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Úvodník
Milí exallievi, milá saleziánska rodina,
na Víkende silných zážitkov nás bolo 140.
Rodinky z rôznych miest od Bratislavy až
po Prešov prišli, aby sa stretli, zabávali,
počúvali, obohatili. Už po šiesty krát sme
sa mohli presvedčiť o tom, aká je exallievska
rodina – je živá a pestrá. Aj starí aj noví členovia,
každý si našiel svoje miesto. Fotoreportážou
chceme priblížiť rodinnú atmosféru a radosť na spoločnom víkende.
V hlavnej téme nám don Pavol priblížil Synodu o mladých a dokument,
ktorý z nej vznikol. Ten hovorí, že s mladými je potrebné kráčať, zapáliť im
srdce. To je to, o čo sa snažím ako animátorka 14 – 15 ročných dievčat, ktoré
pripravujeme na prijatie sviatosti birmovania v saleziánskom stredisku
na Miletičke. Preto som si so záujmom prečítala každé slovo. Ale koniec
koncov, nepotrebujú to aj dospelí? Aby aj naše združenie ďalej žilo, vyvíjalo
sa, aby sme sa stretali, spolu formovali, potrebujeme zapálené srdcia.
Som veľmi rada, že beriete do rúk ďalšie číslo nášho časopisu. Úprimne
dúfam, že vám pomôže opätovne zapáliť srdce pre exallievov a uvidíte
zmysel združenia, tak ako ho vidíme aj my, ktorí stojíme pri tvorbe
časopisu. Práve sa totiž zavŕšil piaty ročník vydávania.
Požehnané vianočné sviatky všetkým!
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Líder vidí veci inak
„Čo to znamená robiť dobré veci dobre?“ Aj takáto
otázka zaznela z úst Mariána Kolníka, hosťa a prednášajúceho, ktorý na stretnutí Biznis platformy učil našich
podnikateľov, ako byť viac lídrom, než šéfom.
V piatok 28. septembra v priestoroch saleziánskeho domu
vo Veľkom Bieli to zisťovalo viac ako 30 prítomných
exallievov, podnikateľov zo širšej saleziánskej rodiny, či
saleziánov spolupracovníkov z miest od Bratislavy až po
Košice. Spoločne počas prednášky prišli na to, že líder cíti
zodpovednosť za podriadených a snaží sa, aby rástli.
Vychováva si nasledovníkov, a dbá o to, aby raz boli lepší
ako on. Hosť zároveň upozornil na to, že líderstvo nie je
pozícia. Je to voľba, rozhodnutie. Líderstvo je životný štýl,
nielen v práci, ale 24 hodín denne. Pán Kolník tiež označil
Ježiša, dona Bosca i Titusa Zemana za lídrov a vysvetlil, že
osobná svätosť je líderstvom. V slovách evanjelistu Jána
v pätnástej kapitole podporil svoje presvedčenie, že líder
sa opiera predovšetkým o Boha. „Ja som vinič, vy ste
ratolesti. Kto ostáva vo mne a ja v ňom, prináša veľa
ovocia; lebo bezo mňa nemôžete nič urobiť.“
Druhým hosťom stretnutia bol exalliev Edmund Škorvaga,
ktorý rozprával o možnostiach financovania malých
a stredných podnikov, o tom, ako môžu takýto
podnikatelia čerpať eurofondy. Delegát don Paľo Grach
neskôr rozvil duchovný rozmer stretnutia svojím krátkym
zamyslením a pokračoval v kázni počas sv. omše, vrcholu
stretnutia a silného momentu, keď sa podnikatelia,
zamestnanci, šéfovia veľkých i malých firiem spolu
sklonili pred „lídrom“ životov – Ježišom v eucharistií.

Po duchovnom posilnení prišiel čas aj na večeru a po nej
niekoľko informácií o samotnej Biznis platforme pre
nových členov a účastníkov, ktorí prišli po prvýkrát. Počas
tohto bloku poďakovania všetkých prijal Miloš Čaladik,
ktorý si projekt Biznis platformy exallievov vzal pod
záštitu. Napokon sa všetci prítomní navzájom predstavili
a pokračovali v debatách až do neskorších večerných
hodín.
Počas dňa pán Kolník poskytoval individuálne
konzultácie exallievom, ktorí vopred prejavili záujem.
Táto možnosť trvá i naďalej, keďže pán Kolník bude
hosťom aj na najbližších troch stretnutiach BP, ktoré
dokopy dotvoria cyklus o líderstve. Podnikatelia
povzbudení jeho slovami, aby sa učili vidieť veci inak, sa
nakoniec rozišli domov do miest po celom Slovensku.
Inšpirácií do ďalšieho stretnutia v mesiaci január alebo
február je dosť a kto vie, možno si i viacerí lídri dovtedy
začnú viesť zoznam dobrých vlastností svojich
zamestnancov.
Simona Hrabošová

V Poprade na Dňoch spirituality hovorili o pedagogike
povolaní i o rodinnej misijnej skúsenosti

Na DSS bola prvá časť programu sv. omša, na
ktorej som videl členov z mnohých zložiek
saleziánskej rodiny. Vynorila sa mi otázka,
kde by sme boli my všetci (najmä duchovne),
ak by sme nedostali dar patriť do tejto rodiny.
Prenikla ma vďačnosť za to, čo všetko sme
dostali a tento pocit vystriedal rozhodný
pocit prinášať toto dielo ďalej, ku všetkým
tým, ku ktorým nás Boh posiela.
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Na DSS panovala veľmi príjemná atmosféra, cítil som sa
ako v predsieni neba. Veľmi ma obohatili názory a rady
tých skôr narodených, ktoré sa dajú rýchlo aplikovať do
našich životov, bez toho, aby sme museli robiť rovnaké
chyby a museli sa poučiť na nich.
Miloš Čaladik

Text a foto: www.saleziani.sk

„Stretnúť sa ako rodina, modliť sa, poznávať sa a prehĺbiť
tému o povolaniach.“ S týmto cieľom sa na posledný
októbrový víkend zišlo do popradského Hotela Satel
približne 150 členov saleziánskej rodiny zo všetkých kútov
Slovenska. „Bol to požehnaný víkend, bola dobrá
atmosféra a okrem náučných vecí boli aj
pekné svedectvá, ktoré sa dotkli srdca“
zhodnotil don Pavol Grach SDB, delegát pre
saleziánsku rodinu na Slovensku a vedúci
organizačného tímu tohtoročných Dní
saleziánskej spirituality.

UDIALO SA

Facilitátori na stope čokoláde
Zástupcovia ročníkov z GJB sa 25. septembra opäť stretli
na formačno-informačnom stretnutí. Tentokrát mali
možnosť stretnúť sa s exallievom Karolom Stýblom, ktorý
so svojou čokoládou Lyra zbiera po svete množstvo
ocenení. V príjemnej a priateľskej atmosfére s ním
podebatovali a spoznali jeho prácu s pestovateľmi
kakaovníkov napríklad aj v ďalekom Ekvádore. Vypočuť si
skúsenosti a inšpirovať sa mohli aj exallievom Michaelom
Kaňom, exallievom zo Slovenského ústavu sv. Cyrila
a Metoda v Ríme, ktorý dlhodobo žije v Rakúsku. V obsahu
stretnutia nechýbali aktuality zo združenia, pozvánky na
nadchádzajúce udalosti či živé debaty medzi exallievmi,
ktorých spája duch dona Bosca z GJB v Šaštíne dodnes.
Simona Hrabošová

Návšteva delegácie z Malty –
Po stopách don Titusa Zemana
Malta, ktorá je malým ostrovným štátom v Stredozemnom
mori, je z pohľadu saleziánskeho sveta veľmi aktívna. Teší
nás, že so zástupcami tamojších exallievov nás spájajú
entuziazmus, vôľa rásť a rozvíjať toto don Boscovo dielo
a hlavne chuť spolupracovať. Naši maltskí priatelia nás
tento rok navštívili už štvrtý krát a práve posledné dve
stretnutia obsahovali aj prvé body, ktoré by mohli viesť
v budúcnosti k spoločným projektom.

Témou prvého stretnutia, ktoré sa uskutočnilo
začiatkom októbra, bol Titus Zeman, ktorý sa teší
veľkej úcte medzi maltskými saleziánmi. Naša
saleziánska rodina pracuje spoločne na vytvorení
pútnického miesta vo Vajnoroch, ktoré by sa mohlo
v budúcnosti stať kľúčovým bodom pri sprevádzaní
mladých a pútnikov všeobecne Titusovou duchovnosťou
a hodnotami, akými sú napríklad sloboda alebo boj za
povolania. Náš prezident Róbert Mruk ponúkol maltskej
delegácii pri návšteve Vajnor pomoc vo forme
zorganizovania niekoľkodňovej návštevy zástupcov
maltskej saleziánskej rodiny, ktorá by viedla po stopách
dona Titusa Zemana a uskutočnila by sa počas budúceho
leta. Následne im náš delegát, otec Pavol Grach odovzdal
dve relikvie dona Titusa, ktoré putovali spolu s nimi na ich
ostrov.
Počas druhého stretnutia, začiatkom novembra, sme sa
zamerali na konkrétne možnosti spolupráce, na štúdium
možností účasti a financovania nášho združenia cez
rôzne projekty zamerané na mladých a taktiež na našu
aktuálnu realitu. Maltský prezident Bryan Magro
predstavil našej finančnej komisii osvedčené postupy,
vďaka ktorým sa na Malte darí posúvať do povedomia
saleziánsku rodinu a financovať projekty, ktoré sú
smerované na mladých.
Róbert Mruk

Stretávka absolventov
GJB po 5 rokoch
Stretávku po piatich rokoch zorganizovali
absolventi GJB v Šaštíne z roku 2013. Dňa 22.
septembra sa 22 bývalých študentov stretlo
v Šaštíne spolu so svojimi dvoma bývalými učiteľmi
Blažejom Pišojom a triednym učiteľov Marekom
Šefčíkom.
Šimon Ciprich
Grafické spracovanie a tlač
tohto časopisu pre Vás
s radosťou zrealizovala

www.polygrafia.eu
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Z REGIÓNOV

Bodka za prázdninami
Deň 9. september - na oko obyčajná nedeľa, ktorá deťom
naznačovala, že krásy leta pomaličky ale isto odchádzajú
do zabudnutia a prichádza tvrdá realita dennodenného
ranného vstávania. Povinnosti spojené s učením, skrátka
mnoho ďalších nemilých povinností, ktoré počas prázdnin
nachvíľku stratili zmysel. Ale pre bunku exallievov na
Čiernej Vode bol tento deň opäť dňom spoločných
radostí, chvíľ a zamyslení v našom milovanom Veľkom
Bieli. V tento deň sme si vypočuli na duchovnom cvičení
od dona Luscoňa nádherné zamyslenie o blahoslavenej
Anke Kolesárovej, v ktorom nám poukazoval na jej
nádhernú čistotu a odovzdanosť Pánovi a tiež na to, aby
sme ako rodičia prebúdzali v deťoch a mladých skutočný
zmysel života – ten správny. Myslím, že vo všetkých
dospelákoch, ktorých bolo naozaj dosť (celkovo 30), to
zanechalo mnoho dojmov a podnetov na uvažovanie.
Okrem dospelých na akcii bolo nespočetne veľa detí, čo
je náš poznávací znak. Spolu sme sa zúčastnili na typicky
nádhernej svätej omši a po nej manželky zabezpečili
sladké pohostenie. Bola to opäť raz nádherná nedeľa
v kruhu, dovolím si tvrdiť, jednej obrovskej rodiny. A čo
nás čaká nabudúce?
Martina Bieliková

Prešov kráča
k založeniu bunky
Dňa 23.10.2018 sa v Prešove, ako je to už zvykom, stretli
zástupcovia lokálnej bunky exallievov za účelom konkrétnych návrhov a plánov na založenie tejto, pre Prešov,
novej zložky saleziánskej rodiny. Dátum slávnostnej svätej omše, na ktorej túžime založiť novú bunku saleziánskej rodiny v Prešove, sme stanovili na 8. decembra
tohto roku. Súčasťou stretnutia boli aj prednesené návrhy na rozposlanie hromadného e-mailu na adresy členov
prešovskej komunity saleziánov, ktorým ich chceme
pozvať na túto slávnosť a tiež do našich radov. Takisto
sme diskutovali o propagačnom plagáte, ktorý sa mal vytvoriť ako vizuálna pozvánka na túto slávnosť a za tým
účelom sme uvažovali aj o mennom zozname pozvaných
hostí, či už z radov laikov alebo zasvätených osôb.
Následne nám náš regionálny zástupca Jožko Pekľanský
zaslal na naše e-mailové adresy prihlášku na formálny
vstup do radov exallievov a exallievok na Slovensku
s tým, že nás vyzval, aby sme ju rozposlali našim priateľom a známym, ktorí sa zo svojej vďačnosti don Boscovi
chcú stať oficiálnymi členmi saleziánskej rodiny. Záver
nášho stretnutia sa niesol v duchu modlitby a zvereniu
tohto diela do rúk a pod ochranu Nebeskej Matky Márie.
Filip Dulín

Brigáda na Brezovke
Hovorí sa, že „bez práce nie sú koláče“. Aj u nás
v Bardejove sa počas októbrových víkendov poriadne
pracovalo – brigádovalo. Saleziánska chata na Brezovke
totiž potrebovala opäť trošku niečo prerobiť, opraviť
a vylepšiť. Prišlo veľa pracovitých rúk, vďaka ktorým sa
zrealizoval veľký kus práce: vymenili sa okná, zateplil sa
altánok, presunul kotol, rezalo a skladalo sa drevo a ženy
sa postarali o upratanie samotnej chaty zvnútra.
Samozrejme, nechýbalo aj posilnenie tela, o ktoré sa
postarali naši šikovní kuchári. Jednoducho, pomáhali
všetci - deti, mladí, celé rodiny a samozrejme aj naši
saleziáni. Vďaka patrí každému, kto ochotne priložil ruku
k nášmu spoločnému dielu.
Mária Varmusová
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Benefičný koncert "Darujme úsmev“
V sobotu 24. novembra sa v kostole sv. Jána Pavla II.
na Čiernej Vode konal Benefičný koncert v rámci nášho
sociálneho projektu „Darujme úsmev“. Okrem hudobných
hostí, domáceho zboru SKLZ a saleziánov dona Laca Miku
a dona Roba Flamíka, sme si na koncerte mohli vypočuť
aj svedectvo saleziánskeho misionára dona Antona Odrobiňáka, ktorý už 13 rokov pôsobí na slovenskej misii
v Ekvádore. Priblížil nám, čo ho na misiu priviedlo, aké
projekty už rozbehol a na akých chce ešte v budúcnosti
pracovať. Pozvanie na koncert prijal aj náš exalliev
a čokolatier Karol Stýblo, ktorý má v rámci svojej firmy
LYRA rozbehnutých viacero sociálnych projektov v Latinskej Amerike aj priamo v Ekvádore. Výťažok z koncertu
ako aj zo sv. omše, ktorá bola obetovaná za všetkých dobrodincov a podporovateľov projektu, poputuje na misie
do Ekvádoru. Na koncert prišlo množstvo miestnych
farníkov, ale aj exallievov s rodinami, ktorých po koncerte čakalo občerstvenie. Všetci zúčastnení odchádzali tak
kultúrne, telesne, ako aj duchovne obohatení.

Z O S V E TA

Alžbeta Mésárošová

Stretnutie prezidentov a delegátov Európy
Tohtoročné stretnutie prezidentov a delegátov
Európy sa uskutočnilo v susednom Maďarsku
s cieľom animovať túto krajinu smerom k rozvoju
exallievskeho diela. Okrem svetovej konfederácie
pod vedením svetového prezidenta Michala Horta,
sa stretnutia v Budapešti zúčastnilo 10 krajín,
medzi nimi aj úplne novinky ako Sýria a Egypt
(tieto dve krajiny patria v rámci saleziánskeho
zaradenia pod Európu) alebo nám blízka Ukrajina.
Slovensko zastupovali na stretnutí prezident
Róbert Mruk a delegát don Pavol Grach, u ktorých
sa jednalo o prvú účasť na stretnutí takéhoto
druhu. Svojou prítomnosťou obohatil toto
stretnutie aj delegát hlavného predstaveného
saleziánov pre saleziánsku rodinu don Eusebio
Muñoz.

Slovensko na stretnutí reprezentovali don Pavol Grach, Róbert Mruk.
Za svetovú konfederáciu sa zúčastnili aj Peter Kováč a Michal Hort.

Stretnutie sa nieslo v radosti z prítomnosti nových krajín
a z možnosti zdieľať úspechy a starosti národných združení. Počas pracovnej časti sa prezidenti vyjadrovali
k návrhom a plánom svetového predsedníctva ohľadom
založenia neziskovej organizácie, ktorá by slúžila Svetovej konfederácii, vyjadrovali sa taktiež k strategickému
plánu a zdieľali sa so skúsenosťami z jeho aplikovateľnosti v jednotlivých krajinách. Počas vzdelávacej časti sa
prítomným prihovoril slovenský coach Marián Kolník
s témou „Slúžiaci líder“. Duchovnú časť pod názvom –
Charismatic update - viedol svetový delegát don Jayapalan z Indie na tému „Lektúra strenny z pozície exallieva“.
Veľmi zaujímavým a prínosným bodom boli bilaterálne
stretnutia medzi jednotlivými krajinami. Zástupcovia
každej krajiny absolvovali jedenásť stretnutí (deväť

s jednotlivými krajinami + jedno so zástupcami svetovej
konfederácie + jedno so zástupcami hlavného
predstaveného). Náš prezident otvoril tému spoločných
sociálnych projektov a projekt partnerskej krajiny
s prezidentom Malty. Susedným krajinám ponúkol pomoc
pri rozvoji a hovoril o možnej cezhraničnej spolupráci
a zdieľaní skúsenosti krajín v tomto regióne.
Povzbudzujúcou interreligióznou skúsenosťou bolo
stretnutie so zástupcom Egypta, ktorý je praktizujúci
moslim, ktorého sa silne dotkla charizma dona Bosca
a saleziánska výchova a ktorej nositeľom je aj vo svojom
živote ako učiteľ na saleziánskej škole. Silným svedectvom
bola aj prítomnosť zástupcu sýrskych exallievov, ktorí sa
napriek vojnovému stavu v krajine snažia udržiavať si
pozitívne hodnoty a pomáhať druhým.
Róbert Mruk
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Peter Bílik

Dôležitejšie ako
niečo mať, je dobre žiť
Peter Bílik je člen exallievskej bunky na Čiernej Vode i členom výkonného výboru združenia. Človek, ktorý
je vždy usmiaty, miluje svoju manželku a deti, ktorý skrátka nikdy nepovie nie. Všetko dôležité sa o ňom
dozvieme v jeho úprimných odpovediach.
Peťo, vďaka za tvoj čas. Prosím predstav sa na úvod našim
čitateľom.
Volám sa Peter Bílik, mám 44 rokov a pochádzam
z Hlohovca. Tam som chodil aj na gymnázium, ktoré stojí
hneď vedľa františkánskeho kláštora. Po nežnej revolúcii
sa tu rozbehli prvé stretká, ja som absolvoval svoj prvý
animátorský kurz, aj prvé letné tábory s chalanmi. No
a potom som odišiel do Bratislavy študovať na MatFyz,
ako správny kockáč. Tu som sa spoznal so svojou úžasnou
manželkou Mirkou. Bolo to na kurze posunkovej reči, kde
som prišiel ako nádejný učiteľ fyziky a ona ako pomocná
lektorka posunkovej reči. Teraz sme svoji už 22 rokov. Pán
nám požehnal 5 detí – Mateja, Lukáša, Hanku, Veroniku
a Alžbetku.

prímestské tábory, potom na futbal a na stretká. No a keď
sa naša rodinka rozrástla, presťahovali sme sa na Čiernu
Vodu. Chceli sme sa stať súčasťou tunajšej farnosti, tak
sme začali chodiť na omše v reštaurácii na Čiernej Vode.
Ale v roku 2009 sme sa so saleziánmi stretli znova. Na
Čiernej Vode začali fungovať detské sväté omše, ktoré
slúžili saleziáni z Miletičovej, teda konkrétne opäť don
Tibor Reimer.

Tvoj doterajší život bol naozaj pestrý, ako sme si prečítali.
Kedy bol v tvojom živote ten moment, kedy si „zavadil“
o saleziánov?
S manželkou sme po svadbe bývali v Bratislave, v Prievoze.
Mali sme už 2 chlapcov, tak sme občas v nedeľu na omšu
zašli na Trnávku. Ale taký prvý ozajstný kontakt so
saleziánom si pamätám úplne presne. Kamarát z Prievozu
ma s manželkou raz zavolal do štúdia Ružinovskej
televízie, kde sme sa ako mladá rodina zúčastnili
televíznej debaty o úlohe rodiny v spoločnosti. A ako
hlavný hosť tam vystúpil don Tibor Reimer z Trnávky. To
stretnutie nás nesmierne oslovilo, a tak sme na Trnávku
začali chodiť častejšie, naši chlapci začali chodiť na
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máme dosah na celkom dosť škôl. Podľa mňa, deti
a mládež by okrem študovania geografie alebo dejepisu,
mali mať v škole aj možnosť vidieť živé príklady, že sa dá
žiť ako čestný občan a dobrý kresťan.
Si šťastný manžel a otec, povieš nám niečo o tvojej
rodinke?
Moja manželka Mirka je vyštudovaná špeciálna
pedagogička a momentálne učí na špeciálnej základnej
škole pre žiakov s autizmom. Naši chlapci už chodia na
vysoké školy, Matej sa zameral na politológiu a sociológiu,
Lukáš zase na kartografiu. Dievčatá navštevujú spomínanú
Spojenú školu sv. Vincenta de Paul. Všetci ale chodia do
oratka na Trnávke, takže som rád, že saleziánska výchova
má v ich životoch miesto už od malička. Aj keď cez týždeň
si ich doma neužijeme, keďže stále je niekto z nich na
stretku, na plánovaní nejakého tábora, na SŠA, alebo
aspoň má službu v čajovni.
S manželkou Mirkou

Ovplyvnila ťa nejakým spôsobom saleziánska výchova aj
v dospelom veku? Ak áno, v čom najviac?
Áno a veľmi. Nie síce v mladosti, ale ako mladého
otca, ktorý túžil dobre vychovať svoje deti. Prítomnosť
saleziánov v mojom živote v tomto období si veľmi cením
a som za ňu nesmierne vďačný. Boli to perfektné kázne
don Tibora, ktorý vždy niečo vytiahol z vrecka. Alebo
organizovanie rodinných táborov v rámci spoločenstva
na Čiernej vode, ktoré nás vždy poriadne vyšťavili, ale ten
pocit spolupatričnosti a vzájomnej bratskej lásky stál za
to. A v neposlednom rade aj duchovná formácia počas
pravidelných duchovných cvičení a obnov s don Petrom
Jackom alebo don Jozefom Luscoňom.
Vieme o tebe, že sa aktívne zapájaš, do mnohých aktivít
vo farnosti, a tiež že si novým členom výkonného výboru
združenia. Čo ťa viedlo k tomu, aby si sa stal jeho členom?
Už keď som bol prijatý za riadneho exallieva, tak som
povedal, že je to niečo, čo som už dlho hľadal - priestor,
kde sa ako angažovaný laik môžem uplatniť. Presvedčili
ma tiež stretnutia s mnohými exallievmi, lebo som videl,
že heslo „Z vďačnosti chceme dávať“ skutočne žijú.
Do výkonného výboru ma začiatkom tohto roka ako
hosťa a poradný hlas zavolal náš prezident Robo Mruk.
Ja sa totiž už od roku 2009 aktívne venujem práci v OZ
Vincentínum. Je to združenie rodičov žiakov na cirkevnej
Spojenej škole sv. Vincenta de Paul v Bratislave. Chodia
alebo chodili tam všetky naše deti. A posledných 7
rokov som aj predsedom tohto združenia. Poznám teda
veľmi dôverne problematiku vzdelávania, ale mám aj
skúsenosti s riadením občianskeho združenia. Tieto svoje
skúsenosti som preto ponúkol aj výkonnému výboru
a celému združeniu exallievov. Chcem sa primárne
venovať oblasti vzdelávania, najmä vytváraním ponuky
pre členov, ktorí majú záujem o svoj osobnostný rozvoj.
A tiež by som chcel hľadať a vytvárať projekty, v rámci
ktorých by sme ako exallievi vedeli pomôcť pri vzdelávaní
našich detí. V rámci saleziánskej rodiny na Slovensku

Peťo, porozprávaj nám prosím o tvojom pracovnom živote.
Na prvý pohľad nie je veľmi pestrý, pretože hneď po
skončení školy som sa zamestnal v spoločnosti ANASOFT
a som tam dodnes. Ako učiteľ fyziky a elektroniky som teda
presedlal na dráhu ITčkára. Na druhej strane pracujem
vo sfére, kde sa každý rok učím niečo nové. Postupne som
sa od programátora posunul na aplikačného konzultanta
a analytika. Posledných 10 rokov sa venujem oblasti
implementácie informačných systémov v priemyselnom
prostredí. Spolu s kolegami vytvárame tzv. Smart Industry
riešenia, ktoré sú súčasťou aktuálnej technologickej
revolúcie, nazývanej aj štvrtá priemyselná revolúcia.
V podstate sa snažíme veci, ktoré ešte včera boli len sci-fi,
priniesť do reálneho života.
Tvoj pracovný život musí byť naozaj vyčerpávajúci
a náročný. Ako sa ti darí zladiť pracovný život s tým
osobným?
Jednoducho, mám úžasnú manželku, ktorá ma podporuje.
Máš teda nejaké zásady alebo rady pre nás, ktorými
sa riadiš vo výchove svojich detí? A čo zásady v práci či
v osobnom živote?
Nemám asi žiadne „múdre heslo“. Skôr je to niekoľko
jednoduchých princípov, či právd. Napríklad, že na
svete nie som sám. Teda, že mám byť zodpovedný, ale
aj ohľaduplný. Ale tiež, že ani na žiadny problém nie
som sám, že je tu rodina a veľa priateľov, ktorých máme.
Aj preto sú u nás stále dvere otvorené a naša „Kniha
návštev“ plná zápisov. K tomu tiež patrí, že s dobrým
jedlom sa treba rozdeliť. A že dôležitejšie ako niečo mať,
je dobre žiť. Preto sa snažíme radšej chodiť na spoločnú
rodinnú dovolenku, alebo si ísť spolu zahrať bowling.
Ja som vlastne taký nepolepšiteľný optimista, a tým sa
snažím nakaziť aj manželku a naše deti. Preto ich učím,
že nemá význam sa stresovať kvôli nepodstatným
veciam, a že robenie si starostí ešte nikdy nič nevyriešilo.
A hlavne, že s humorom ide všetko lepšie, a že niekedy
jednoducho treba urobiť aj niečo bláznivé.
Zhovárala sa: Martina Bieliková
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Exallievi spolu
precestovali svet
Na dobrodružnú cestu okolo zeme sa vydali exallievi a ich rodinky počas šiesteho
ročníka Víkendu silných zážitkov. Na najväčšej a najobľúbenejšej akcii opäť mohli zažiť
zábavné, športové, relaxačné i duchovné aktivity.

V druhý októbrový víkend sa opäť po dvoch rokoch na
tradičnom mieste v Častej – Papierničke, stretlo 140
účastníkov, z toho takmer 30 exallievskych rodín, 70 detí,
niekoľko jednotlivcov, saleziáni, zástupca saleziánov
spolupracovníkov aj špeciálny hosť. Z Ríma pricestoval
don Tadeusz Rozmus, salezián z Poľska, hlavný radca
hlavného predstaveného pre región strednej a severnej
Európy, ktorý Slovensko navštívil v rámci vizitácie.
Malí i veľkí počas slnečného a teplého víkendu spoznávali
kontinenty a rôzne krajiny. Páry počas manželskej cesty
plnili najrôznejšie úlohy, premýšľali nad svojimi
cestovateľskými snami, overovali vedomosti a napokon
putovanie zakončili na romantickom rande. Deti spoznali
krajiny vďaka animátorom v úvodnej scénke, ale i počas
tvorivých dielní. Vyskúšali si napríklad aj katapult
a strieľanie šípov z luku, ako na americkej prérií. Svoje
masky, ktoré predstavovali nielen rozličné krajiny
predviedli na večernom karnevale.
Účastníci využili rekreačné aktivity, ktoré zariadenie
ponúka, ako napríklad minigolf, bazén, masáže a iné.
Pozvanými hosťami boli aj kozmetičky, manikérka
a pedikérka, ktoré boli počas soboty k dispozícií pre ženy.
Muži si zatiaľ zahrali futbalový zápas.
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Prednáška plná rád blahoslavenej
Anky a dona Titusa, adorácia pred
Sviatosťou i každodenná sv. omša posilnili ducha. Exallievov víkendom
sprevádzali saleziáni don Jozef Luscoň, don Ivan Žitňanský a delegát pre
saleziánsku rodinu don Pavol Grach.
Súčasťou víkendu bolo aj Valné
zhromaždenie. Schválilo nové znenie
stanov združenia, v ktorých sa doplnili
pasáže napríklad o činnosti združenia. Okrem toho Valné
zhromaždenie zvolilo nových členov Výkonného výboru
združenia: Karola Poslucha, Petra Bilika a Miloša Čaladika.
Predsedom VZ bol exalliev advokát Ján Dobák, ktorý sa
podieľal aj na príprave podkladov k VZ.
O blaho všetkých prítomných sa postarali organizátori
a animátori, ktorí venovali svoj čas deťom pri hrách,
dielňach i v detskom kútiku pre najmenších. Sme radi, že
šiesty ročník VSZ zvečnili na fotkách a videu chlapci zo
saleziánskej SOŠ v Žiline, ktorí toto umenie študujú.
Simona Hrabošová
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Porozumieť
a pomáhať mladým
Výzvy synody o mladých, ktoré by mali premeniť srdce dospelých
Biskupská synoda o mladých je v Cirkvi niečo nové, čo tu
ešte nebolo. Ján Pavol II. sa veľmi systematicky
a pravidelne venoval mladým najmä tým, že ustanovil
svetové stretnutia mládeže, ale až v roku 2018 Cirkev
dozrela k potrebe venovať mladým celú synodu. Jej
účastníci vypracovali a odhlasovali dokument, ktorý
v sebe obsahuje mnoho krásnych podnetov. Niektoré
z nich si voľne priblížime.
Synoda nás na prvom mieste učí, že Cirkev, farnosť i všetci
vychovávatelia v Cirkvi by mali mať k mladým postoj,
ktorý Ježiš prezentuje vo vzťahu k emauzským učeníkom
(Lk 24,13-35): s mladými je potrebné kráčať, prejsť s nimi
kus cesty, rozprávať sa s nimi, aby si otvorili srdce,
dosiahnuť, aby im horelo srdce, aby spoznali Krista a nadobudli silu a entuziazmus na novú cestu k spoločenstvu
Cirkvi, ktorú môžu nesmierne obohatiť. Synoda inšpirovaná touto staťou rozdelila svoje úvahy do troch častí.

Prvá časť dokumentu Ježiš kráčal s nimi popisuje situáciu
vzťahu Cirkvi a mladých a osobitne tiež špecifickú situáciu
mladých v dnešnom svete. V druhej časti Otvorili sa im oči
sa dokument venuje hlbokému pohľadu na obdobie
mladosti, ktoré je nerozlučiteľne spojené s tajomstvom
hľadania povolania. Tretia časť V tú hodinu vstali a vrátili
sa do Jeruzalema pojednáva o výzvach, ktoré stoja pred
Cirkvou a jej ustanovizňami, aby boli schopné priblížiť sa
k mladým a zapojiť ich do svojho každodenného kráčania
dejinami.

Osobitné charakteristiky sveta,
v ktorom žijeme
Špecifická situácia mladých v dnešnom svete je podľa
synody charakterizovaná tromi fenoménmi: na prvom
mieste je to existencia digitálneho prostredia. „Digitálne
prostredie je charakteristikou súčasného sveta. Obrovské
masy súčasného ľudstva sú doň ponorené pravidelne
a kontinuálne. Tu už nejde len o to, že „používajú“ komunikačné nástroje, ale o to, že žijú v kultúre, ktorá je široko digitalizovaná, čo má hlboké dopady na naše pojmy
o čase, priestore, o našom vnímaní seba, iných, sveta,
na spôsob našej komunikácie, štúdia, informovanosti
a vytvárania vzťahov ... „digitálne prostredie už nie je iba
nejakým paralelným alebo virtuálnym svetom popri reálnom svete, ale je to časť dennej reality mnohých osôb,
najmä mladých.“ (citát od Benedikta XVI) (č. 21)
Druhým veľkým fenoménom posledných rokov je migračná vlna a jej dôsledky. Dokument nás vyzýva porozumieť
tento fenomén v jeho mnohorakej forme a nevyhraňovať
sa voči nemu radikálnym odmietaním. Je isté, že tieto
skutočnosti sú aj politicky zneužívané na rôzne ciele,
v konkrétnych situáciách sme povolaní odvážne zastávať
hodnoty úcty k ľudským osobám, pohostinnosti a schopnosti kultúrneho dialógu. (porov. č. 26)
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Tretím fenoménom, na ktorý Cirkev na synode nechcela
zabudnúť, sú prípady zneužívania mladých zo strany
biskupov, kňazov a rehoľníkov. Tento jav rozšírený
v spoločnosti sa dotkol aj Cirkvi. Odpoveďou Cirkvi je
úsilie sprevádzať poškodených a urobiť všetko preto, aby
milosrdenstvo založené na spravodlivosti napravilo to, čo
sa pokazilo. (porov. č. 30-31)

Mladí potrebujú dospelých ľudí
Naše reflexie o mladých sú veľmi často oddelené od sveta
dospelých. V niektorých pomýlených predstavách
a praktikách si vytvárame predstavu, že mladých môžeme
vychovávať osobitne, v ich prostredí, len medzi nimi.
Dokument synody nám poskytuje dva zaujímavé podnety,
ktoré nám hovoria, že tento postoj nie je správny. 34. bod
dokumentu píše: Synoda veľmi oceňuje úsilie mnohých
rodičov a vychovávateľov, ktorí sa snažia mladým
odovzdať svoje hodnoty napriek ťažkostiam, ktoré v tejto
oblasti prináša náš kultúrny kontext. V mnohých častiach
sveta staré osoby predstavujú základ výchovy a veľmi
silne vplývajú na formovanie osobnej identity mladých. ...
v niektorých častiach sveta nie je medzi mladými
a dospelými žiadny generačný konflikt a to z toho dôvodu,
že sú si úplne odcudzení. Niekedy sa stáva, že dospelí sa
neusilujú alebo nevedia odovzdávať mladým hodnoty
založené na svojej existencii alebo prijímajú mládežnícky
štýl a tak obracajú vzťah medzi generáciami. V takejto
atmosfére sa vzťah medzi dospelými a mladými premieňa
na vzťah nezdravého priateľstva, ba až súperenia a stráca
sa výchovný a kultúrny rozmer, ktorý by mali dospelý
mladým odovzdať (por. č. 34).
Iným veľkým fenoménom mladých je vzťah k telu
a k sexualite. Mladí prisudzujú telu a sexualite podstatnú
dôležitosť pre ich život ... V oblasti vzťahu k telu ... predovšetkým pokroky vedy v biomedicínskych technológiách
vplývajú veľmi silne na koncept ľudského tela, ktoré

AJ JA CHCEM PODPORIŤ AKTIVITY
A PROJEKTY EXALLIEVOV
Pomôžte nám pravidelnými mesačnými príspevkami.
Stačí si nastaviť platby na 5, 10, 15 eur
alebo akúkoľvek inú sumu.
Číslo účtu: SK1811000000002626084575
Môžete tak urobiť jednoducho nastavením trvalého príkazu,
oskenovním QR kódu a platbou prostredníctvom Vášho telefónu.

Biskupská synoda o mladých

vyznieva ako bezhranične modifikovateľné. Schopnosť
zasahovať do DNA a možnosť vkladať do tela umelé
prvky ... sú veľké pokroky, ale zároveň prinášajú antropologické a etické otázky. Nekritické prijatie technokratického prístupu k telu zoslabuje povedomie života ako
daru a pocit obmedzenosti stvorenia ... V oblasti sexuality ... okrem pretrvávania dávnych praktík ako predčasná
sexualita, promiskuita, sexuálna turistika, kult tela
a výzoru, konštatujeme veľmi prenikavé rozšírenie pornografie pomocou digitálnych médií a tiež fenomén vystavovania na obdiv svojho vlastného tela online. ... Cirkev
potrebuje nasadiť mnoho síl, aby predložila pozitívny
a príťažlivý pohľad na ľudskú sexualitu, hoci tento v konečnom dôsledku vždy zostane náročný.
Špecifickosť dnešných mladých spočíva v tom, že uprednostňujú obrazy pred počúvaním dlhých príhovorov,
uprednostňujú dojmy a city pred realitou a prioritami
konkrétnosti. Vo všeobecnosti však zostávajú nositeľmi
pozitívnych hodnôt.
***
Srdce ľudí, ktorí sa inšpirujú vo svojom živote donom
Boscom, je srdce pre mladých. Skôr, než by sme im vedeli
pomôcť, je potrebné poznať ich, ale poznať aj svet,
v ktorom žijú. Ako sme si však mohli uvedomiť, mladí
potrebujú dospelých ľudí, žiaľ, veľmi často aj dospelí
bojujú s tými istými ťažkosťami ako ich deti. Nech nám je
synoda veľkou výzvou kriticky poznávať svet, ktorý je
okolo nás a postaviť sa k nemu dospelo, napriek tomu, že
súčasná kultúra chce dať do popredia úsilie o večnú
mladosť človeka. Keby išlo len o prvky mladosti
a entuziazmu v dospelom veku, to by bolo naopak vítané,
ale ak ide o neplodné a často aj smiešne pripodobňovanie
sa mladým, to je škodlivé, lebo nám to zabraňuje
odovzdávať mladým tie najdôležitejšie hodnoty, ktoré
nám zveril sám Boh skrze dar našej viery.
Pavol Grach, SDB
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Don Bosco kňaz v Turíne
Prudko sa rozvíjajúce priemyselné mesto Turín sa stalo
poslednou a definitívnou destináciou dona Bosca, kde
žil až do svojej smrti. Ako sa tam dostal?
Po ukončení svojich kňazských štúdií a po prijatí
vysviacky sa pred ním opäť otvorila otázka kam ďalej.
V tých časoch biskupi nedávali presné destinácie, všetko
sa odohrávalo na základe ponúk a požiadaviek veriacich,
ktorí sa o kňazov uchádzali. Don Bosco hneď po vysviacke
zostal vo svojej farnosti v Castelnuove. ... nakoľko môjmu
farárovi chýbal kaplán, vypomáhal som mu 5 mesiacov...
Najväčšiu radosť som mal z vyučovania katechizmu...
vychádzajúc z farskej budovy vždy som bol obkolesený
chlapcami“ uvádza don Bosco vo svojich spomienkach.
Ponuky však nedali na seba dlho čakať.

Ponuky
Miestny pán Farár, veľmi spokojný s mladých novokňazom,
mu ponúkal kaplánke miesto v Murialde, ozvala sa iná
neďaleká dedina a dostal ponuku aj na dobre platené
miesto kaplána v jednej bohatej rodine (v Janove). Boli
to dobré ponuky, ale don Bosco zvažoval. Jeho túžbou
bolo ísť takou cestou, aby mohol čo najlepšie slúžiť
mladým a deťom, o ktorých sa neustále staral. Napokon
mu prišla vhod rada don Cafassa, ktorý ho pozval do
Turína, aby tam ešte tri roky formoval svoje kňazstvo
a doplnil si štúdiá. Bola to cesta Božej prozreteľnosti, na
ktorej sa don Bosco dostáva do prostredia, ktoré umožní
jeho charizme vstúpiť do veľkého sveta. Ak by si zvolil
pohodlnejšiu a zabezpečenejšiu cestu, asi by skončil ako
nejaký horlivý kaplán a farár na dedine. Urobil by veľa
dobra, ale nie to dobro, ktoré neskôr prinieslo svetlo
Taliansku i celému svetu.
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Veľkodušná odpoveď
Don Bosco vstúpil do, dnes by sme povedali,
postgraduálneho štúdia a formácie pod vedením svätých
kňazov, akými boli teológ don Guala a Jozef Cafasso. Títo
horliví kňazi nielen učili, ale aj formovali mladých kňazov
a ukazovali im cestu pastorácie v prudko sa rozvíjajúcom
priemyselnom meste. Tu sa don Bosco naučil byť vnímavý
na sociálnu situáciu mladých i ľudových vrstiev, tu sa
naplno rozvinula jeho charizma.

Túžba patriť mladým
V októbri 1844 don Bosco končí svoje štúdiá v Konvikte.
Má už za sebou zaujímavú pastoračnú skúsenosť:
zhromažďuje mladých, učí ich, navštevuje väznice. Čo
však bude robiť ďalej? Jeho stretnutie sa s don Cafassom
opisuje takto: „Opýtal sa ma: Čím sa teraz zaoberá vaše
srdce? Na koho myslíte? Don Bosco odpovedal: Som teraz
uprostred obrovského množstva mladých, ktorí ma prosia
o pomoc. Don Cafasso mu hovorí: Prečo sa ma teraz
nepýtate na to, kam by ste mali ísť, ako pokračovať? Don
Bosco na to: Lebo chcem rozpoznať Božiu vôľu, chcem
prijať jeho rozhodnutie a nechcem do toho vkladať
moje predstavy. Don Cafasso na to vraví: Tak sa pobaľte
a choďte s teológom Borelom, budete direktorom v malej
nemocnici sv. Filomény, budete pracovať aj pre tých, ktorí
sú v Útulku. Medzitým vám Boh ukáže to, čo máte urobiť
pre mladých.“

Chudobný pre chudobných
Jeho práca pre opustených chlapcov sa však čoskoro
dostane do rozporu s prácou v útulku pre dievčatá. Don
Bosco opäť musí urobiť nové radikálne riešenie. Markíza

Barolová, vidiac aj jeho zdravie a únavu, na neho naliehala:
„Tak, ako aj ostatní, aj ja som prinútená povedať vám,
že sa musíte rozhodnúť. Alebo sa prestanete zaoberať
s chlapcami a zostanete u mňa, alebo musíte opustiť prácu
v Útulku. Premyslite si to a dajte mi odpoveď. – Don Bosco
odpovedá hneď: Odpoveď mám už premyslenú. Vy máte
peniaze a veľmi ľahko si nájdete kňaza pre vaše dievčatá.
Pre týchto chudobných chlapcov sa však tak ľahko niekto
nenájde. Ak ich opustím, ostanú napospas ... Môj život
som zasvätil ich dobru. Ďakujem vám za ponuku, ale ja
nemôžem opustiť cestu, ktorú mi vyznačila prozreteľnosť.
„Ale z čoho chcete žiť?“ Boh mi vždy pomohol a pomôže
mi aj v budúcnosti“. „Máte podlomené zdravie, hlava
vám už tiež neslúži, budete ponorení do dlhov, potom
ma budete hľadať a prosiť o pomoc, aby som podporila
vašich chlapcov. Pozrite som ochotná platiť vám aj dva

tri roky na zotavenie, ak potom prídete znovu do Útulku
a budete pracovať pre moje dielo.“
Don Bosco si však zvolil cestu chudoby a námahy. Takto
postupne Boh spolu s ním vykonal veľké dielo. Don Bosco
nám takto ukazuje, že v živote si máme s dôverou vedieť
vyberať veci náročné a chudobné. Lebo tí, ktorí si zvolia
takúto cestu síce nebudú ušetrení námah a ťažkostí, ale
majú veľkú nádej uvidieť veľké veci, ktoré Pán chce s nimi
a cez nich vykonať
Becchi, Castelnuovo, Chieri, Turín. Etapy života dona
Bosca. Takto si ho viedol Boh. Aby sa napokon jeho dar
dostal aj k nám. Nech nám Pán naplní srdce vďačnosťou
a nech nám pomôže nasledovať jeho chudobnú
a pokornú cestu.
Pavol Grach

Aj ja chcem pomôcť tvoriť hodnoty
MODLITBA

DOBROVOĽNÍCTVO

spoločne sa modlíme
na Vaše úmysly
exallievi.sk/duchovno/
umysly

napíš na
sekretar@exallievi.sk

Malé
pravidelné
príspevky

Väčšie
nepravidelné
príspevky

IN KIND
DARY

reklama
v časopise

napíš na
sekretar@exallievi.sk

napíš na
sekretar@exallievi.sk

alebo
SK18 1100 0000 0026 2608 4575,
do poznámky uveďte DAR

AK C H CEŠ PON Ú KNU Ť AJ NIE Č O IN É , UR Č ITE SA O Z VI . . .

TVORÍME HODNOTY Z VAŠEJ DOBROTY
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BIZNIS PROFIL

PETER CÁK

Pozval som Ježiša,
aby so mnou viedol
firmu
Peter Cák je riaditeľom hotela Spectrum v Trnave, otcom piatich detí a členom našej Biznis platformy. Aj
napriek množstvu povinností myslí na Boha a veľkodušne podporuje kresťanské aktivity aj v jeho hoteli.
Mnoho ďalšieho o biznise, rodine či záľubách sa dozviete v rozhovore.
Kedy si sa stretol so saleziánmi prvý krát?

Akým smerom sa uberal tvoj život po maturite?

V roku 1987 k nám začala chodiť tajná spolupracovníčka
saleziánov Betka Šuplatová. Založila u nás stretko. Boli to
tajné stretká, museli sme sa schádzať postupne, nebudiť
pozornosť. Rodičia mi vieru vštepovali už od narodenia
ale na stretku som začal Božie pravdy chápať a prenášať
do života. Bolo to pre mňa prvé sprostredkovanie
osobného vzťahu k Bohu. Veľmi rád si spomínam na toto
obdobie. Napriek tomu, že bolo nebezpečné, skôr som
ho prežíval ako veľké dobrodružstvo. Dostal som sa aj do
kontaktu z podzemnou cirkvou, čítal samizdat, pomáhal
pri ich množení alebo preprave.

Študoval som na STU v Trnave, kde som sa stal členom
evanjelizačnej skupiny Agapé. Hrávali sme divadlo na
internátoch stredných a vysokých škôl, na námestiach
alebo na rôznych podujatiach. Zo skupiny vzniklo viacero
spoločenstiev, ktoré fungujú dodnes.

Sprevádzali ťa aj počas štúdia na strednej škole?
Moje stretávanie so saleziánmi načas skončilo. Po páde
komunizmu vzniklo veľa príležitostí na rôzne duchovné
aktivity. Bol som súčasťou viacerých spoločenstiev.
Hnutie Fokoláre ma veľmi ovplyvnilo práve v tomto
období. Po skončení gymnázia som začal navštevovať
VŠ v Trnave. Prvý deň v Trnave (po zápise) som prišiel
na Kopánku do saleziánskeho oratka. Zaradil som sa do
tohto spoločenstva, spoznal nových ľudí. V prvý deň na
Kopánke som sa zoznámil aj s Máriou, ktorá sa o 4 roky
stala mojou manželkou.
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Si riaditeľom hotela Spectrum v Trnave. Riadiš sa
nejakými zásadami či heslami?
Stal som sa riaditeľom pred 4 rokmi, hoci už dlhšie
pôsobím v riadiacich funkciách. Predsa to bola veľká
zmena a zároveň veľká výzva. Firma bola v dlhoch
a neprodukovala zisk. Pozval som Ježiša, aby so mnou
viedol túto firmu. Chcel som, aby zamestnanci, dodávatelia
a klienti cítili, že fungujeme na istých zásadách
a princípoch. Z môjho pohľadu to znamená byť férový,
zodpovedný, napríklad všetkým zaplatiť dohodnutú
odmenu a načas. Dal som vysvätiť hotel a do každej
izby kríž. Zároveň som ponúkol priestory kongresového
centra pre kresťanské spoločenstvá bezplatne. Realizujú
sa v hoteli rôzne kurzy, prednášky, chvály či stretká.
Viacerých podujatí som sa aj zúčastnil, z čoho sa teším.
Napríklad aj stretnutie Biznis platformy bolo viackrát
u nás. Na Biznis platforme som spoznal Mariána Kolníka,

BIZNIS PROFIL
ktorý ma potom istý čas koučoval. Viedol ma v mojej
snahe stať sa lídrom. Zmenou prešla celá firma, stanovili
sme hodnoty, poslanie a motto. Odvtedy sa snažím firmu
viesť, nie riadiť. Všetci vo firme sú pre mňa dôležití.
Taktiež organizuješ „biznis raňajky“ pre podnikateľov
v Trnave. Prečo? Čo ťa vedie k tomu pomáhať týmto
spôsobom, celkom bez zisku?
Všetko čo máme, máme od Boha. Mám toho veľa
zvereného a je na mne, aby som to čo najlepšie využil –
pre moju spásu ale aj pre spásu iných. Rád poskytujem
priestory na kresťanské aktivity. Zároveň to cítim ako
veľké požehnanie. Firme sa darí, produkuje zisk, ktorý mi
umožňuje financovať rekonštrukciu a tak zvyšovať kvalitu
a napredovať.
Keď dám niečo Bohu, vynahradí mi to 100-násobne. Platí
to aj v biznise.
V podstate to bola Biznis platforma, čo ma inšpirovala,
aby som začal s biznis raňajkami. Chcel som sa sieťovať
aj s trnavskými kresťanskými podnikateľmi. Stretávame
sa raz za mesiac, pri raňajkách sa zdieľame, navzájom
informujeme o produktoch a službách, prípadne máme
aj hosťa s pripravenou témou. Okrem toho sa modlíme,
žehnáme si, alebo len chválime Boha. Je to príjemné
stretnutie a vždy sa naň teším. Na týchto raňajkách vzišla
spolupráca medzi podnikateľmi, vzájomne si pomáhame
a tvoríme spoločenstvo.
Čo ti prinášajú stretnutia Biznis platformy?
Som členom biznis platformy asi tretí rok. Stretnutie mám
rád a ak môžem, na stretnutie idem. Najviac sa mi na
platforme páči, že stretnem ľudí s rovnakými hodnotami
a zároveň s podobnými problémami. Vieme sa navzájom
obohatiť, poradiť si. Aktívne obchodujem s piatimi členmi
platformy. Exallievi mi dodávajú kávu, obaly, reklamné
a kancelárske predmety a chémiu na čistenie.

Tvoja rodinka je pomerne početná. Prezraď nám niečo
o nej.
Musím povedať, že mám úžasnú manželku, ktorá ma
veľmi podporuje. Pracovala istý čas aj v hoteli, pozná ho
a často mi aj radí. Momentálne je na materskej dovolenke
s piatym dieťaťom. Máme Filipa (17), Dianku (14), Tomáša
(12), Lucku (7) a Petríka (2). Vždy sme túžili mať veľkú
rodinu a vďaka Bohu sa môžeme tešiť piatim deťom, sú
pre nás veľkým darom. Každé dieťa je iné, majú rôzne
povahy, záujmy. Medzi deťmi sú väčšie vekové rozdiely
a toto všetko nám robí život zaujímavejší. So staršími sa
môžeme rozumne porozprávať, zveriť im zodpovedné
úlohy, s malými sa hráme a všetci nám prinášajú radosť
do života.
Ako sa ti darí spojiť osobný a pracovný život? Riadiš sa tu
nejakými zásadami?
Tak toto je večný boj. Práca ma baví a keby som sa
nekontroloval, bol by som workoholik. Neviem, či sa to dá
úplne oddeliť. Snažím sa chodiť z práce ako z normálneho
zamestnania, cca o 16:30 hod. a potom až do večera som
s rodinou. Viem, že otec môže byť doma neprítomný, aj
keď je doma a tomu sa snažím vyhnúť. Ale niekedy večer si
otvorím počítač a pracujem namiesto pozerania TV. Naučil
som sa aj relaxovať. Najradšej mám rodinné dovolenky,
či na horách, alebo poznávacie výlety po Európe. Vždy
nás to s Máriou lákalo cestovať, ale málokedy sme mohli.
Kvôli tehotenstvu alebo malému bábätku. Keď môžeme,
ideme. Objavili sme aj lacnejší spôsob cestovania homeexchange. Vymeníme si bývanie s niekým iným,
neplatíme za ubytovanie, čo je pri 7-člennej rodine dosť
veľká položka. Napríklad sme boli vo Švédsku, Dánsku
a v Írsku sme si vymenili bývanie aj autá. Stačilo kúpiť
letenky. Cestovanie je pre mňa najlepší relax.
Zhovárala sa: Martina Bieliková

S rodinou na lyžovačke
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Exallievi v Európe spájajú sily v sociálnej pomoci
V dňoch 16.-18. novembra 2018 sa na
Malte uskutočnilo stretnutie zástupcov
exallievov z piatich krajín Európy
(okrem Slovenska a Malty boli prítomní exallievi z Írska,
Talianska a Španielska), ktoré sa zapojili do spoločného
sociálneho projektu s témou “Mentorship”. Slovensko
vyslalo na Maltu svojich zástupcov Luciu Haverlíkovú
a Alexandru Mruk Papaianopol a tento prvý Project
Meeting sa venoval situácii detí z detských domovov
(alebo iných zariadení) pred a po dovŕšení dospelosti
(18 – 19 rokov).
Pre našich zástupcov bolo veľmi zaujímavé zdieľať sa
a spoznať, ako situáciu mladých ľudí riešia v iných krajinách. Zaujímavým bodom bola diskusia o problémoch,
otázkach a možných riešeniach, ktoré ponúkajú exallievi
a saleziáni zo zúčastnených krajín.

Doslova dotknúť sme sa mohli prípadovej štúdie
a riešení, ktoré ponúkajú takýmto mladým spoločne
exallievi a saleziáni na Malte. Vyše 15 rokov tam funguje
niekoľko domov, kde maltské deti, deti z iných európskych
krajín alebo deti imigrantov z Afriky sú nielenže vítané,
ale aj zaradené do špeciálnych programov. Existujú tam
denné programy pre deti, ktorých rodiny sú považované
za sociálne prípady alebo pre deti, ktoré z rôznych príčin
prestali/odmietli navštevovať štátne školy a
nebyť týchto don Boscových diel, skončili by na
ulici. Mladí na Malte nájdu v ponuke taktiež
večerné stretká alebo týždenné aktivity.
Osobne sme navštívili dielo San Patrick, kde si
mladí našli domov a kde im saleziánska rodina
poskytuje okrem bývania aj možnosť študovať,
žiť “normálny” život, pomoc psychológov,
učiteľov a sociálnych pracovníkov. V ďalších
dvoch saleziánskych domoch, ktoré sme
navštívili, sme videli, ako saleziáni dokázali
integrovať mladých, ktorí by ináč skončili na
ulici. Jeden dom im zabezpečuje možnosť
štúdia do dovŕšenia 18 rokov života alebo kým
neukončia školu. A aby títo mladí neskončili na
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ulici, ako sa to takýmto ľuďom hneď po
dovŕšení dospelosti častokrát stáva,
saleziáni založili ďalšie dielo, kde
takýto mladí dostanú možnosť žiť a naučiť sa byť
samostatnými – dostávajú k dispozícii vlastný byt, kde
môžu bývať, kým doštudujú alebo, ak sa jedná o
pracujúcich mladých, tak sa tam zdržujú až pokým sa
necítia pripravení na “vlastný život”.
Z Malty sme sa vrátili s mnohými nápadmi a víziami, kde
by sa aj naše slovenské združenie exallievov mohlo v tejto
oblasti realizovať. Máme radosť, že naši priatelia exallievi
z krajín, kde sa týmto témam venujú už niekoľko rokov,
nám prisľúbili pomoc, spoluprácu a možnosť zdieľania sa
s ich skúsenosťami.
Veríme, že príspevkom nášho združenia v tejto téme by
mohlo byť v budúcnosti niekoľko projektov na pomoc
podobným mladým ľuďom na Slovensku. Uvedomujeme
si, že na ich realizáciu budeme potrebovať pomoc našej
saleziánskej rodiny, psychológov a všeobecne ľudí, ktorí
majú s “Mentroship-om” skúsenosti. Podľa informácií,
ktoré sa nám podarilo zozbierať, na Slovensku každoročne
vychádza z detských domovov päťsto detí, ktoré končia
na ulici. Nemajú okolo seba ľudí, na ktorých sa obrátiť
alebo u ktorých hľadať pomoc. Zostávajú odkázaní sami
na seba a jedinými kontaktmi im často zostávajú len
kamaráti s podobným osudom. Dúfame, že spoločnými
silami sa nám podarí nájsť cestu, ako naplniť jedno
z našich hesiel: “Z vďačnosti chceme dávať”.
V marci 2019 sa uskutoční pokračovanie projektu
“Mentroship” na Malte so zameraním na praktické
zručnosti mentoringu a na prípadnú aplikovateľnosť
našich nápadov.
Ak sú medzi Vami ľudia, ktorí cítia, že by nám mohli v tejto
téme pomôcť radou, skúsenosťou, nápadom, osobným
angažovaním, pomocou financovania našich projektov
cez rôzne fondy, ozvite sa. Budeme vďační za akúkoľvek
pomoc.
Alexandra Mruk Papaianopol

SPOMÍNAME
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Jeden deň v Slovenskom ústave
sv. Cyrila a Metoda v Ríme (2. časť)
Prvé hodiny vyučovania boli zvyčajne tie náročnejšie
predmety ako: slovenská literatúra, latinčina, matematika,
fyzika, chémia, nemčina, dejiny filozofie a pod. Vráťme sa
teda trošku do minulosti a preberme si naše predmety
jeden po jednom.

Slovenčina
Slovenskú literatúru prednášal don Nádaský, náš školský
radca. Myslím si, že nepreháňam ak poviem, že patril
medzi veľkých odborníkov na tomto poli. Starostlivo
zberal všetky materiály a články z odborných časopisov a
kníh, ktoré sa týkali slovenskej literatúry a slovenských
dejín a články týkajúce sa literatúry a spisovateľov
Tento materiál potom evidoval do kartoték, ktoré starostlivo ukladal vo svojej súkromnej knižnici. Rád nám poskytoval na čítanie odborné články z literatúry a slovenských
dejín. Jeho súkromná knižnica bola plná odbornej slovenskej literatúry a dejín Slovenska. Sledoval odborné časopisy domáce i zahraničné a na hodine slovenčiny citoval tých najfundovanejších autorov, ktoré nám potom aj
odporúčal, aby sme si ich prečítali a obohatili svoje
vedomosti. Až neskôr som si uvedomil, že my sme jeho
predmety študovali tak ako sa vlastne študuje na univerzite: dal nám k dispozícii odborné časopisy (Romboid,
Slovenské pohľady, Kultúrny život, Kultúru slova, Slovenskú reč...), ktoré sme konzultovali a písali naše práce.
Don Nádaský formoval našu slovenskú dušu, lásku
k Slovensku, k slovenskej literatúre a k slovenským dejinám. Robil to bez tlaku a nenápadne, no vedel zanietiť
hádam aj toho zarytého odporcu Slovákov.

V prvom ročníku sa všetci začiatočníci museli popasovať so slovenským pravopisom. Zvyčajne ho vyučoval
don Blatnický alebo don Nádaský. Bolo nás málo a tak
behom pár mesiacov aj tí najslabší sa dokázali presadiť v slovenskej gramatike a denné diktáty dopomohli
k tomu, aby sa vyhli opakovaným chybám.
Don Nádaský dbal na čistotu našej spisovnej slovenčiny
a trápil nás do úmoru s diktátmi z pravopisu každý deň
a celý školský rok. Na preskúšanie všetkých svojich žiakov
nepotreboval viac ako 5-7 minút. Hneď na začiatku hodiny
rozdal čisté lístky. Na stolíku sme mohli mať iba čistý
papier a pero. Keď ukončil diktát, lístky sme hneď museli
odovzdať buď jemu priamo do rúk, alebo položiť na okraj
stolíka. Žiadne preťahovanie, alebo opravovanie sa viac
nemohlo vykonávať. U neho platil známy Pilátov výrok:
„quod scribsi, scribsi“ - čo som napísal, napísal som.
Ba ani to nestačilo nášmu školskému radcovi a tak
vymyslel na nás fígeľ: na diktáty vymyslel bodovanie
podľa počtu chýb a na chodbe dal urobiť vývesnú skrinku,
na ktorej boli zverejnené naše úspechy i neúspechy...
Nikto nechcel byť predsa ten najhorší a tí lepší chceli byť
zasa najlepšími. Kto mal najmenej chýb, tomu sa pripočítali aj body z minulých diktátov a tak postupoval
alebo klesal na rebríčku podľa toho, či mal veľa chýb,
alebo málo. Bolo to niečo podobné, ako tabuľka s futbalovými mužstvami, ktoré zápasia o prvé miesta, o postup,
alebo o vypadnutie z ligy.
A my sme sa učili a dreli, lebo tie diktáty boli zo dňa
na deň ťažšie a ťažšie, boli rafinované a najmä bohaté
na chytáky. Na hodine slovenčiny vládlo hrobové ticho,
opisovať sa nedalo, lebo školský radca nás vedel presadiť
každú chvíľu na iné miesto. Mohli sme si vziať iba papier
a pero a to, čo sme mali v hlave. To bolo všetko.
Pamätám si, že ma raz vyhodil z koncoročnej skúšky,
lebo som sa nad ránom učil v posteli slovíčka tak, že
som si trošku pootvoril na okne roletu, aby mi cez škáru
prenikalo svetlo z vonku. Vtedy mi povedal, aby som to
viac nerobil, lebo si plním svedomite svoje povinnosti
a že moje telo potrebuje tiež odpočinok.
No don Nádaský bol aj skúsený pedagóg a svoju
vonkajšiu prísnosť a náročnosť vedel zjemniť rozumným
a výchovným zákrokom. Neraz sa stávalo, že keď sme sa
príliš obávali písomnej skúšky zo slovenčiny, tak nám
hovorieval: „Za trest písomná skúška nebude!“. A naozaj,
niekedy písomka nebola. Dával nám jasne najavo, že
sa máme venovať vzdelaniu a naháňaniu vysokého
hodnotenia nášho štúdia.

Don Nádaský medzi chlapcami na výlete

Pokračovanie v budúcom čísle EDB
Michal Kaňa, odchovanec SÚSCM
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KALENDÁR
AKTIVÍT
STRETNUTIE EXALLIEVOV
SENIOROV

1.

STRETNUTIE EXALLIEVOV SOŠ

STRETNUTIE
BIZNIS PLATFORMY

24.

STRETNUTIE EXALLIEVOV
SENIOROV

25. FEB
1. MAR

LYŽOVAČKA EXALLIEVOV

22.

2018

Lyžovačka pre slobodných aj celé rodiny
viac info: Marek Slezák – 0907 760 288

26.

STRETNUTIE FACILITÁTOROV

31.

JANUÁR
2019

8.

FEBRUÁR
2019

MAREC
2019

JAR
2019

6.-7.
APRÍL
2019

Tradičné stretnutie pri príležitosti sviatku Dona Bosca
Saleziáni, Bratislava – Trnávka

Pravidelné stretnutie exallievov podnikateľov
so zaujímavým hosťom, vzdelávaním a duchovným
programom – hosťom bude kouč Marián Kolník

Pravidelné stretnutie s informáciami o činnosti
exallievov a vzdelávaním s hodnotným hosťom
Saleziáni, Bratislava – Miletičova

STRETNUTIE PREDSEDNÍCTVA
Historický prvé stretnutie predsedníctva tvorené
z členov výkonného výboru, regionálnych zástupcov
a zástupcov komisíí a inštitútov združenia
Žilina

PÔSTNE DUCHOVNÉ OBNOVY
Piešťany a Veľký Biel

MÁJ
2019

MÁJ
2019

STRETNUTIE
BIZNIS PLATFORMY

Pravidelné stretnutie exallievov podnikateľov
so zaujímavým hosťom, vzdelávaním a duchovným
programom – hosťom bude kouč Marián Kolník

Tradičné stretnutie pri príležitosti sviatku
Panny Márie Pomocnice Kresťanov
Saleziáni, Bratislava – Miletičova

JÚN
2019

PÚŤ EXALLIEVOV
K NAŠIM KOREŇOM

4.-7.

DUCHOVNÉ CVIČENIA

JÚL
2019

Oslava 20. výročia založenia nášho združenia
s vláčikom, family day a koncert

Tradičné komorné DC na chatách s kazateľom
don Ivanom
Donovaly

20.-27. DOVOLENKA V CAORLE
JÚL
2019

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

23.-27. SPLAV MALÉHO DUNAJA
AUGUST
2019

APRÍL / MÁJ
2019

Stretnutie všetkých exallievov zo saleziánskej školy
sv. Jozefa robotníka v Žiline spolu s rodinkami
Žilina

Akcia s nadlhšou tradíciou - 17. ročník.
1 až 4-dňový pobyt na vode s duchovným servisom.
Nová Dedinka

Viac informácií o akciách a prípadné zmeny
nájdete na www.exallievi.sk

