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KTO SME

Združenie exallievov don Bosca sú sale-
ziánski odchovanci, ktorí sa riadia hes-
lom, ktoré nám zanechal patrón saleziá-
nov: „Buďte čestní občania a dobrí kres-
ťania“ a snažia sa robiť spoločnosť lepšou, 
ovplyvňovať ju svojím životom, hodnota-
mi a konaním. Združenie exallievov don 
Bosca na Slovensku bolo založené v roku 
1999 a v súčasnosti má viac ako 350 čle-
nov. Okrem toho sme jednou z národných 
federácií svetovej konfederácie exallievov 
don Bosca, ktorá má viac ako 120 000 čle-
nov a pôsobí v 105 krajinách sveta. Naším 
otcom a hlavným predstaveným je don 
Ángel Fernandez Artime, ktorý je nástup-
com don Bosca a na Slovensku ho zastu-
puje provinciál don Jozef Ižold so svojím 
delegátom don Ivanom Žitňanským.

KTO JE EXALLIEV

Exalliev je ten, kto aspoň rok navštevoval 
saleziánske dielo a má viac ako osemnásť 
rokov. Ako bývalí žiaci don Bosca sme čle-
novia saleziánskej rodiny vďaka preven-
tívnej výchove dobroty a láskavosti, kto-
rú sme prijali v škole či oratóriu a ktorej 
účinok pociťujeme a rozvíjame počas ce-
lého života. Saleziánski odchovanci teda 
pochádzajú zo stredných škôl so salezi-
ánskym duchovným vedením a zo salezi-
ánskych stredísk. 

POSLANIE  
EXALLIEVOV

Ako exallievi sa cítime 
zodpovední za ohlaso-
vanie bohatstva prijatej 
výchovy a túžime, aby aj 
ostatní mohli byť obo-
hatení charizmou don 
Bosca, ktorého spiri-
tualitu sa snažíme žiť 
v rodinnom aj pracov-
nom prostredí. Chce-
me byť profesionál-
mi vo svojom povolaní, 
svedomití a hlboko ľud-
skí, nemysliaci len na 
osobný úspech ale na 
spoločné dobro. Osob-
ným poslaním exallieva 
je dokázať vhodne zla-
diť a rozdeliť svoj čas medzi Boha, rodinu 
a prácu. Exallievi sú celosvetovým združe-
ním a za pomoci duchovných, kultúrnych, 
spoločenských, športových i pracovných 
aktivít a projektov napĺňajú svoje posla-
nie – pomáhať. 

VÍZIA A MISIA

Exallievi sú servisno-manažérska zlož-
ka saleziánskej rodiny, ktorá využíva svo-
ju laickú profesionalitu, odbornosť, vedo-
mosti a schopnosti na pomoc svojim čle-
nom, saleziánskej rodine i celej spoloč-
nosti. Združenie vykonáva aktivity, ktoré 
vedú k zhodnocovaniu schopností, vedo-
mostí a kontaktov svojich členov. 

ŠTRUKTÚRA ZDRUŽENIA

Naše združenie má štruktúru, ktorá po-
máha pri napĺňaní cieľov a realizácií pro-
jektov. 
Vedenie a smerovanie združenia zabez-
pečuje trinásť členný výkonný výbor. Fa-
cilitátori sú vybraní zástupcovia jednot-
livých ročníkov. Slúžia ako komunikač-
ný kanál medzi výkonným výborom a rá-
dovými členmi a zabezpečujú šírenie in-
formácií v rámci združenia. Komisie exal-
lievov zoskupujú členov podľa profe-
sijného zamerania, ktorí sa stretávajú, 
diskutujú, rozvíjajú nápady a myšlien-
ky na efektívnej a odbornej úrovni. Dô-
ležitým prvkom združenia je fixný sekre-
tariát, 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 na-
šom fungovaní vydávame v tlačenej podo-
be štvrťročník EXpress don Bosca. 

PROJEKTY ZDRUŽENIA

Projekty združenia: Víkend silných zážit-
kov, Family day, Duchovné cvičenia a ob-
novy, Biznis platforma, Splav Malého Du-
naja, Ples exallievov, Divadlo exallievov, 
Videobook, Dobrovoľníctvo, Škola živo-
ta, Stretnutie s hodnotnou osobnosťou, 
Modlitba s misionármi, Futbalové štvrtky, 
Hláška za Euro...

VÝKONNÝ VÝBOR
Je tvorený radcami združenia. 

Jeho úlohou je určovať 
smerovanie združenia  

a rozhodovať o jeho 
projektoch a aktivitách.

SEKRETARIÁT
Výkonáva úlohy schválené 

výkonným výborom. 
Zabezpečuje chod združenia.

FACILITÁTORI 
REGIONÁLNI ZÁSTUPCOVIA

Zástupcovia jednotlivých 
ročníkov GJB, SOŠ a stredísk. 
Ich úlohou je sprostredkúvať 

informácie medzi vedením  
a rádovými členmi združenia.

ČLENOVIA ZDRUŽENIA

BIZNIS 
PLATFORMA

Spoločenstvo 
exallievov 

podnikateľov,  
ktorí sa snažia 

premietnuť 
princípy a ideály 

kresťanského 
života aj v 

obchodno-právnych 
vzťahoch. Preferuje 

v obchodných 
vzťahoch 

zodpovednosť, 
serióznosť  

a slušnosť. Súčasne 
je jej snahou aktívna 

podpora diel celej 
saleziánskej rodiny.

KOMISIE
Skupiny s rovnakým 

profesijným 
zameraním. Ich 

úlohou je navzájom 
si pomaháť a 

poskytovať svoje 
schopnosti celej 

saleziánkej rodine.

Viac informácií  

o našich aktivitách na: 

www.exallievi.sk/aktivity

združeNie exallievov  
doN Bosca Na sloveNsKu

Miletičova 7, 821 08 Bratislava
IČO: 360 70 378 
Č.ú.: SK1811000000002626084575 

Kancelária: 
Einsteinova 25, 851 01 Bratislava
Tel.: +421 915 966 549 

www.exallievi.sk 

MAREK SLEZÁK
 prezident

prezident@exallievi.sk

MICHAL HORT
 viceprezident

viceprezident@exallievi.sk

IVAN ŽITŇANSKÝ
 delegát

delegat@exallievi.sk

MICHAL NEMČEK
 sekretár

sekretar@exallievi.sk

ŠTEFAN BOŠNÁK 
 asistent pre svetovú

  konfederáciu
office@exallievi.sk

SIMONA ONDREJOVÁ 
 PR manažér

pr@exallievi.sk

PETER KOVÁČ
 asistent pre komunikáciu

network@exallievi.sk

ALŽBETA BAGINOVÁ
 event manažér

event.manager@exallievi.sk



ÚvodNíK
Milí priatelia,
to, že držíte v rukách ďalšie vydanie časo-
pisu exallievov na Slovensku – Express don 
Bosca, je dielom vďačnosti. Vďačnosti nie-
koľkých odchovancov don Bosca, ktorí pri 
príležitosti jeho mením v roku 1870 prišli a ďa-
kovali za odovzdanú výchovu, námahu a mno-
hé dobrodenia, ktorými don Bosco pre svojich zve-
rencov nikdy nešetril. Z vďačnosti za možnosť zažiť ducha saleziánskej ro-
diny a výchovy don Bosca prichádzame aj my exallievi a chceme priložiť 
ruku k dielu. V práci na diele saleziánskej rodiny, v napĺňaní don Bosco-
vých snov o dobrých kresťanoch a statočných občanoch či v pomoci tým, 
ktorí to najviac potrebujú. Počas nedávneho pohrebu zosnulého salezi-
ána don Ernesta Macáka, sestričky, ktoré sa oňho na sklonku jeho živo-
ta starali, povedali, že v posledných chvíľach na tomto svete už nič neho-
voril. S ružencom v rukách opakoval stále a všetkým - vďaka, vďaka, vďa-
ka. Don Macák, veľká postava saleziánskej rodiny na Slovensku nám za-
necháva živý a reálny obraz vďačnosti aj v dnešnej dobe. Nemusíme sa 
vracať na Valdocco do roku 1870. Aj dnes máme za čo ďakovať. O to viac 
si v čase Vianoc pripomínajme, koľko darov sme v našich životoch dosta-
li. Pozývam Vás teda prežiť tieto Vianoce v duchu exallievskej vďačnosti.

Peter Kováč
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Bratislava Miletičova
Miletičova 7
Zodpovedný exalliev
Andrej Dolnák
dolnak.andrej@gmail.com

Nová DuBNica
Gorkého 23
Zodpovedný exalliev
Juraj Hort
0907 749 358
jurajhort23@gmail.com

ŽiliNa
Rajecká cesta 17
Zodpovedný exalliev
Anton Kutliak
0911 984 783
kutliak.anton@gmail.com

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

trNava
Jána Hlubíka 11
Zodpovedný exalliev
Štefan Bošnák
0907 521 828
pistone.bosnak@gmail.com

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

DuBNica NaD váhoM
Námestie sv. Jakuba 2
Zodpovedný exalliev
Ľudmila Rajcová
0903 773 413
ludmila.rajcova@gmail.com

košice kalvária
Na Kalvárií 23
Zodpovedný exalliev
Jozef Litavec
0940 349 833
litavec@gmail.com

čierNa voDa
Bottova 22, Chorvát. Grob
Zodpovedný exalliev
Peter Fula
0911 905 781
peter.fula@gmail.com

REGIONÁLNE STREDISK Á 



Don Ernest, ďakujeme, exallievi...
Horiaca sviečka s týmto nápisom odprevádzala don Er-
nesta Macáka pri poslednej rozlúčke s veriacimi, v pre-
plnenej bazilike Sedembolestnej Panny Márie v Šaští-
ne. Ďalšie dve živé sviece boli exallievi, ktorí sa strieda-
li ako čestná stráž pri don Ernestovi počas celej liturgic-
kej rozlúčky. 
Prítomnosť arcibiskupa Stanislava Zvolenského, bisku-
pov Jána Orosza a Ludwiga Schwarza z Rakúska, desiat-
ky kňazov a stovky veriacich dávali tušiť, že sa lúčime  
s veľmi vzácnou osobnosťou, ktorá sa úplne otvorila Bohu  
a svojou  nenápadnou svätosťou oslovovala mno-
hých. Keď don Ernest mohol okrem sv. otca Jána Pavla II. 
privítať práve v Šaštíne aj talianskeho prezidenta Osca-
ra Luigihi Scalfara, s ktorým sa rýchlo spriatelili pri konci 
jeho pobytu po návšteve baziliky ma pán prezident dis-
krétne požiadal, že ak si Pán života a smrti povolá don 
Ernesta, on by chcel byť prítomný na jeho pohrebe... Žiaľ 
túto jeho prosbu som nemohol splniť, keďže pán prezi-
dent zomrel o dva roky skôr.
Nie všetci sme mali tú milosť poznať don Ernesta aj 
osobne, ale vrelo by som vám odporúčal prečítať si jeho 
osobné svedectvá v knihách: Dva roky v katakombách, 
Diagnóza: blázon pre Krista, Prenasledovaní pre Krista, 
alebo jeho posledná kniha: Bože oplatilo sa mi žiť!, v kto-
rej zhrnul svoje vyznanie života a viery.  Nebojme sa mí-
ňať peniaze aj na takéto duchovné vianočné darčeky.
Ešte počas študentských čias, bolo to 8. 12. 1944 na svia-
tok Nepoškvrnenej, ako sám don Ernest píše dostal ne-
čakaný dar: „Vo chvíľach, keď som dostal sv. prijímanie, 
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Don Bosco dneška navštívil Slovensko
Sobota 5. novembra bola výnimočným dňom pre celú 
saleziánsku rodinu na Slovensku. Desiaty nástupca don 
Bosca don Ángel Fernandez Artime sa v rámci svojej pr-
vej návštevy našej krajiny stretol predovšetkým s mla-
dými, no i so staršími generáciami na stretnutí v Žili-
ne. Predtým v piatok však navštívil Vajnory, rodisko don  
Titusa Zemana, kde sa pomodlil v kostole za jeho bla-
horečenie. 

Sobotné stretnutie otvorila sv. omša o 10.00 v kosto-
le Sedembolestnej Panny Márie na Vlčincoch v Žiline, 
pri ktorej zložili svoje prísľuby noví členovia Združenia 
saleziánov spolupracovníkov. Poobede sa všetci stretli 
s don Artimem v žilinskej tenisovej hale. Kultúrno-zábav-
ný program jemu i divákom predstavil každú zložku sa-
leziánskej rodiny osobitným spôsobom. Exallievi vo svo-
jej scénke predstavili rozmanitosť a pestrosť združenia. 
Hoci všetci máme vlastné rodiny a rôzne zamestnania, 
všetci sa rovnako snažíme žiť život „dobrých kresťanov 
a statočných občanov“ tam, kde pôsobíme a tak prispie-
vať k šíreniu saleziánskej spirituality. Okrem toho sa vi-
deami, scénkami i tancami prezentovali saleziáni, sestry 
saleziánky, misionársky dobrovoľníci z organizácie Savio 
aj Vides, saleziáni spolupracovníci, exallieve – odcho-
vankyne sestier FMA i dobrovoľníčky don Bosca. V poza-
dí celého stretnutia bol nepretržite aj slovenský mučeník 
za duchovné povolania Boží služobník don Titus Zeman.  
V programe organizátori priblížili mladým históriu a zá-
pas saleziánov za záchranu povolaní najmä počas komu-
nizmu. Don Artime ukončil návštevu Slovenska 8. novem-
bra po stretnutiach s bratmi saleziánmi vo viacerých sa-
leziánskych domoch. Simona Ondrejová

samého Ježiša Krista, v úplnom tichu môjho vnútra sa 
zreteľne ozval hlas: CHCEM A MUSÍM SA STAŤ SVÄTÝM! Vní-
mal som túto jasnú vetu ako niečo nové a hlboké, čo sa 
mi vrývalo do duše. V živote ma Boh robil šťastným, aj 
keď žiadal čosi nad moje sily.“
A keď končil svoj úrad provinciála nám saleziánom napí-
sal: „Cez všetko sa dá premodliť! I cez väzenia, krízy, pády 
a znechutenia, cez choroby i cez samotnú smrť. To je kus 
mojej celoživotnej skúsenosti, o ktorú sa tu s vami delím.“    
Ešte raz ďakujeme don Ernest.

exallievi a ich delegát Ivan Žitňanský
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Don Artime s prezidentom združenia Marekom Slezákom 
a radcom pre sociálne veci Róbertom Mrukom.
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Svetová hymna exallievov?
Exallievi na Slovensku, v spolupráci s novodubnickým go-
spelovým zborom „The Gospel Family“, nahrali hymnic-
kú pieseň, ktorá má ambíciu stať sa svetovou hymnou 
exallievov. Na základe hlavných myšlienok exallievov, text 
v angličtine upravila Miška Vániová a hudbu zložil Juraj 
Hort. Pieseň s názvom „THE PROMISE“ (sľub) sa nahrá-
vala a „mixovala“ v Novej Dubnici, pod taktovkou skve-
lého človeka a gitaristu kapely Boží šramot Ľuba Vanča.  
Pavol Rekem natočil k hymne video, ktoré bude (podľa 
slov šéfa svetových saleziánov Ángela Fernándeza Arti-
meho), skvelým základom pre svetový klip k tejto hym-
ne. Pôjde o projekt, do ktorého sa zapoja všetky zložky 
exallievov zo všetkých kontinentov a každý natočí časť 
video-sekvencie, ktorú pošle na Slovensko. Výsledkom 
bude klip, ktorý bude reprezentovať exallievov z celého 
sveta. Po osvojení si tejto piesne je veľká nádej, že práve 
táto pieseň sa stane oficiálnou hymnou exallievov. Sme 
radi, že exallievi z Novej Dubnice boli a sú pri tom. Pieseň 
so slovenským klipom je aj na prehliadači YouTube, kde si 
ju aj vy môžete pozrieť a vypočuť pod názvom „The Pro-
mise The Gospel Family“, resp. „la canzone dell´exallievo“. 
Nachádza sa tam v troch verziách – v origináli, s anglický-
mi titulkami a slovenskými titulkami. Juraj Hort

animovaná modlitba 
sv. ruženca
Október patril Panne Márii a aj preto sme sa rozhodli 
trochu viac deťom v našej farnosti Nová Dubnica priblí-
žiť silnú modlitbu sv. ruženca. Každý piatok sme sa stretli 
v kostole a snažili sme sa deťom vysvetliť, že aj napriek 
tomu, že je modlitba ruženca dlhá a často krát možno aj 
nezáživná, je veľmi potrebná a silná. Každý jeden desia-
tok sme obetovali za niečo iné. Na meotari nás sprevá-
dzali fotky. Prvý desiatok fotka našich kňazov s myšlien-
kou na nich, druhý za našu mládež a deti – za ich veria-
cich životných partnerov a duchovné povolania, tretí za 
starcov, štvrtý za tehotné ženy a piaty bol vždy obetova-
ný za detičky v Sýrii.
Aby nám deti vydržali celý čas, tak prvý a tretí desiatok 
sme sa klasicky modlili, druhý a štvrtý bol sprevádzaný 
spevom a hrou na gitare, no a počas posledného sme sa 
prechádzali s ružencami v ruke po celom kostolíku. Ve-
ríme, že čisté detské dušičky si vymodlili u Panny Má-
rii veľa milostí.

Nový formát nedeľných 
detských svätých omší
Aj za pomoci novodubnických exallievov vznikla v miest-
nej farnosti „Mladá farská rada“, ktorá sa bude okrem 
iného svojimi aktivitami zameriavať hlavne na deti 
a mladé rodiny. Prvým výsledkom spolupráce s miest-
nymi saleziánmi je nový formát nedeľných detských svä-
tým omší, tzv. „poljedenástok“ (rozumej omše začínajú-
ce o 10:30). Sprevádzanie sv. omší si zobral na starosť šéf 
miestnej exallievovskej bunky Juraj Hort, ktorý na klavíri 
hrá a spieva spolu s deťmi sediacimi vpredu piesne pri-
spôsobené práve pre našich najmenších. Okrem toho sa 
všetky deti na konci prijímania zhromaždia okolo klavíra, 
kde spievajú obľúbené „ukazovačky“ (pomáhajú im pri 
tom naše mamičky – pomocníčky, Barborka Hortová, Ivka 
Hortová a Dominika Brozová). Jednu po prijímaní a jednu 
po požehnaní. Kňaz slúžiaci sv. omšu po požehnaní ne-
odchádza a tak všetci ostávajú v kostole a spievajú spo-
lu s deťmi. Je milé vidieť na tvárach aj tých najstarších 
úsmevy a snahu o zapojenie sa do tejto obľúbenej akti-
vity našich malých ratolestí. Ďalšou zmenou je aj rozde-
lenie kázne na dve časti: jedna ako výklad pre mladých 
a dospelých a druhá časť zameraná pre deti. S prípravou 
časti pre deti pomáhajú aj naše mladé mamičky z far-
nosti. V hudobnom sprievode sa bude Juraj striedať aj 
s Renátkou Horváthovou a jej zborom najmenších: „Bam-
bini di Bosco“. Po omši sú všetci pozvaní do miestneho 
oratória na kávu a milé slovo. Deti majú k dispozícii kú-
tik na hranie, ktorý bude treba o chvíľu premeniť na kút.

Z  R E G I Ó N O V

Karneval svätých 
a biblických postáv
V našom saleziánskom centre Nová Dubnica už po druhý 
krát ožili sväté a biblické postavy ako sv. Alžbeta, Franti-
šek, Mojžiš, Matka Tereza a mnohé iné. Na deti čakal za-
ujímavý program v podobe tvorivých dielničiek, kde ich 
čakali veľkí svätci. Dávid deťom pomáhal zdolať Goliá-
ša a trafiť ho loptou. U sv. Antona – patróna stratených 
vecí, deti hľadali v miske plnej šošovice a fazule malin-
ké medailóniky. Matka Tereza deťom pomohla vymaľo-
vať krásne veselé srdiečka s mottom: „Len veselé a mi-
lujúce srdce sa dokáže radovať“. Za nášho veľkého ka-
maráta don Bosca sa prezliekol náš salezián Ondrej Pu-
ček, ktorý deti učil, ako sa majú správne prežehnať. Tento 
rok sme pre deti okrem dielničiek vymysleli aj našu Ne-
beskú hymnu, ukazovačku – Taký veľký, taký malý, môžeš 
svätým byť, ktorá nás sprevádzala počas celého karne-
valu. Myslím, že nielen deti ale aj rodičia domov odchá-
dzali s veselou náladou. Ivana Hortová
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Exallievom nie sú ľahostajní 
ani mladí v riziku chudoby
Svedčil o tom medzinárodný seminár pre bývalých od-
chovancov saleziánov, ktorý sa konal v dňoch 11. – 13. no-
vembra na Malte. V saleziánskom centre v meste Sliema 
sa stretli zástupcovia združení zo Slovenska, Chorvátska, 
Slovinska, Talianska a Malty. 
Počas semináru na tému „Začlenenie mladých: Vzdela-
nie, zamestnanie, posilnenie“ sa mladí exallievi vďaka 
podpore z projektu Erasmus+ zoznámili s fungovaním 
združení v ostatných krajinách, naviazali nové priateľ-
stvá, no i prehĺbili svoje poznatky o chudobe v Európe. 
Zamýšľali sa nad potrebami chudobou postihnutých 
mladých v svojich krajinách a pokúsili sa tiež vymyslieť 
projekt, ako by exallievi v jednotlivých štátoch mohli tie-
to potreby zistiť a ľuďom v núdzi reálne pomôcť. Okrem 
toho sa účastníci stretli s palestínskou utečenkyňou, kto-
rá na Malte založila organizáciu na pomoc utečencom pri 
získavaní prístupu k vzdelaniu, či zamestnaniu. 
Slovenské zduženie reprezentovali Simona Ondrejová 
a Alžbeta Baginová zo sekretariátu a bývalí študenti šaš-
tínskeho gymnázia Šimon Ciprich a Matej Horník, ktorí 
sa inšpirácie a podnety zo stretnutia budú snažiť preta-
viť do aktivít konkrétnej pomoci. Svoje výstupy a inicia-
tívy potom predstavia na februárovom stretnutí opäť na 
Malte, ktoré bude zároveň uzatvorením tohto projektu.

Simona Ondrejová

Slovenskí zástupcovia pri príprave prezentovania svojho združenia

Prehlbujeme vzťahy 
v regiónoch

V dňoch 16. a 17. novembra sa uskutočnili dve dôležité 
stretnutia zástupcov exallievov za jednotlivé strediská. 
Stretnutie pre západné Slovensko sa realizovalo v sale-
ziánskom dome v Novej Dubnici. Nová Dubnica, Dubnica 
nad Váhom, Žilina, sekretariát z Bratislavy – spolu sme 
uvažovali nad prekážkami a výzvami a tiež sme zdieľali 
úspechy a nápady. Lokálne zastúpenie na západnom Slo-
vensku už funguje na viacerých miestach, preto bolo toto 
stretnutie aj o prehĺbení vzťahov. Stretnutie východu sa 
uskutočnilo vôbec po prvý krát. Zástupcovia zo šiestich 
saleziánskych stredísk z celkového počtu osem na výcho-
de Slovenska sa stretli v Prešove. Snahou tohto stretnu-
tia bolo nadviazanie vzťahov a predstavenie prvých kro-
kov k rozširovaniu nášho združenia do regiónov. Stretnu-
tie sa nieslo v priateľskom duchu za skvelej starostlivos-
ti domácich Prešovčanov. Veríme, že aj tento čas prine-
sie už čoskoro svoje ovocie. Peter Kováč

Stretnutie v Novej Dubnici

Stretnutie v Prešove

Účastníci projektu
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GRaFICKé SPRaCOVaNIE a TlaČ TOhTO ČaSOPISu 
PRE VáS S RaDOSťOu ZREalIZOVala
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Z O  S V E T A

Kongres Saleziánskej 
rodiny na Východnom 
Timore
V poradí jedenásty kongres Saleziánskej rodiny pre ob-
lasť Východná Ázia a Oceánia organizovaný exallievmi sa 
uskutočnil v dňoch 4. – 8. 10.na ostrovnom štáte Východ-
ný Timor. Tejto udalosti sa zúčastnilo 380 ľudí z dvanás-
tich krajín a zastúpenie malo aj Slovensko v osobe pre-
zidenta konfederácie Michala Horta.
Témou kongresu bolo: „Odovzdávať Boha prostredníc-
tvom našich priateľov propagovaním kvalitného vzdela-
nia, ekonomickej spolupatričnosti a spoločenskej spra-
vodlivosti.“ Vyvrcholením kongresu bolo podpísanie me-
moranda dvanástimi krajinami so záväzkom vytvorenia 
vlastného národného strategického plánu do konca Ja-
nuára 2017 podľa vzoru svetového strategického plánu.

Stretnutie Európskych 
prezidentov, delegátov 
a mladých exallievov GEX 
V dňoch od 13. – 16.10.2016 sa uskutočnilo v Mníchove 
v saleziánskom dome Salesianum stretnutie európskych 
prezidentov, delegátov a mladých GEX reprezentantov. 
Stretnutia tohto charakteru sú obohacujúce pre všetkých 
zúčastnených, pretože je tu priestor na zdieľanie jednot-
livých projektov a tým sa krajiny môžu vzájomne inšpi-
rovať. Stretnutia sa zúčastnili reprezentanti z desiatich 
krajín, čo je za posledné roky najvyšší počet. Slovensko 
zastupovali Michal Hort, delegát Ivan Žitňanský, žilinskí 
exallievi Anton Kutliak a Peter Ostrochovský a pomoc-
ný personál, ktorý zabezpečoval a organizoval samotné 
stretnutie - Peter Kováč a Štefan Bošnák. 
Konkrétne závery zo stretnutia budú zapracované do 
Strategického plánu v tomto období. Nakoľko prioritou 
v tomto roku je komunikácia, hlavnou úlohou pre kaž-
dú krajinu je oživenie vzťahov a kontaktov so susedia-
cimi krajinami. Veríme, že na budúcoročnom stretnutí 
Eurobosco 2017, ktoré sa bude konať vo Francúzsku od 
12. – 15.10.2017, bude prítomný dvojnásobný počet krajín.

Stretnutie prezidentov 
a delegátov latinskej 
ameriky 
Tak ako sa uskutočnilo európske stretnutie krajín v Mní-
chove, tak sa stretlo aj desať krajín Latinskej Ameriky 
v Sao Paule v dňoch 29.10. – 1.11.2016 na regionálnom, 
kontinentálnom stretnutí. Pozvaný bol aj svetový prezi-
dent Michal Hort, ktorý prezentoval Strategický plán. Vý-
stupom stretnutia bolo podobne ako v prípade ázijské-
ho stretnutia na Timore záväzok vytvorenia národného 
strategického plánu od každej zúčastnenej krajiny do 
konca februára 2017.

Newsflash má nového 
editora
Aby sme čo najlepšie informovali o exallievovských uda-
lostiach v celom svete, už niekoľko mesiacov pracujeme 
na magazíne Newsflash, ktorý vychádza každé tri me-
siace v piatich jazykoch. Tým, že konfederácia zastrešu-
je vyše sto federácií, jednotlivé projekty je nevyhnutné 
zadeliť medzi väčšie množstvo ľudí. Približne pred dvo-
mi mesiacmi bola vyhlásená výzva na nového šéfa edi-
tora Newsflashu a dnes môžeme konštatovať, že cieľ sme 
splnili. Novým šéf editorom sa stal Talian Pier Luigi Laz-
zarini, ktorému bude pomáhať Yeudy Jiménez z Domini-
kánskej republiky.
Veríme, že tento krok prispeje k skvalitneniu a profesio-
nalizovaniu tohto plátku. 
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Odkiaľ pochádzaš a aký bol tvoj prvý kontakt so sale-
ziánmi?  
Pochádzam zo Sabinova, malého okresného mesta na 
východe Slovenska v srdci regiónu Šariš. Narodil som sa 
v Starej Ľubovni, ale detstvo až po odchod na strednú 
školu som prežil v Sabinove. Moji rodičia sú saleziánski 
spolupracovníci a tak moje kroky smerovali k saleziánom 
ešte skôr, ako som vedel chodiť. Saleziánske dielo, ktoré 
v Sabinove intenzívne rozvíjali saleziánski spolupracovní-
ci, sa počas môjho detstva viackrát presúvalo do rôznych 
priestorov. Pamätám si na svoju prvú spomienku na stol-
ný futbal, ktorý som dokázal vidieť zospodu, keďže som 
bol veľmi malý. Bolo to v prvých saleziánskych priesto-
roch v Sabinove. 
Prečo si sa rozhodol pre štúdium na Gymnáziu Jána Bosca 
v Šaštíne? 
Študovať do Šaštína na GJB som sa rozhodol ísť viac me-
nej impulzívne, po tom ako môj starší brat našiel pri 
upratovaní svojich vecí propagačný letáčik gymnázia. Bol 
som v 4. ročníku 8-ročného gymnázia v Sabinove a zatú-
žil som ísť do Šaštína (kdekoľvek to už len je) a zažiť to, 
čo letáčik sľuboval. Prišiel som, videl som a zobrali ma. 
Nuž som išiel. Okrem jednej slabej chvíľky, kedy sa mi za-
cnelo za domovom, som toto rozhodnutie nikdy neoľuto-
val a teším sa z neho dodnes. Vďaka don Boscovi, brato-
vi, ktorý si odkladal všeličo možné, mojím rodičom, kto-
rí ma podporili a mojej dobrodružnej povahe som začal 
študovať na strednej škole 500 km od domova. 

Kam viedli tvoje kroky zo Šaštína?
Po maturite som sa sledom viacerých udalostí dostal na 
štúdium filozofie do Trnavy na Univerzitu sv. Cyrila a Me-
toda. Okrem toho som stihol zároveň chvíľu študovať psy-
chológiu či vzdelávať sa v Ivanke pri Dunaji v Kolégiu An-
tona Neuwirtha, kde som rok po ukončení štúdia aj stážo-
val.  V poslednom ročníku vysokej školy som sa oženil. Po 
škole sme skúšali chvíľu šťastie na rodnom východe, no 
nakoniec som sa vrátil do Ivanky pri Dunaji, kde doteraz 
spolu s rodinou žijeme a plánujeme ostať. Chvíľu som bri-
gádoval u exallieva Vaša Faltusa v eshope „Rodinka Shop“ 
a potom som sa podieľal na rozbehu asi troch „startupov“ 
exallievov. Jeden z nich, moja veľká srdcovka, nápad ktorý 
mi skrsol v hlave bola, káva Zlaté Zrnko, ku ktorej sa po-
tom pridali aj mobilné predajne kávy Trojkolkáva. Po ne-
jakom čase som sa rozhodol hľadať zmenu a moje kro-
ky smerovali k exallievom, kde som dodnes. Popri tom vo 
voľnom čase pripravujem dva zaujímavé projekty zo sve-
ta kávy, z ktorých jeden spája exallievov vo svete a druhý 
napĺňa moju vášeň pre túto zaujímavú plodinu a nápoj. 
Čo považuješ za najväčší prínos GJB do tvojho života? Ur-
čite si tam zažil veľa nezabudnuteľného, čo bol pre teba 
najsilnejší zážitok?
Jeden z najsilnejších zážitkov bol, keď sme počas víken-
du s niekoľkými chalanmi a jedným saleziánom podnik-
li návštevu do katakomb pod bazilikou. Okrem hlavné-
ho vchodu z baziliky, ktorý kedysi zdvíhali párom volov, 
sa tam dá dostať ešte cez vetraciu šachtu, ktorá sa dá 

Muž mnohých profesií, no hlavne šťastný manžel a otec rodiny. Peter Kováč zakotvil na sekretariáte exallie-
vov a už takmer rok obohacuje kanceláriu svojím humorom, dobrou náladou no i pracovnými skúsenosťami.

peter Kováč: 

SNAŽÍM SA VIDIEť 
PROBLéMY AKO PRÍLEŽITOSTI
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preplaziť, keď nie je  pivnica z dôvodu pôsobenia spod-
ných vôd zatopená. Zážitkov bolo mnoho. Slušných, ne-
bezpečných, nepovolených, na chatách, výletoch, stopo-
vačkách, v zahraničí, v bazilike. Až po určitom čase sa mi 
ale zdá, že najviac hodnotnými a intenzívnymi zážitka-
mi bol čas strávený so saleziánmi ako Don Ernest Macák, 
Don Nádaský, Don José (Jozef Hrdý). Ich spomienky a sve-
dectvo života mi z odstupom času ostávajú v spomien-
kach najviac živé. 
Kto je Ivanka Kováčova a ako ste sa spoznali? 
Kto je Ivanka Kováčová sa občas pýtam aj ja j. Je to moja 
manželka, s ktorou sme manželia viac ako štyri roky, 
máme dcéru Alžbetku (2,5 roka) a tešíme sa na ďalšieho 
potomka (jún 2017). Spoznali sme sa počas štúdia vyso-
kej školy na internáte. Ivanka je skvelá manželka a obe-
tavá matka, ktorá sa na 110 % venuje našej rodine. Zažili 
sme spolu krásny čas chodenia, bezstarostné študentské 
manželstvo, dve svadby (naše), sem tam nejaký ten trapas 
(hlavne z mojej strany), osemkrát sme sa od svadby sťa-
hovali a okrem občasných stretov rozdielneho mužského 
a ženského sveta považujem naše manželstvo za najlepší 
krok môjho života. Ivka to so mnou nemá vždy ľahké keď-
že mám mnoho pracovných nápadocv, záľub a mám veľ-
ké zanietenie rozprávať o nejakej veci aj hodiny dookola. 
Ale nevzdáva to so mnou a som rád, že môj najlepší pria-
teľ môže byť práve ona. Ivka rada cestuje, učí sa jazyky ako 
poľština alebo gréčtina. Rada sa prechádza a navštevuje 
múzeá a výstavy. Nevedomky praktizuje montesori aktivi-
ty s našou dcérou u nás doma a fakt dobre varí.  
Pracuješ na sekretariáte exallievov. Čo so sebou nesie 
tvoja funkcia?
Náplň môjho času na sekretariáte sa dá rozdeliť do dvoch 
oblastí. Pre slovenské združenie exallievov som pomoc-
ná sila pre sekretára Michala Nemčeka a riešim networ-
king – sieťovanie a rozširovanie združenia. V najbližšej 
budúcnosti by sme sa chceli pustiť aj do projektu trva-
lej udržateľnosti fungovania nášho združenia a pracovať 
na fundraisingu pre našu prácu či sociálne projekty. Väč-
šiu časť môjho času ale venujem potrebám svetovej kon-

federácie exallievov ako asistent svetového prezidenta 
Michala Horta. Samostatne mám na starosti svetový ne-
tworking – sieťovanie a rozširovanie združenia, prácu na 
databáze členov z celého sveta. Mojou úlohou je byť ná-
pomocný svojimi nápadmi, skúsenosťami či prácou tam, 
kde je to potrebné. Či už ide o Facebook, Google, fundra-
ising, komunikáciu a iné.
Čím je pre teba združenie exallievov špecifické a čím sa 
líši od iných združení?
Združenie Exallievov je špecifické svojou príslušnosťou 
k saleziánskej rodine a svojím vzťahom k svätému Jánovi 
Boscovi. Sme naplnením jeho snov z mladosti, ktoré pre-
kračujú múry škôl a brány oratórií. Sme chlapci (a diev-
čatá) z jeho snov, ktorí dostali dar saleziánskej výcho-
vy a snažia sa žiť ako dobrí kresťania a statoční obča-
nia výzvy dnešného sveta. Exallievi sú iní hlavne salezi-
ánskou radosťou a  snahou prežívať výchovu don Bosca. 
Exallievi vznikli neoficiálne, keď skupina bývalých štu-
dentov z don Boscovho diela, prišla s veľkou vďačnosťou 
za ním v deň jeho menín, aby mu blahoželali a poďakovali 
za jeho výchovu. Mňa osobne na samom začiatku k exal-
lievom pritiahla práve vďačnosť za to, čo som mohol po-
čas štúdia u saleziánov zažiť a dostať a túžba rozvíjať sa 
a ďalej odovzdávať. 
Máš nejaké pravidlá, ktorými sa v živote a pri výchove 
dcérky riadiš?
Snažím sa vidieť problémy ako príležitosti a aj keď príde 
nejaká negatívna skúsenosť, snažím sa jej dať šancu, aby 
ma niečo naučila. Snažím sa o väčšiu radosť z obyčajných 
vecí. V rodine sa snažím o to, aby sme si uvedomovali, že 
nie je dôležité nerobiť chyby, ale dôležité je vedieť chy-
bu oľutovať a pracovať na zmene. Veľmi sa snažím napĺ-
ňať radu, ktorú sme dostali pred svadbou od starej mamy 
mojej manželky. Aby sme nikdy nešli spať pohádaní, ale-
bo s ťažkým srdcom na toho druhého.. Je to veľmi užitoč-
ná, aj keď nie jednoduchá rada. Čo sa týka výchovy, tam 
ešte nemám skúsenosti aby som ich rozdával. Nakoľko 
máme veľmi šikovnú a dobrú dcéru, tak väčšinu času iba 
žasnem nad tým, aká je a obdivujem jej radosť zo života. 

R O Z H O V O R
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aKo to všetKo začalo
Na základe problémov s chýbajúcimi financiami pre 
Gymnázium Jána Bosca v Šaštíne sme sa rozhodli v roku 
2009 prispievať na chod GJB, ktoré nám bolo veľmi blíz-
ke. V zmysle projektu, ktorý sme vypracovali, sme úzko 
spolupracovali s vedením školy a okrem finančnej pomo-
ci sme obohacovali aj proces výuky a výchovy na gymná-
ziu tak, ako to bolo možné. V našom záujme bolo pod-
porovať študentov z celého Slovenska, ktorí majú záujem 
o štúdium na jedinečnej, ale vzdialenej škole. Pomáhali 
sme sociálne slabším ale zároveň usilovným študentom. 
Neskôr, keď sa združenie začalo rozrastať a vznikol vý-
konný výbor, bol vymenovaný Róbert Mruk za radcu pre 
sociálne veci. Svoju úlohu bral od začiatku veľmi zodpo-
vedne a snažil sa hľadať cesty, ako môžeme my exallievi 
pomáhať rovnako, ako pomáhal sám don Bosco. 

preHľad usKutočNeNýcH sociálNycH 
aKtivít exallievov:

Pomoc študentom GJB zo sociálne 
slabších rodín 2009-2016

13 392,50 €

Nenávratná pôžička na štúdium  
na GJB v Šaštíne 2012

788,80 €

Darčeky pre deti  
na Sibíri 2014

viac ako 100  
darčekov

Misia exallievov, 2014 a 2015 1 350,00 €

Darujme úsmev 2015 v spolupráci so SKCH:
• Shoe box viac ako 200 balíčkov
• Obujme celú školu 100 párov prezuviek a 26 párov 

kvalitnej športovej obuvi

Darujme úsmev 2016 v spolupráci so SKCH, VDB a FMA:
• Konkrétna pomoc konkrétnym ľuďom
• Shoe box
• Úsmev pre Dominiku
• Misia na Sibíri

Duchovný servis – sv. omše, modlitby, obety, spovede...

V projekte Darujme úsmev pokračujeme aj tento rok, kde 
sa sústredíme na konkrétnu pomoc v saleziánskej rodine 
prostredníctvom tipov od sestier FMA a VDB a tiež spolu-
pracujeme aj so Slovenskou katolíckou charitou. 

pomoc aKo vďaKa za to, 
čo sme dostali 
Podstatou exallieva je vďačnosť. Vďačnosť za prijaté dary 
od Pána Boha ako aj vďačnosť za prijatú výchovu pre-
stredníctvom saleziánov. Túto našu vďačnosť sa snažíme 
odplácať kto ako môžeme v našom každodennom živo-
te. Boli by sme radi, ak by tieto príklady pomoci, ktorých 
súčasťou sme my všetci, boli povzbudením a ukážkou 
toho, že spolu dokážeme vykonať mnoho dobra. Účasť 
na sociálnych projektoch a ich podpora nemusí byť len 
naplnením kresťanskej lásky k blížnemu, ale vie byť for-
mou vďačnosti za výchovu, hodnoty a radosť, ktorú sme 
dostali a ešte stále dostávame ako členovia salezián-
skej rodiny. Chceli by sme sa poďakovať za Vašu pomoc 
v uplynulých rokoch. Niekedy je práca na sociálnych die-
lach málo viditeľná, ale je jedným z našich kľúčových pi-
lierov a snažíme sa, aby sme sa venovali sociálnym té-
mam a problémom počas celého roka. 
Ďakujeme Vám za Vaše modlitby, financie, vecné dary, 
propagáciu a rozširovanie sociálnych projektov exallie-
vov a akúkoľvek inú pomoc či obetu. Ako prejav našej 
vďačnosti býva odslúžená pravidelná sv. omša za dobro-
dincov 24. dňa v mesiaci. 

Sociálna oblasť je jedným zo základných častí pôsobenia Exallievov. Najmä vďaka obetavosti a podpore na-
šich členov, priateľov don Bosca a všetkých podporovateľov združenia sme schopní takmer denne pomáhať 
tým, ktorí to potrebujú. Aj vďaka Vám!  

SOCIÁLNE PROJEKTY
Naša odpoveď Na dNešNé výzvy 
aKo prejav vďačNosti

S O C I Á L N E  P R O J E K T Y

Obujme celú školu 2016 – Deti z Bardejova 
obuté v novej športovej obuv.
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sÚčasNýcH i BudÚce projeKty
Sociálny fond funguje počas celého roka. Zapojiť sa 
môžete rôznou formou. Modlitbou, finančným darom  
alebo ponúknutím svojich schopností do služby núdz-
nym – osobnou angažovanosťou. V rámci pomoci Misii na 
Sibíri máme niekoľko konkrétnych ponúk pomoci:

1. Odovzdávať profesionálne skúsenosti 
(maliar, murár, automechanik, cukrárka, 
pekárka...)

2. Prísť pomôcť Misionárom v ich práci a svedčiť 
ako manželský pár, otec a syn, matka a dcéra...

3. Animátor na anglický tábor

Zmyslom Misie na Sibíri je cez jednoduchú prácu pomôcť 
deťom/mladým z detských domov a jednoduchých rodín 
dostať štartovací balíček schopností a posunúť ich ďalej 
do života.Všetky tieto formy pomoci si vyžadujú 1-2 me-
siace prítomnosti priamo na Misii. Viac informácii Vám 
radi poskytneme na našom sekretariáte.

iNšpirovaNí doN Boscom
Výchovná koncepcia Jána Bosca sa zrodila v 19. stor. v se-
verozápadnom Taliansku. V Turíne sa rozvíjal najmä ta-
bakový, bavlnársky, zbrojársky, zápalkársky a sviečko-
vý priemysel. Najmä v bavlnárskom priemysle sa využí-
vala práca žien, pričom denný pracovný úväzok trval 14, 
koncom storočia 12 hodín. Nezdravé pracovné podmien-
ky vyvolávali často choroby, následkom čoho bolo pre-
pustenie zo zamestnania. Bežným javom bola práca ne-
plnoletých. 
Ján Bosco vo svojich Spomienkach píše, že jeho orató-
rium navštevovali kamenári, murári, dláždiči a mnohí 
iní. Často za nimi chodieval na pracoviská a ak neboli 
pracovné podmienky vyhovujúce, pričinil sa o ich vylep-
šenie. Tieto snahy dokladá aj pracovná zmluva z 3. no-
vembra 1851 uzatvorená medzi Jánom Boscom, ako zá-
stupcom chlapca z oratória, a majstrom sklárskej dielne, 
kde sa dohodli na právach a povinnostiach oboch strán. 
Zmluva predstavuje vôbec prvý právny dokument tohto 
druhu v Taliansku. Obsahovala presné vymedzenie troj-

S O C I Á L N E  P R O J E K T Y

ročného učňovského obdobia; záväzok zo strany majstra 
vyučiť ho svojmu remeslu čo najlepšie; v prípade potreby 
napomínať učňa k lepšiemu správaniu výlučne slovom, 
nie fyzickým trestom; vymedzenie povinností učňa, kto-
ré sa budú týkať výlučne remesla a nebudú presahovať 
chlapcove sily a pod.

sociálNa čiNNosť doN Bosca 
vo vzdelávaNí
Napriek tomu, že zo začiatku fungovalo oratórium bez 
stabilného miesta, už v tomto čase sa vyformovali ele-
menty, ktoré tvorili bázu saleziánskej výchovnej inštitú-
cie: vzdelávanie vo forme nedeľných a večerných škôl, 
spirituálne ponuky vo forme náboženskej výchovy a ne-
menej dôležitá rekreačná zložka; hry, divadlo, hudba, 
spev, či šport. Okrem toho chlapci dostávali materiálne 
zabezpečenie vo forme jedla, šiat a práce. 
Neskôr sa výchovné dielo usídlilo na Valdoccu a navšte-
vovalo ho viac ako päťsto chlapcov, z ktorých väčšina vy-
šla z väzenia. Ján Bosco tam vystaval komplex škôl rôz-
neho stupňa, internát a remeselné dielne s veľkým dvo-
rom a kostolmi, čo zabezpečovalo integrálny rozvoj mlá-
deže. Sám o tom píše takto: „Hnala ma túžba postarať sa 
o najopustenejších chlapcov, preto som sa s nimi stre-
tával každú nedeľu, raz na jednom mieste, raz na dru-
hom, vždy so súhlasom mestských a cirkevných autorít.“ 
Výchovné inštitúcie sa začínali budovať iba s pomocou 
sponzorských darov kráľa, podnikateľov, alebo z finanč-
ných zbierok. Don Bosco založil Združenie vzájomnej po-
moci, ktoré malo svojich členov podporovať v čase ne-
zamestnanosti alebo choroby. Vznikli tiež prvé pravidlá 
pre saleziánske školy pod názvom Preventívny systém vo 
výchove mládeže.
Oratórium bolo pre mládež domovom, kde nachádzali 
prijatie, školou, ktorá ich pripravovala do života, kosto-
lom, kde sa učili hodnotám a ihriskom, miestom rados-
ti a stretnutia s rovesníkmi. Na rozdiel od iných cirkev-
ných inštitúcií, ktorých školy zanikli, sa tie jeho rozvíjali 
vďaka tomu, že sa vedeli prispôsobiť požiadavkám doby.

Michal Nemček, Peter Kováč, 
Simona Ondrejová, Sestra Adriana Sárközyová

Darčeky pre deti na Sibíri
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Hneď po príchode sa vyše 140 účastníkov prenieslo me-
dzi rozprávkové postavičky. Aladin si pomocou zázrač-
nej lampy k sebe z rozprávok pričaroval Supermana,  
Šípovú Ruženku, Snehulienku, Mimoňa, kovboja Woody-
ho, Pepka námorníka, indiánku Pocahontas a mnoho 
ďalších postáv. Takto však zmizli z kníh a už o nich viac 
deti nemohli čítať. Aladin bol smutný a preto poprosil 
všetkých exallievov, aby mu pomohli vrátiť postavy späť 
do svojich rozprávok. Súťažiace tímy dostali od postáv 
rozličné zadania; piekli u Rapunzel palacinky, u Popo-
lušky triedili šošovicu a hrach a plnili ešte mnoho ďal-
ších úloh. Keď všetko splnili, postavičky sa ešte zaslúže-
ne zabávali s deťmi na karnevale, ale potom sa už navždy 
vrátili do rozprávok.

Počas víkendu si mohli účastníci zahrať bowling, 
minigolf, či zaplávať si v bazéne. O mamičky sa po-
starali kozmetičky, kaderníčka či manikérka. Muži 
sa zas mohli zúčastniť obľúbeného futbalového tur-
naja. O viac než 70 detí sa postaralo 24 animáto-
rov, ktorí sa starali o starších ale aj o tých najmen-
ších v detskom kútiku. Spoločne sa všetci stretli na 
každodennej svätej omši. Hosťami bolo viacero kňa-
zov, vrátane Paľa Gracha, ktorý nás duchovne spre-
vádzal celým víkendom. Pozvanie prijal aj provinciál 
don Jožko Ižold, ktorý celebroval nedeľnú omšu i vie-
dol duchovnú obnovu. Vzácnym hosťom bol aj salezi-
án-koadjútor Igor Pecha, ktorého exallievi ocenili Ce-
nou exallieva za zásluhy a prínos do združenia v Žiline 
a prišli nás pozrieť aj sestry FMA. 

Z ROZPRÁVKY...
V Í K E N D  S I L N Ý C H  Z Á Ž I T K O V

Súťaž pre celú rodinu, duchovná obnova i relax vo wellnesse. To je len zlomok z bohatých aktivít, ktoré mohli 
exallievi zažiť počas štvrtého ročníka víkendu silných zážitkov. Udalosť pre rodiny, páry aj jednotlivcov, 
na ktorej sa už tradične stretne najviac exallievov, sa uskutočnila v dňoch 14. – 16. októbra 2016 v Častej- 
Papierničke. 

Na stanovištiach 
súťažili malí i veľkí

O mamičky sa starali  
kozmetičky i manikérky

Rozprávkové postavy sprevádzali  

rodiny celým víkendom
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V Í K E N D  S I L N Ý C H  Z Á Ž I T K O V

Víkend tento rok okrem spoločných rodinných súťaží 
obohatilo aj niekoľko ďalších noviniek. V rámci relaxu si 
ženy mohli zatancovať zumbu s profesionálnou cvičiteľ-
kou, čo neodmietli ani sestry saleziánky. Na deti vonku 
čakal skákací hrad. O kultúrny program sa postarali exal-
lievi z Piešťan so svojím vystúpením o don Boscovi. A na-
pokon premiéru mala na VSZ aj samotná koordinátorka 
Betka: „Spolu s animátormi sme sa snažili navodiť poho-
dovú atmosféra a bolo úžasné vidieť, že sa účastníci cí-
tili dobre. Medzi nami panoval rodinný duch a radosť zo 
stretnutí a priateľstiev, čo bolo naším cieľom“.

Simona Ondrejová

...DO ROZPRÁVKY

Účastníci IV. ročníka  
Víkendu silných zážitkov

Prezident združenia Marek Slezák s Igorom Pechom pri odovzdávaní ceny exallieva

Dielne šikovných rúk

Nedeľnú svätú omšu celebroval don Jozef Ižold,  

koncelebrovali don Holubčík a don Grach
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Po príchode do Bratislavy si dostal na zodpovednosť  
vydavateľstvo. Mal si k publikačnej činnosti predtým 
blízko? 
Lepšie by sme mohli povedať: bol som menovaný ako 
prepojenie medzi saleziánmi a Vydavateľstvom DB. Fakt, 
že som štatutár a predseda rady vydavateľstva nesie 
so sebou určitú zodpovednosť, ale nakoľko som nikdy 
v tejto oblasti priamo nepôsobil, nie je to všetko pria-
mo na mne. Máme druhého štatutára, Jána Miška, kto-
rý je výkonným riaditeľom a tak chod vydavateľstva spo-
číva viac na jeho pleciach. Čo sa týka publikačnej čin-
nosti, tej som sa trochu venoval, vždy podľa možnos-
ti. Napísal som sem-tam nejakú knižku do našej edí-
cie „Viera do vrecka“, prekladám publikácie z taliančiny  
a iné. Pred príchodom do Bratislavy sa hovorilo len o tom,  
že budem fungovať iba popri Vydavateľstve DB, napokon 
z toho vzišlo to, že som sa stal jedným z dvoch štatutárov.
Čo považuješ za najväčšie výzvy pre vydavateľstvo dnes? 
A aké ciele si si stanovil pri príchode do vydavateľstva?
Myslím, že dnes každé vydavateľstvo stojí pred veľkou 
výzvou – nejakým spôsobom prežiť. Náš základný prob-
lém je to, aby sme dosiahli vyrovnaný rozpočet. Moje 

ciele sú veľmi jednoduché, aspoň čo sa týka formulácie: 
chcel by som pomôcť vydavateľstvu, priniesť niečo sale-
ziánske do pracovných a osobných vzťahov v rámci na-
šich zamestnancov, chcel by som priblížiť vydavateľstvo 
naším spolubratom a celej saleziánskej rodine, aby ho 
vnímali ako naše dôležité dielo. A samozrejme, chcel by 
som, aby sme dokázali urobiť taký edičný plán, ktorý by 
mal jasný profil svojho určenia, ktorý by jasne vyjadro-
val našu charizmu a ktorý by obsahoval nejaké edície pre 
mladých a pre animátorov. Predstava je pomerne jasná 
no cesta k nej už taká jasná nie je.
Skús nám priblížiť prácu vydavateľstva, na akú skupinu 
čitateľov sa zameriava. Ako často vychádzajú nové slo-
venské publikácie a či sa viac prekladá z iných jazykov? 
V tejto otázke sa skrýva aj to, čo som naznačil. Vydava-
teľstvo don Bosco si potrebuje viac skonkretizovať svo-
jich adresátov a viac vyprofilovať svoj edičný program na 
konkrétne skupiny. Publikujeme doteraz pomerne málo 
- pokiaľ sa nemýlim, okrem Viery do vrecka ešte asi 12  
titulov ročne. A čo sa týka autorov, edícia Viera do vrecka 
je výlučne slovenská produkcia, zatiaľ čo v bežnej publi-
kačnej činnosti prevažujú preklady zo zahraničia.

Pred pár mesiacmi prišiel z trnavského oratória do Bratislavy a jeho kroky smerovali do Vydavateľstva Don 
Bosco. O tomto dôležitom saleziánskom diele, jeho vízií a charizme rozpráva don Pavol Grach. 

R O Z H O V O R

VYDAVATEľSTVO 
AKO DôLEŽITé DIELO 
SALEZIÁNSKEJ RODINY



15

Veľmi úspešným titulom je práve 
spomínaná Viera do vrecka, ktorú 
ste začali vydávať na prelome ro-
kov 2010 a 2011 a knižky na rozlič-
né zaujímavé témy každý mesiac vy-
dávate doteraz. Ako vyberáte témy, 
kto sú tí ľudia, ktorí sa závažným té-
mam v Cirkvi ale i vo svete mimo nej 
venujú a tieto publikácie píšu? 
Viera do vrecka je jedným z našich 
nosných projektov. Opiera sa o myš-
lienku don Bosca, ktorý šíril dobrú 
tlač medzi pospolitým ľudom. Od 
počiatku sa javilo, že ročná edícia 
12 titulov musí byť pestrá a mala by 
zachytávať najrozmanitejšie skutoč-
nosti duchovného i spoločenského 
života. Všetko sa usilujeme predkla-
dať hodnotne ale jednoducho, ľudo-
vo. Obsahy sa rodia v spoločných debatách vo vydava-
teľstve, robí sa aj dotazník našich odberateľov, niekto-
ré knižky edície prinesú aj sami autori. Vždy sa však na 
jeseň utvorí predbežný plán, ktorý je aj predložený ako 
ponuka. V malej miere sa však stane, že sa niečo aj po-
čas roka zmení. 
Vydavateľstvo spolupracuje so zložkami saleziánskej ro-
diny. Ako? Viete si predstaviť iné formy spolupráce, kto-
ré by ste chceli praktizovať v budúcnosti? 
Spolupráca so saleziánskou rodinou má pred sebou ešte 
veľa možnosti, ktoré potrebujeme naplniť. Nedá sa však 
povedať, že by doteraz neexistovala. Chcel by som však, 

R O Z H O V O R

S hlavným predstaveným don Ángelom 
Fernandezom Artimem.

keby sa to viac premietlo do konkrétnych tímov a do pra-
videlnej spolupráce a reflexie nad obsahmi a koncepcia-
mi a nielen do možnosti publikovať, ako tomu je dote-
raz. Bolo by pekné, keby vydavateľstvo malo v širokej sa-
leziánskej rodine svojich konkrétnych spolupracovníkov  
a animátorov v danej oblasti. Ich úlohy by mohli byť rôz-
ne: od jednoduchej propagácie a pomoci pri predaji kníh 
až po pomoc pri organizovaní aktivít vydavateľstva. Mys-
lím tým napr. zorganizovať nejakú návštevu na škole, be-
sedu o novej knihe či už na úrovni cirkevnej alebo spo-
ločenskej a podobne.
Máš ešte pár slov pre všetkých slovenských exallievov?
Nuž, taký môj odkaz saleziánskym exallievom: modlite 
sa za to, aby sme vo vydavateľstve mohli uskutočniť to, 
o čom don Bosco sníval, aby sme boli saleziánskym vy-
davateľstvom so všetkým, čo k tomu patrí. A ak by niekto 
z vás cítil, že by sa chcel stať bližším spolupracovní-
kom a byť registrovaným spolupracovníkom Vydavateľ-
stva DB vo svojom prostredí, stačí sa ozvať na môj mail 
(pavol.grach.pg@gmail.com). Určite spoločne nájdeme 
nové nápady.

www.dobromat.sk

PodPorte nás Pri vašich 
nákuPoch cez internet.  

nezaPlatíte ani 1 cent naviac.

Ako nA to? RAdi Vám poRAdíme:
sekretar@exallievi.sk, 0915 966 549

ĎAkUJeme!

FOTO: SalEZIaNI.SK
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Milí exallievi a exallievky,
chceli by sme sa vám predstaviť ako noví členovia na-
šej exallievskej rodinky. Zrejme ste o exallievoch z Čier-
nej Vody už počuli, možno sme už boli spolu na neja-
kej akcii, ale radi by sme využili aj túto možnosť na našu 
prezentáciu.
Čierna Voda je prímestský satelit Bratislavy s rýchlo sa 
rozvíjajúcou výstavbou najmä rodinných domov. Ľudia, 
ktorí sem prišli bývať a mohli si dovoliť postaviť dom 
či kúpiť nový byt, nepatria práve medzi najchudobnej-
šiu časť spoločnosti. Trúfam si povedať, že majú celkom 
dobrý životný štandard, hoci mnohí splácajú hypotéky. 
Materiálne sú teda ako tak zabezpečení, a to niekedy 
zvádza k pocitu, že Boha už nepotrebujú. My však cíti-
me, aké je dôležité mať v živote pevný bod, či – inak po-
vedané - stavať svoj život na skale. Tiež vo výchove detí 
je v dnešnej dobe nespočetných možností veľmi dôleži-
té ukázať im ten pravý životný cieľ. Nuž a bez Boha je ži-
vot každého človeka strašne prázdny, nech je akokoľvek 
materiálne zabezpečený.
Keď sme sa prisťahovali do obce, spočiatku každý chodil 
do kostola, do ktorého zvykol chodiť predtým. Nezača-
li sme chodiť do kostola v obci, pretože tu žiadny nebol, 
chodili sme najmä na Mamateyku, prípadne do kosto-
la vo Vajnoroch a Ivanke pri Dunaji. Chodievali sme teda 
na striedačku po rôznych kostoloch a cítili sme, že to nie 
je ono, že naša budúcnosť je niekde inde. Keď sa vyhla-
sovali miestne oznamy, cítili sme sa ako cudzinci, a to aj 
keď sme prišli medzi našich dovtedajších spolufarníkov. 
V susedstve sme však viaceré rodinky o sebe vedeli, že 
sme katolíci. Pritom sme zhodne uvažovali, že v novom 
bydlisku plánujeme bývať celý život, a preto je perspek-
tívnejšie pokúsiť sa vytvoriť nové spoločenstvo, než vra-

cať sa každú nedeľu späť do svojej predchádzajúcej far-
nosti alebo chodiť niekde do blízkeho okolia, kam tiež 
tak celkom nepatríme. Vieme, že tá prvá možnosť je ťaž-
šia, ale bola to pre nás výzva – vytvoriť spoločenstvo ve-
riacich, a tak akoby priniesť Boha aj do novovybudova-
nej Čiernej Vody.
V máji 2007 sme oslovili vtedajšieho nového pána fará-
ra v Chorvátskom Grobe, o. Jozefa Kempa, či by sa neda-
li slúžiť sv. omše aj tu. Súhlasil a obec nám poskytla je-
diný obecný priestor na Čiernej Vode – materskú škôlku.  
V začiatkoch to boli omše trochu v „moslimsko-domác-
kom duchu“, pretože z hygienických dôvodov sme sa mu-
seli vyzúvať. S radosťou sme každú nedeľu rozkladali ma-
ličké detské stoličky a vytvárali oltárny stôl. Uvedomo-
vali sme si, že začína niečo nové, a že je dôležité nadvia-
zať nové medziľudské vzťahy. Preto prvých pár týždňov 
po každej sv. omši bolo agapé s koláčikmi. Zatiaľ, čo sa 
okolo nás hrali deti, zoznamovali sme sa ľuďmi, s ktorý-
mi doteraz tvoríme jadro všetkých akcií.
No už v októbri 2007 sme sa nezmestili do škôlky a ľu-
dia museli stáť vonku pred budovou, niekedy aj na daž-
di. Stáli sme pred dilemou, čo ďalej. Jediný väčší priestor 
na Čiernej Vode bola reštaurácia Bizmayer. Pán farár sa 
preto dohodol s majiteľom na vypožičaní reštaurácie,  
čo trvalo až do postavenia nového kostola. Tieto priesto-
ry mali svoje čaro a radi na ne spomíname – napr. na pu-
kotajúci oheň v otvorenom krbe počas vianočných omší. 
Nemyslíme si však, že by prostredie nejako obzvlášť 
ovplyvňovalo naše prežívanie sv. omše. Sme od Saleziá-
nov z Petržalky zvyknutí aj na omše v telocvični a pocit 
Božej prítomnosti podľa nás nesúvisí s miestom konania 
liturgie. Napokon na každoročnom farskom splave máva-
me sv. omšu na lúke...

V ČIERNEJ VODE SME VYRÁSTLI 
VďAKA SALEZIÁNOM

R E G I Ó N Y
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Po roku od presťahovania sme zistili, že aj nové priesto-
ry „praskajú vo švíkoch“. Na omšu chodilo asi 120 ľudí,  
z toho 50 detí. Cítili sme veľkú potrebu a túžili sme po 
druhej, a to detskej svätej omši. Chceli sme totiž viac pri-
spôsobiť slávenie liturgie deťom, aby do nášho „kostola“ 
chodili radi, čo by nám, rodičom, pomohlo pri ich výcho-
ve vo viere v Boha. Nakoľko náš pán farár by musel slúžiť 
štyri omše, čo nie je v ľudských silách, odporučil nám ob-
rátiť sa na rehole. Z predchádzajúcich farností sme mali 
nadštandardné vzťahy so Saleziánmi, začali sme u nich.  
S malou dušičkou sme asi dvanásti otcovia začali v októb-
ri 2008 rokovať s vtedajším provinciálom saleziánov don 
Karolom Maníkom, najprv u nás v obci, a potom vo febru-
ári 2009 aj na provinciálnej rade na Donovaloch. Pripravi-
li sme multimediálnu prezentáciu o rozvoji miestnej časti 
Čierna Voda, aj s plánovaným prírastkom obyvateľov, aby 
bola jasnejšia predstava o veriacich v obci, ako aj pro-
jekt detských aktivít a sľúbili sme plnú podporu všetkým 
týmto aktivitám. Naše manželky zatiaľ doma tvorili pod-
porný modlitebný tím. Naša veľká snaha a iniciatíva „zdo-
la“ saleziánov oslovila. Podarilo sa, takže od septembra 
2009 bola na Čiernej Vode okrem prvej sv. omše aj dru-
há – detská. Hovoriť, že deti a ich rodičia boli nadšení, je 
slabé slovo. Don Tibor Reimer, ktorý k nám začal v nedeľu 
dochádzať, si nás získal od prvého momentu.
Cítili sme, že nechceme „iba“ chodiť v nedeľu na sv. 
omšu, ale že chceme postupne vytvoriť živé spolo-
čenstvo. A na to sa treba stretávať aj častejšie, ako 
raz do týždňa. Prvou akciou bol asi čiernovodský far-
ský ples. Neskôr sme sa zapojili aj do prípravy majále-
su. Prvoradou úlohou však pre nás bolo vytvoriť niečo 
pre deti, aby bolo pre ne kresťanské spoločenstvo nie-
čo prirodzené a samozrejmé, a aby sa v ňom dobre cítili.  
Preto sme zorganizovali šarkaniádu, kreslenie kriedami na 
cestu, splav Malého Dunaja, príchod sv. Mikuláša, advent-
né aktivity, hľadanie lesného pokladu, farskú lyžovačku,  
v lete veľký rodinný tábor, výlety historickým vlakom do 
Šaštína. Nezabudli sme ani na duchovnú obnovu pred Via-
nocami a Veľkou Nocou. O našich tohtoročných letných ak-
tivitách ste sa dočítali v minulom čísle Expressu don Bosca.
Následný vznik spevokolu dospelých bol úplná nevy-
hnutnosť. Keď totiž začali detské sv. omše, p. organist-
ka ani spevokol z prvej sv. omše to už nestíhali. Mládež  
v našej farnosti akosi chýbala – deti boli zväčša ešte malé,  
a tak sa dali dokopy tí ockovia a mamičky, ktorí vedeli 
chytiť do rúk nejaký hudobný nástroj a boli už predtým 
členmi rôznych kresťanských mládežníckych speváckych 
zborov. Pán si ich teda takto pripravil, aby raz mohli vyu-
žiť svoje skúsenosti a nadanie na službu iným na našich 
sv. omšiach. Musím podotknúť, že tu ide naozaj o službu 
a obetu, pretože takmer všetci členovia zboru majú doma 
malé deti a zväčša ide o viacdetné rodiny s malými deťmi, 
takže pravidelná účasť na nácviku a taktiež obetavé strá-
ženie potomstva počas sv. omše druhým rodičom je nao-
zaj náročné. Napriek tomu je to veselá a družná skupin-
ka ľudí, ktorí si dali príznačný názov SKLZ, pretože popri 
plnení iných povinností sú skrátka občas v sklze... Logic-
ky vznikla aj myšlienka založiť detský zbor Rybičky, jed-
nak preto, lebo si všetci uvedomujeme, že celá budúc-

nosť nielen našej farnosti ale aj cirkvi vlastne patrí de-
ťom a mladým, že oni sú naším pokračovaním, ale aj pre-
to, aby sa deti mohli zapojiť do služby Bohu a spoločen-
stvu, a to pre ne tak prirodzeným spôsobom ako je spev 
a detské kresťanské ukazovačky. 
Zapojili sme sa aj do práce stavebnej komisie farské-
ho úradu. Na pozemku kúpenom predvídavým pánom  
farárom pred mnohými rokmi sa nám podarilo postaviť  
a dňa 25.10.2014 aj vysvätiť nový kostol zasvätený sv. Jáno-
vi Pavlovi II, pri ktorom sa nachádza aj pastoračné centrum 
a byt kňaza. Pastoračné centrum sa javilo od počiatku ako 
nevyhnutnosť. Borili sme sa s problémom, kde majú skú-
šať dospelé a detské spevácke súbory, naše dva zbory to-
tiž skúšali len po domoch. Časom sme založili a viedli aj 
detské stretká, duchovná obnova tiež mohla byť častejšie 
a bližšie. A ešte modlitby matiek a modlitby otcov, stretnu-
tia mamičiek na materskej, pestrejšie adventné aktivity...
Don Tibor Reimer viedol naše spoločenstvo 3 plodné 
roky, na mnoho akcií nás inšpiroval, doteraz si pamätá 
mená našich detí, čomu sa teda riadne čudujeme. Veď 
tých detí máme okolo 150. Okrem Tibora k nám v nede-
le počas 7 rokov chodili don Peter Jacko, don Jozef Kup-
ka, don Karol Maník, don Pavol Dzivý, don Jozef Luscoň, 
don Peter Hitka, don Peter Figeľ, don Pavol Degro, don 
Jozef Martiška, don Jozef Ižold a mnohí ďalší. Avšak oni 
nám nielen vysluhovali sv. omše. Radi s nami chodili na 
letné Rodinné tábory do Račkovej doliny, slúžili nám po-
čas duchovných obnov a aj duchovných cvičení – najmä  
otcovia radi spomínajú a v tejto aktivite pokračujú aj  
v súčasnosti. Sme im všetkým nesmierne vďační, sú na-
vždy v našich srdciach a modlitbách. A možno budú in-
špirovať niektorého z našich chlapcov na vstup do zasvä-
teného života, ktovie?
Koncom júna 2016, po siedmych rokoch, bola spoluprá-
ca so saleziánmi na detských omšiach ukončená, čo sú-
viselo s príchodom prvého kňaza určeného len pre po-
treby Čiernej Vody. Ešte predtým sa však k nám presťa-
hovali niektorí výrazní predstavitelia exallievskej rodi-
ny a po zistení, že aj nás všetkých určite viac ako jeden 
rok formovala saleziánska spiritualita, pridali sme sa  
k exallievom. Možno sme trochu netradiční v tom, že nás 
neformovalo saleziánske gymnázium v Šaštíne, či učiliš-
te v Žiline, ale sme tu a tešíme sa byť spolu s vami bliž-
šie k Don Boscovi.
Dá sa zhrnúť, že to, čo dnes zažívame, je následok túžby, 
snahy a modlitby zopár rodiniek „z jednej novej ulice“  
a najmä obrovskej pomoci a podpory saleziánskej rodi-
ny. Možno aj šťastná zhoda okolností, ale kto ich tak na-
stavil? Boh. Treba si premyslieť, čo chceme, modliť sa za 
cieľ v dôvere a naozaj to bude fungovať. Aj medzi nami sa 
našli veľkí skeptici, ale práve v tom je sila viacerých zíde-
ných v Božom mene, že sme spolu prekonali pochybnos-
ti a potiahli sme sa navzájom ďalej. Naše spoločenstvo je 
naším pokladom.
Tak a teraz viete o nás už naozaj všetko, tešíme sa aj na 
osobné stretnutia.

Za exallievskú bunku z Čiernej Vody
Karol Posluch a kolektív
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Status z FB Korben Dallas (19.11.2016): (Juro) Cestou do Ko-
šíc na pumpe v Čoltove som si nechal bundu aj s peňa-
ženkou na streche dodávky. Vyrazili sme. V Tabačke zra-
zu - Kde mám bundu! Zima, bez peňazí, dokladov a brn-
kátka. Na druhý deň sme s malou dušičkou hľadali bun-
du na poli medzi Čoltovom a Gemerskou Hôrkou. Vtedy sa 
objavil tento pán: „Poďte so mnou, sestra ju má!“ Teším 
sa, kontrolujem, všetko je tam, doklady aj 15 euro. Pán na 
mňa pozerá a hovorí: „My sme cigáni, ale nič sme nezobra-
li, nebojte.“ Takmer som ho pobozkal. Ďakujem!:)
O tom, ako veľmi miluje Boh, sme mali veľa príležitostí 
uvažovať počas Roku Milosrdenstva. Jeho stvoriteľská lás-
ka v dejinách zafarbená hriechom sa volá milosrdenstvo. 
Je to tá istá láska, ktorá stvorila tento svet. Hriech člove-
ka jej síce postavil do cesty prekážku, ale nie nepreko-
nateľnú. Boh stále hľadá spôsoby, ako dokázať svoju lás-
ku k človeku. O tom sú vlastne celé dejiny spásy. Boh mi-
luje človeka a snaží sa prebudiť v ľudskom srdci slobod-
nú odpoveď. Sme stvorení na Boží obraz a v nás samých 
je vtlačená pečať Božej podoby. V každom geste nezištnej 
lásky, v ľudskej blízkosti, pomoci známemu alebo nezná-
memu môžeme vidieť odlesk Božej lásky, stopu samotné-
ho Boha. V čestnom nálezcovi, v aktivistke, dobrovoľní-
kovi, v štátnom zamestnancovi, ktorý radšej opustí svo-
je teplé miestečko v práci, ako by mal profitovať z nečest-
ných obchodov. Vždy keď stretneme človeka, ktorý milu-
je, stretávame sa s vydareným obrazom (podobou) Boha. 
Človek je povolaný napĺňať v sebe podobu Boha. Má od-

krývať Kristovu podobu vo svojom srdci. Prečo to všetko? 
Nie preto, že by to Boh potreboval. Boh určite neprikazu-
je veci pre svoje dobro, ľudia nie sú prostriedkom, ale na-
opak, cieľom jeho lásky. Nie je to o úlohe a odmene za jej 
splnenie. On miluje dokonalou láskou, ktorá dáva rovna-
ko vychádzať Slnku nad dobrých ako aj nad zlých (Mt 5,45). 
Rovnako nie preto, že na svete je veľa chudobných a bied-
nych. Tých bude stále dosť (Mt 26,11). Myslím, že Boh chce 
dať človeku účasť na svojom šťastí, účasť na Jeho spôso-
be života. Boh sám v sebe, tri Osoby, je v nádhernej har-
mónii vzájomného dávania sa. Neexistuje väčšie šťastie 
ako šťastie Boha. Neexistuje večnejší život ako Boží život 
(Jn 10,10). Dávať a rozdávať sa (dobročinnosť) nie je iba po-
vrchnou vecou morálky. Pre kresťana je to súčasť základ-
ného povolania k nasledovaniu Krista, podstata stretáva-
nia sa so živým Kristom (Mt 25,40). Almužna a dobročin-
nosť sú nevyhnutné pre človeka, ktorý spoznal Milosrd-
nú Tvár Boha a v ňom našiel zmysel svojej existencie. Boh 
nás nepostavil na javisko dejín, aby nás iba preskúšal zo 
slepej poslušnosti. Boh nás svojou láskou zvádza k slo-
bodnej odpovedi, ktorej dôsledkom je božský (večný) ži-
vot prúdiaci „v našich žilách“ (Gal 2,20). Boh nám dáva 
šancu rozhodnúť sa byť naozaj jeho deťmi, žiť Jeho živo-
tom. Eucharistia. Andrej Kňaze SDB

*
Poctivé čítanie 
pre kresťanov.

Noviny Slovo+
0,99

EUR

WWW.SLOVOPLUS.SK
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TRIEDNY BOJ A JEHO OBETE NEBOLI 
VIRTUÁLNE – KRV NAOZAJ TIEKLA

Jáchymovskú trestnicu zvyknú obrazne nazývať jáchymov-
ské peklo. Mnohí politickí väzni by sa však boli prizna-
li k hocičomu, len aby sa už dostali do tohto pekla. Pre 
niektorých bola práve vyšetrovacia väzba konečnou stani-
cou ich života. Fakty hovoria, že komunistické režimy spá-
chali zločiny týkajúce sa približne sto miliónov osôb opro-
ti 25 miliónom obetí nacizmu (Čierna kniha komunizmu). 
Budúca nacistická spoločnosť mala byť vybudovaná oko-
lo „čistej rasy“ a budúca komunistická spoločnosť oko-
lo proletárskeho ľudu očisteného od buržoáznych pliev 
(tamtiež). V noci z 13. na 14. apríla 1950 žandári začali ob-
sadzovať rehoľné ústavy a kláštory v celom štáte. Do de-
jín sa táto noc zapísala ako Barbarská noc. Ing. Ján Brichta 
(1928) v tom čase študoval v saleziánskom pedagogickom 
ústave v Šaštíne. Chcel sa sa stať kňazom. V súčasnosti žije 
v Bratislave, je funkcionárom občianskeho združenia Po-
litickí väzni Zväzu protikomunistického odboja (PV ZPKO). 
Napokon ste sa stali poľnohospodárskym inžinierom.  
Medzitým sa udiali veci, ktoré z vás urobili väzňa komunis-
tického režimu. Prečo? 
Lebo som sa chcel stať kňazom a nastupujúci režim mi 
v tom bránil.
Ako?
Študoval som v saleziánskom pedagogickom študentá-
te v Šaštíne, keď sa komunistický režim rozhodol zlikvi-
dovať rehole. Dostali sme avízo, že milície a bezpečnost-
né sily sa sústreďujú aj okolo šaštínskeho kláštora. Pre-
to sme vytvorili nočné hliadky. Okolo polnoci z 13. na 14. 
apríla 1950 hliadky spozorovali, že sa cudzí ľudia usilujú 
dostať do študentského ústavu. Zobudili sme predstave-
ných, ktorí následne išli rokovať s búchajúcimi, ktorí chce-
li vykonať domovú prehliadku na základe nejakých pofi-
dérnych poverení.
A čo sa udialo?
Domová prehliadka. Všetkých nás sústredili do študovne 
a niekoľko dní snorili po budove, sledovali nás, posiela-
li o nás správy. Nikoho do budovy nevpustili, okrem ďal-
ších zaistených z trinástich saleziánskych ústavov na Slo-
vensku. Pôvodne nás bolo šesťdesiat chovancov, po tom-
to „prírastku“ až tristo. 
Aký to malo zmysel?
Akcia sa skončila fiaskom, lebo nenašli nijaké kompromi-
tujúce materiály, ako zbrane a tajné dokumenty, čo malo 
byť dôvodom domovej prehliadky.
Napriek tomu perzekúcie pokračovali.
V neistote sme žili do 25. apríla, keď sa scenár zopakoval. 
Po polnoci nás zobudili, ale tentoraz nás naložili do pri-
pravených autobusov a odviezli do Podolínca, kde sústre-

dili väčšinu rehoľníkov, nielen saleziánov. Čakalo nás su-
rové zaobchádzanie, chýbali postele a jedlo. Nemohli sme 
spať iba sedieť, lebo kapacita ústavu bola sto ľudí a nás 
tam bolo sedemsto. Dva mesiace nás držali v neistote 
a strachu, potom nás prepustili domov. Tam nás však ča-
kali povolávacie rozkazy do armádnych pomocných tech-
nických práporov (PTP). Vymysleli to zrejme preto, aby nás 
mali pod stálym vojenským dozorom.
Takže váš sen o štúdiu sa rozplynul?
Nerozplynul, len nadobudol novú podobu. Bolo mi jasné, 
ako aj ostatným spolužiakom, že doštudovať môžeme len 
v zahraničí. Saleziáni mali centrálu v Turíne, potrebova-
li sme sa teda dostať tam. Začali sme organizovať ilegál-
ne úteky cez hranice...
Ako ste sa koordinovali, teda dali dohromady, keď každý 
išiel do iného PTP?
Mojim predstaveným v pedagogickom študentáte bol pá-
ter Ernest Macák. Boli sme spolu aj v Podolínci. On začal 
hľadať kontakty na uskutočnenie plánu odchodu saleziá-
nov do Talianska.
Nenastúpili ste do armády?
Mal som nastúpiť do PTP v Libave pri Olomouci, ale nepre-
vzal som si povolávací rozkaz. Stretol som sa s profesorom 
Macákom a dozvedel som sa, že on a Titus Zeman, kňaz 
v Šenkviciach, plánujú odchod za hranice. Mali spojenie 
s hlavným ústavom v Turíne, a tak teda začali organizovať 
prvú skupinu. Spojili sa s Jozefom Macekom, to bol hlavný 
prevádzač cez hranice. Pochádzal z Borského Mikuláša...

Pokračovanie v nasledujúcom čísle EDB

Jáchymovské peklo nebolo to najhoršie, čo mohlo kedysi politického väzňa postrehnúť

Ing. Ján Brichta s manželkou

ZDROj: SlOVENSKé NáRODNé NOVINy 46/2012



16.-17.
DECEMBER
2017

ADVENTNÉ DUCHOVNÉ OBNOVY
Veľký Biel, Šaštín, Piešťany

4.-5.
NOVEMBER
2017

STRETNUTIE BIZNIS PLATFORMY
Pravidelné štvrťročné stretnutie podnikateľov exallievov 
so zaujímavým podnikateľom, vzdelávaním a duchovným
programom.
Hotel Spectrum, Trnava

15.
SEPTEMBER
2017

PÚŤ K SEDEMBOLESTNEJ 
PANNE MÁRII V ŠAŠTÍNE
Šaštín

8.
SEPTEMBER
2017

STRETNUTIE FACILITÁTOROV
Pravidelné štvrťročné stretnutie s informáciami 
a vzdelávaním s hodnotným hosťom.
Bratislava, Einsteinova 25

STRETNUTIE FACILITÁTOROV 
Pravidelné štvrťročné stretnutie s informáciami 
a vzdelávaním s hodnotným hosťom.  
Bratislava, Einsteinova 25

7.
DECEMBER
2017

OKTÓBER
2017

VÍKEND SILNÝCH ZÁŽITKOV 
Stretnutie všetkých exallievov. Bohatý a pestrý duchovný, 
kultúrny, spoločenský, športový program, program pre deti.  
Dátum a miesto pripravujeme

9.-10.
SEPTEMBER
2017

STRETNUTIE BIZNIS PLATFORMY
Pravidelné štvrťročné stretnutie podnikateľov exallievov 
so zaujímavým podnikateľom, vzdelávaním a duchovným
programom.
Papiernička, Častá

25.-29.
AUGUST
2017

SPLAV MALÉHO DUNAJA
Akcia s najdlhšou tradíciou – 15. ročník. 
1 až 4-dňový pobyt na vode s duchovným servisom. 
Nová Dedinka

1.-5.
JÚL
2017

DUCHOVNÉ CVIČENIA
I. TURNUS
Tradičné komorné DC na chatách 
s kazateľom Don Ivanom.
Donovaly  

10.
JÚN
2017

FAMILY DAY 4
Rodinný deň so športovo-duchovným programom.
Šaštín

9.-13.
AUGUST
2017

DUCHOVNÉ CVIČENIA
II. TURNUS
Tradičné komorné DC na chatách 
s kazateľom Don Ivanom.
Donovaly  

22.-29.
JÚL
2017

RODINNÁ DOVOLENKA
V CAORLE
Spoločná rodinná dovolenka počas letných prázdnin.
Duchovný servis a vynikajúca talianska strava.
Nezabudnuteľná atmosféra a krásne zážitky.
Caorle, Taliansko

24.   27.
MÁJ
2017

STRETNUTIE EXALLIEVOV
SENIOROV
Tradičné stretnutie pri príležitosti sviatku 
Panny Márie Pomocnice. 
Saleziáni, Bratislava – Miletička

alebo

8.
APRÍL
2017

PÔSTNE DUCHOVNÉ OBNOVY
(sobota pred Kvetnou nedeľou)
Veľký Biel, Šaštín, Piešťany

9.-12.
FEBRUÁR
2017

SPOLOČNÁ LYŽOVAČKA
EXALLIEVOV
Akcia pre slobodných aj celé rodiny.
Chata Kamilka, Veľká Rača – Oščadnica

28. 31.
JANUÁR
2017

STRETNUTIE EXALLIEVOV
SENIOROV 
Tradičné stretnutie pri príležitosti sviatku Don Bosca. 
Saleziáni, Bratislava – Trnávka

alebo

19.-22.
JANUÁR
2017

SVETOVÉ DNI SPIRITUALITY 
SALEZIÁNSKEJ RODINY
Stretnutie zástupcov celej saleziánskej rodiny v Ríme.
Pisana, Rím, Taliansko

8.
JÚN
2017

STRETNUTIE FACILITÁTOROV
Pravidelné štvrťročné stretnutie s informáciami 
a vzdelávaním s hodnotným hosťom.
Bratislava, Einsteinova 

21.-22.
APRÍL
2017

STRETNUTIE BIZNIS PLATFORMY
Pravidelné štvrťročné stretnutie podnikateľov exallievov 
so zaujímavým podnikateľom, vzdelávaním a duchovným
programom.
Hotel Spectrum, Trnava

2.
MAREC
2017

STRETNUTIE FACILITÁTOROV
Pravidelné štvrťročné stretnutie s informáciami 
a vzdelávaním s hodnotným hosťom. 
Saleziáni, Bratislava – Trnávka

11.
FEBRUÁR
2017

3. PLES EXALLIEVOV
Saleziáni, Bratislava – Miletičova

20.-21.
JANUÁR
2017

STRETNUTIE BIZNIS PLATFORMY
Pravidelné štvrťročné stretnutie podnikateľov exallievov 
so zaujímavým podnikateľom, vzdelávaním a duchovným
programom.
Papiernička, Častá

KALENDÁR AKTIVÍT

VIAC INFORMÁCIÍ O AKCIÁCH NÁJDETE
NA WWW.EXALLIEVI.SK


