj keď veľa z nich krátko po
škole tvrdí, že už nás nikdy nechcú vidieť. No
po pár rokoch k nám posielajú svojich bratov
a kamarátov a začínajú chápať zmysel výchovy, ktorú
dostali a sami nás vyhľadávajú. Členstvo v združení je
dosť široký pojem. Každý z nich je exalliev ale v stovkách môžeme rátať tých, čo sa zúčastňujú aktivít. V ročníkoch za posledných pätnásť rokov máme aktívny kontakt so 40 až 70% exallievov, hoci v prvých ročníkoch
kontakt rapídne klesá, tam to je len na úrovni 15 až
30%. Zástupcov ročníkov tvorí 22 exallievov, ktorí sa aktívne stretajú trikrát do roka v Žiline a pomáhajú rozširovať aktivity medzi svojich rovesníkov. Nakoniec tu je
animačné jadro, skupinka momentálne siedmich exallievov, ktorí tvoria akcie, plánujú ďalšiu činnosť a stretávajú sa každý mesiac. Samozrejme na stretnutia facilitátorov v Bratislave, ako aj stretnutia regionálnych
zástupcov v Novej Dubnici, ide vždy iný zástupca z animačného jadra.
Aké konkrétne aktivity sa konajú pre exallievov v Žiline?
Najväčšou aktivitou je stretnutie exallievov a ich rodín,
ktoré sa koná v dvojročných cykloch. Je to stretnutie
pri príležitosti založenia školy prvého mája. Ďalšie aktivity sú lyžovačka na Slovensku pre exallievov z celého Slovenska a lyžovačka v Taliansku, ktorá je pre svoju náročnosť len pre skúsených lyžiarov. A potom ďalšie ako: Stretnutie rodiniek, Štedrá večera na internáte,
Duchovné obnovy, Hrebeňovka Nízkych Tatier a rôzne
iné, ktoré prichádzajú počas roka. Snažíme sa vytvoriť

SOŠ sv. Jozefa Robotníka v Žiline

pevnú a stabilnú kostru akcií, pričom niektoré akcie sú
jednorazové, no iné sa už pravidelné opakujú.
Na SOŠ v Žiline aj učíš. Akému odboru sa venuješ?
Na škole učím ako majster odbornej výchovy, takže oficiálne sa venujem praktickej výchove. Učím odbor auto
opravár – mechanik v špeciálnej učebni, ktorú máme
na Slovensku ako jediní. Na zodpovednosti mám aj maturitné práce, ktoré väčšinou realizujeme ako projekty
v rámci rôznych súťaži. Ide o inovatívne projekty zamerané na automobilový priemysel.
Máš svoj vlastný spôsob vyučovania, alebo zásady, ktorými sa riadiš pri výučbe?
Môj spôsob vyučovania je priamo spätý s tým, kde učím.
Pred tým, ako som vrátil na našu školu učiť, som pol
roka pôsobil ako dobrovoľník na strednej saleziánskej
škole v Turíne. Tam som mal na starosti rozbehnúť projekt vyučovania automobilov. Učitelia tam mali strach sa
do toho pustiť sami, tak som ich učil, ako veci rozoberať
skladať, používať zariadenia a vybavenie, čo majú k dispozícií a dvakrát do týždňa sa zúčastniť na vyučovaní aj
so študentami. Keď som prišiel na školu do Žiliny, chceli sme do nášho školského systému zakomponovať model vyučovania, ktorý funguje v Taliansku. Vytvorili sme
trojtýždňový kurz, počas ktorého preberieme učivo celého ročníka. Za celý rok sa u mňa vymenia všetci druháci a tretiaci automechanici. Výhodou tohto systému
je to, že majú prepojenie teoretického a praktického vyučovania počas jedného dňa. Ide o modulové vzdelávanie, ktoré obsahuje všetky zložky predmetového vyučovania. Ráno majú teoretickú časť, na ktorú nadviaže praktická časť. Svoje vedomosti môžu priamo aplikovať v praxi. Nasledujúci deň ráno sú hodnotení z danej témy a dostanú okamžitú spätnú väzbu. Na to, aby
sa zlepšilo aj ich vystupovanie na verejnosti, má každý
študent dva projekty, ktoré prezentuje pred spolužiakmi počas troch týždňov. S chlapcami som približne sedem hodín tri týždne v kuse, vzťah s nimi mám priateľský a prerastá ďaleko za formálnu hranicu. Som jeden
z nich, čo sa stal ich učiteľom v prostredí, v ktorom spoločne kráčame a posúvame sa vzájomne ďalej a to ma
napĺňa radosťou.
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ROZHOVOR

Staré páky nehrdzavejú
Hoci v Česku by ste exallievov hľadali márne, vetva odchovancov saleziánskej výchovy tam funguje už
vyše 40 rokov. Prečo by sa inak v Česku schádzali chlapi, ktorí si hovoria Staré páky? Aby si zaspomínali, prebrali novinky, ale najmä v praxi spolu rozvíjali to, čo sa ako chlapci kedysi naučili na saleziánskych
chalupách rozosiatych od Šumavy až po Tatry. O ich minulosti aj súčasnosti, radostiach i starostiach rozpráva ich spoluorganizátor, novinár a muzikant – Bob Fliedr.
Začiatky Starých pák siahajú ďaleko do minulosti. Čo
to Staré páky vlastne sú a ako vzniklo toto zoskupenie
chlapov spojených saleziánskou výchovou?
Pôvod Starých pák siaha do polovice 70. rokov, kedy sa
uskutočnili prvé „Chaloupky“, teda prázdninové pobyty
pre chlapcov v saleziánskom duchu. Každý rok pribúdal
počet účastníkov týchto prázdninových pobytov. Začiatkom 90. rokov už boli mnohí z nich zaslúžilými otcami
rodín. Vtedy si povedali, že by chceli ďalej udržovať vzťahy naviazané za komunistov. Už to neboli žiadni chlapci takže si začali hovoriť Staré páky.
Na stretnutia chodilo stále viac a viac chlapcov. Čo ich
na tieto výlety a stretnutia prilákalo?
Chalúpky boli zhruba štrnásťdenné prázdninové pobyty, ktorých súčasťou boli hry, výlety, tzv. témátka, teda
rozprávanie na biblické či iné hodnotovo zamerané
témy, modlitby, omše, pesničky s gitarou... Bol v tom
kus dobrodružstva a to chlapcov priťahuje. Všetko organizovali českí a moravskí saleziáni. K malému počtu
chlapci postupne pribúdali až kým cez prázdniny v roku
1989 prišlo približne 1 200 chlapcov na viac ako osemdesiat chalúp.
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Ako ste sa vy dostali až k Starým pákam?
Ako chlapec som na Chalúpky nechodil. Po prvýkrát
som sa tam dostal až na vysokej škole v roli asistenta,
resp. vedúceho. Hneď prvý pobyt, na ktorom som bol,
nám spestrili eštebáci. Zistili, kde sme a snažili sa nás
zastrašovať. Po návrate domov nasledovali výsluchy.
Vyhrážali sa mi, že nedokončím vysokú školu, ak budem
ďalej pokračoval v takýchto aktivitách. Škola, ktorú som
vtedy študoval, ma veľmi nebavila a na chalúpky som s
veľkou chuťou jazdil rok čo rok.
Ako fungujú stretnutia Starých pák v súčasnosti?
Znova sme sa začali stretávať hneď po revolúcií. Prvé
zrazy mali úlohu mapovaciu: nájsť kontakty na chlapcov z chalúp, obnoviť už pretrhnuté vzťahy, otestovať
záujem „chalupárov“ schádzať sa v nových podmienkach. Časom počet účastníkov zrazov vzrástol natoľko,
že by sa už nezmestili ani do tých najväčších prázdninových chalúp. Posledné roky sa preto stretávame v Mladočove pri Litomyšli, kde je rekreačné zariadenie akoby
šité Starým pákam na mieru. Teraz máme rok čo rok začiatkom septembra víkendový zraz v Mladočove pri Litomyšli, kam prídu chlapi z celej Českej republiky. Staré

ROZHOVOR
Aký prínos vidíte v stretnutiach Starých pák?
Keby ste sa Starých pák spýtali, čo ich na nich samých
baví, odpovedali by: vzájomné vzťahy, ľudské zázemie,
že sa na nič nehráme, že si dokážeme duchovne i materiálne pomáhať, že je na našich stretnutiach zábava.
Osobne si myslím, že nejde o to, aby tu boli Staré páky
po dlhéstáročia, ale o to, aby ich akcie mali zmysel, aby
tešili, aby nejakým zaujímavým spôsobom odpovedali na výzvy doby. Českí saleziáni považujú Staré páky za
ojedinelú súčasť širokej saleziánskej rodiny. Prečo ojedinelú? Možno preto, že Páky vznikli zospodu bez výzvy
autorít, z ich vlastnej chute a potreby schádzať sa. Že
fungujú bez písaných stanov a pravidiel. A že podľa všetkého nemajú za hranicami Českej republiky obdobu.

páky nerobia žiadne nábory nových členov. Noví členovia prichádzajú tak, že kamarát privedie kamaráta. Nemáme ambíciu početne kvitnúť, skôr sa teraz zapodievame tým, ako túto tradíciu preniesť do budúcna, čím
ju rozvinúť a pod. Pribúda prípadov, kedy na zraz Starých pák privedie otec svojho syna. Tí mladí chlapci raz
rozhodnú o budúcnosti stretnutí.
Organizujú Staré páky aj iné aktivity počas roka?
Každoročne organizujeme brigádu, stretnutie Mladých
mamiek, pre „násťročných“ akcie Strapec a Lis, organizované za výdatnej spolupráce saleziánov v pražskom
Fryštáku, ďalej duchovné relaxačné víkendy pre Staré
páky a ich partnerky, stretnutia rodín Starých pák, víkend pre otcov s deťmi alebo výtvarný víkend pre mamy
a deti. Keď sa raz chlapi vyzbierali a zakladateľovi Starých pák, biskupovi Kájovi Herbstovi, kúpili potrebné
auto dokázali si, že sú schopní nielen medzi sebou rýchlo usporiadať finančnú zbierku, ale navyše vybrať obnos, za ktorý sa dá už čo-to zariadiť. Odvtedy patrí – viac
než inokedy – k činnosti Starých pák hmotná solidarita. Prichádza k slovu napríklad vo chvíľach, keď niekto
z chlapov, živiteľov často početných rodín, vážne ochorie a stratí príjem.
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Z HISTÓRIE

Barbarská noc očami
Jána Brichtu
V noci z 13. na 14. apríla a z 21. na 22. apríla 1950 komunistické milície a žandári postupne obsadzovali rehoľné
kláštory a ústavy v celom štáte. Mal som 21 rokov a bol
som v saleziánskom pedagogickom študentáte v Šaštíne.
Dostali sme avízo, že sa sústreďujú milície a bezpečnostné sily okolo šaštínskeho kláštora. Mali sme tušenie, že
v tú noc sa niečo chystá. Preto sme počas nočného kľudu vytvorili hliadky. Okolo polnoci hliadky zaznamenali,
že sa cudzí ľudia snažia dostať do študentského ústavu.
Zobudili sme predstavených, ktorí následne išli rokovať
s búchajúcimi, ktorí chceli vykonať domovú prehliadku
na základe nejakých pofidérnych poverení. Preto im to
museli umožniť. Sústredili všetkých študentov a predstavených na prvom poschodí v najväčšej študovni a za ten
čas vykonávali prehliadku celej budovy. V podstate ostali v budove s nami niekoľko dní, stále nás sledovali, posielali o nás správy, do budovy takmer nikoho cudzieho
nevpustili. Boli sme monitorovaní denne 24 hodín. Dokonca nám pridelili dvoch správcov, jedného som osobne poznal, bol totiž z mojej rodnej dediny. Počas dňa privážali „zaistencov“ z ďalších ústavov (Bratislava, Trnava,
Hody, Nitra), až nás bolo okolo 300. Pôvodne nás v ústave bolo okolo 60 odchovancov. A takto sme žili vo veľkej neistote asi desať dní. Takto pozvážali všetkých saleziánov z trinástich ústavov do Šaštína. Začali organizovať prerozdelenie kňazov na jednotlivé farnosti, čo je výsostné právo len biskupov. Z predvolaných kňazov s takýmto prerozdeľovaním ani jeden kňaz nesúhlasil. A tak
ich proti ich vôli odviezli nevedno kam. Hovorilo sa, že do
takzvaného koncentračného tábora v Pezinku. Výsledkom celej previerky bolo veľké fiasko, nakoľko nenašli nič

z toho, čo predtým vehementne ohlasovali: zbrane a tajné dokumenty. V tejto neistote sme žili až do 25. apríla,
kedy sa situácia opäť opakovala, opäť nás po polnoci zobudili, no tentokrát nás naložili do pripravených autobusov a odviezli na neznáme miesto. Podobne ako so saleziánmi postupovali aj s inými rehoľami na Slovensku. Kapucíni boli sústreďovaní v Pezinku, františkáni vo Sv. Beňadiku, verbisti v Nitre, jezuiti v Bratislave. Až nadránom
sme zistili, že väčšinu autobusov zo všetkých reholí odviezli do Podolínca, kde nás čakalo surové privítanie a zaobchádzanie. Kde tu posteľ, matrace po zemi, málo jedla,
hrozné toalety – takto v krátkosti opisujem tvrdý život
v Podolínci. Ráno sme mohli ísť na krátku omšu a potom
sme absolvovali denný poriadok ako vo väzení. Tu sme
strávili asi 2 mesiace, koncom júna nás previezli na tzv.
preškolenie do Kostolnej pri Trenčíne. Tu boli podmienky trocha ľudskejšie. Dokonca sme sa mohli voľnejšie pohybovať aj po okolí Trenčína. Asi po dvoch týždňoch nás
previezli na „Priehradu mládeže“, kde sme museli pracovať na budovaní priehrady asi 6 hodín denne. Bývali sme
v drevených ubytovniach, poobede sme mohli dokonca
aj športovať. Cieľom bolo začleniť nás medzi socialistickú mládež a tak nás odlákať od nášho duchovného štúdia. No napriek ich úsiliu sme sa nevzdali našich ideálov a v nedeľu sme miesto raňajok odišli do Púchova na
svätú omšu. Krásne bolo to, že sme svojim spevom počas pochodovania prilákali i ďalších mladých ľudí z tábora a tak nás do kostola spoločne prišlo okolo 1000 ľudí.
Koncom augusta nás všetkých prepustili k svojim rodinám, aby sme sa tak začlenili do civilného života. Doma
nás však čakali povolávacie rozkazy do PTP táborov, aby
nás tak mali pod vojenským dozorom.
Nakoľko v tomto období som bol v maturitnom ročníku a v máji sme nemohli
maturovať, pretože sme boli internovaní, v septembri sme sa dostavili do Galanty na gymnázium s úmyslom zmaturovať. To nám však nebolo umožnené,
keďže z ministerstva prišiel list, že všetci,
ktorí študovali na cirkevných školách, sú
vylúčení z maturity. A tak som aj s ostatnými spolužiakmi musel nastúpiť do PTP
tábora do Libavy (Olomouc).
Nakoľko sa môj zdravotný stav zhoršil,
bol som neskôr prepustený z vojenskej
služby. Bol som nútený nájsť si prechodné civilné zamestnanie a keďže som stále túžil dokončiť si štúdia, v tichosti som
sa pripravoval na prechod do zahraničia
spolu s mojimi bývalými spolužiakmi.

Ing. Ján Brichta vpravo a Michal Nemček vľavo pri odovzdávaní ocenení Ústavu pamäti
národa za boj proti komunizmu
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Ing. Ján Brichta

SOCIÁLNY FOND

Dielo zamerané na blížneho
Končiace leto upriamuje našu pozornosť späť k našim každodenným problematikám. Znova nastáva
kolobeh povinností, úloh, manažovania svojho času, zadeľovania priorít, možno intenzívnejšieho hľadania
naplnenia nášho povolania. Exalliev don Bosca je povolaný k životu s Bohom s poslaním silne zameraným
na blížneho, na jeho pocity, potreby. Don Bosco vytvoril dielo, ktorého sme aj my súčasťou. A toto dielo
bolo celou svojou podstatou zamerané na blížneho.
Veríme, že tieto a ďalšie projekty, v ktorých môžeme
spoločne vykonať nejaké dobro, dokážu osloviť čo najviac exallievov a našich priateľov. Podporovať nás môžete či už mesačným príspevkom (pomôže akákoľvek
suma) na účet Združenia SK1811000000002626084575
s poznámkou – sociálny fond - alebo po uverejnení
výzvy na projekt Darujme úsmev konkrétnou podporou podľa nami publikovaného zoznamu potrieb resp.
prípravou darčekov pre detičky odkázané na pomoc
druhých.
Ak vy sami viete o konkrétnych ľuďoch, ktorí potrebujú
našu podporu, ozvite sa nám: sekretar@exallievi.sk alebo social.affairs@exallievi.sk.

Naše združenie má vo svojom portfóliu už niekoľko
rokov témy zamerané na človeka, na pomoc ľuďom
v núdzi, na robenie dobra. Toto leto, kedy väčšina z nás
riešila čo najlepšiu destináciu pre oddych svojej rodiny,
sme boli oslovení niekoľkými členmi našej širokej saleziánskej rodiny s prosbou o konkrétnu pomoc. Veľkou
vecou v našich očiach je fakt, že vo väčšine prípadov
nás nekontaktovali potenciálni adresáti našej pomoci, ale známi ľudí v núdzi, ktorí mali túžbu rozšíriť hľadanie možností a riešení pre svojich blízkych. Podnety, ktoré sme dostali, boli rôzneho druhu. Hovorili sme
o viacčlenných rodinách, ktoré v dôsledku tragédie prišli o živiteľa rodiny, dostali sme sa k prípadu hľadania
pracovnej príležitosti, žiadal sa od nás príspevok na automobil, podpora pri štúdiu pre mnohodetné rodiny,
zdieľanie nákladov na liečebné pobyty pre chorých, vytvorenie internetovej stránky či právnické poradenstvo.
Prípadov, kde budeme môcť byť spoločne nápomocní,
je skutočne veľa. Cítime však, že naše spoločenstvo don
Boscových synov, dokáže spoločnými silami veľké veci.
Koniec koncov, aj tento rok pripravujeme adventný projekt „Darujme úsmev“, kde každý z nás bude mať možnosť podporiť konkrétnou pomocou konkrétne rodiny.
Veľkú popularitu medzi našimi členmi, priateľmi a podporovateľmi žne každoročne aj projekt shoebox - exallievovské vianočné darčeky – ktorých úlohou je vytvoriť darček adresovaný dievčatám a chlapcom v konkrétnej vekovej kategórii a ktorý zvykne potešiť nielen obdarovaných, ale aj rodiny darcov a ich deti. Tieto deti sú
vtiahnuté do prípravy darčekov pre svojich neznámych
rovesníkov a učia nás všetkých zdieľať sa a deliť sa.

A na záver už len dodajme spoločne s našim otcom don
Boscom: „dôverujte Panne Márii a uvidíte, čo sú zázraky“.
Tak majme dôveru!
Róbert Mruk
Radca pre sociálne veci

Zbierka Darujme úsmev pred Vianocami 2015
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IVÍT
KALENDÁR AKT
14. - 16.10.2016

4. - 5.11.2016

Častá - Papiernička

Častá - Papiernička

Víkend silných
zážitkov

4. - 8.11.2016

Stretnutie Biznis
platformy

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

Pravidelné štvrťročné stretnutie
podnikateľov.
Registrácia mailom: sekretar@exallievi.sk
do 16.10.2016

17. - 18.12.2016

AKTIVITY V CIRKVI
A V SALEZIÁNSKEJ
RODINE

Návšteva hl. predstaveného na Slovensku

Vždy posledný deň v mesiaci

Adventné duchovné
obnovy

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

Bratislava, Piešťany a Šaštín

Viac info a program budeme posielať
mailom koncom novembra.

V i ac i n f or m ác i í o akc i ách náj d e t e
na w w w. e x a l l i ev i . sk .

Pravidelné futbalové
štvrtky v Bratislave

Ak robíte akékoľvek
akcie pre exallievov
vo Vašich strediskách,
spropagujte ich
v našom časopise.

(v hale alebo na trávnatom ihrisku)
Viac info: radca.sport@exallievi.sk

EXPRESS
DON BOSCA

Viac info: expressdonbosca@exallievi.sk

Naši priatelia exallievi vo svete

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.

Grafické spracovanie a tlač tohto časopisu
pre Vás s radosťou zrealizovala

www.exallievi.org

Príspevok na časopis
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:
SK18 1100 0000 0026 2608 4575.
Do poznámky prosím uveďte: CASOPIS.
Ďakujeme Vám!

w w w . p o l y g r a f i a . c o m

