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Don Bosco zvykol svojim mladým hovoriť: „Vy všetci ste zlodeji – ukradli
ste mi srdce.“ Osobne cítim, že v mojom prípade táto veta funguje naopak.
Don Bosco mi ukradol srdce a je to úžasná skúsenosť.
Prajem prežiť ju každému jednému z Vás!
Evviva don Bosco!!!

Róbert Mruk, prezident združenia
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Metoda v Ríme (4. časť)
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Oživenie druhej časti don Boscom zanechaného hesla „byť dobrým
kresťanom“, nám ponúka aj v dnešnej dobe možnosť hľadať formy, ako
sa postaviť proti zlu. Každý jeden veriaci by si mal zároveň plne uvedomiť,
že život je dar, ktorý sme dostali zadarmo a tento dar si vyžaduje neustály
vzťah s Absolútnom.
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My exallievi si pripomíname tento rok
20. výročie znovuobnovenia nášho združenia.
Pri tomto mladom a perspektívnom výročí,
sa môžeme zamyslieť nad tým, čo don
Bosco sníval pre každého jedného z nás –
byť „čestným občanom a dobrým kresťanom“.

„Byť čestným občanom“ by v nás malo upútať sociálnu, politickú
a ekonomickú citlivosť, ktorá nám pomôže byť aktívne zapojenými pre
dobro našich blízkych a pre blaho komunít, v ktorých žijeme.
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Drahí exallievi a priatelia dona Bosca!

Táto výzva, ktorá je zároveň aj našim osobným
životným programom, si zaslúži byť stále reinterpretovaná a aktualizovaná
a to v optike aktuálnych potrieb cirkvi a spoločnosti.

MICHAL HORT
viceprezident
viceprezident@exallievi.sk
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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.

www.exallievi.sk
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Prvé predsedníctvo je krokom k jednote stredísk

1. konferencia prešovských exallievov

Prvýkrát v histórii združenia exallievov sa stretli zástupcovia regionálnych stredísk a výkonný výbor združenia
i sekretariát na jednom mieste, aby sa počúvali, inšpirovali aj pozerali do budúcnosti. Stretnutie predsedníctva sa konalo 30. marca 2019 v Žiline.

V decembri, na sviatok Nepoškvrneného počatia Panny
Márie, bola v prešovskom saleziánskom stredisku
oficiálne založená ďalšia zložka saleziánskej rodiny –
prešovská bunka exallievov.

Intenzívne snahy rozvíjať združenie v regiónoch a spájať
v nich priateľov dona Bosca priniesli svoje ovocie.
Na stretnutí predsedníctva sa v aule v priestoroch
SOŠ sv. Jozefa Robotníka u saleziánov v Žiline stretli
zástupcovia z Prešova, Bardejova, Košíc, Rožňavy, Žiliny,
Piešťan, Trnavy, Čiernej Vody, členovia výkonného
výboru a zamestnanci sekretariátu. Pripravený program
bol pestrý. Stretnutie exallievi začali svätou omšou
za prítomnosti delegáta pre saleziánsku rodinu dona
Gracha a dona Luscoňa. Počas doobedia jednotlivé
strediská spoznávali združenie a jeho aktivity na
celoslovenskej úrovni. V niektorých mestách sa totiž
exallievi združujú len krátko alebo majú vlastný spôsob
fungovania. Ich cieľom, popri iných, je zjednotiť sa,
preto účastníci navzájom spoznávali situácie, v ktorých
sa exallievi v daných mestách nachádzajú. Zisťovali, aké
aktivity podnikajú a čím sa môžu navzájom inšpirovať.
Nielen pracovný čas, ale aj prestávky a čas obeda využili
zástupcovia stredísk na živé debaty. V poobedných
hodinách prítomní vytvorili pracovné skupiny,
v ktorých sa zamýšľali nad štyrmi okruhmi – aspektami
exallievskeho diela. Prvým okruhom bolo „Pomáhajte
si “. Exallievi sa zamýšľali nad tým, kam sa chcú ako
lokálna bunka exallievov posunúť, čo od toho členovia
očakávajú a ako si vedia lokálne pomáhať. V druhom
okruhu s názvom „S donom Boscom“ uvažovali nad
možnosťami spolupráce so saleziánmi v konkrétnom
meste. Ako ich obohatiť, pomáhať im, čo ich môže spájať.
Tretia oblasť „Buďte soľou zeme a svetlom sveta“ sa
sústredila na celoslovenské združenie. Exallievi sa pýtali:
čo môžeme ponúknuť združeniu i celej Cirkvi? Napokon

Po troch mesiacoch od jej vzniku, 9. marca 2019, na prvú
pôstnu sobotu, nastal čas, aby sa jej členovia stretli
a spoločne uvažovali o jej smerovaní. Táto 1. konferencia
sa začala o 9:00 sv. omšou slúženou otcom direktorom
Martinom Kačmárym a otcom Ondrejom Púčekom. Počas
nej vstúpili do tejto zložky ďalší piati členovia.

v štvrtom okruhu „Ako na to“ zisťovali, čo k tomu
všetkému potrebujú a kde sa vidia o päť rokov. Zhrnutie
výstupov potom predstavili aj ostatným.
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V druhej časti Jozef Pekľanský priblížil vývoj prešovskej
bunky a reflektované boli aj postrehy od účastníkov,
ktoré mali možnosť vyjadriť emailom pred konferenciou.
Neopomenuli sa ani výzvy, ktoré vyplývajú z potrieb
strediska. A práve o nich sa diskutovalo v skupinách pri
obede. Zároveň to bol čas určený aj na vzájomné
(a hlbšie) spoznávanie sa členov. Celé podujatie
sa ukončilo blokom s informáciami o plánovaných
udalostiach.
Konferencia bola pekným svedectvom o bohatstve spoločenstva.
Každý z členov totiž prispel svojou „troškou“ (pomoc s prípravou,
priebehom, občerstvením a v neposlednom rade osobným vkladom...),
čo pomohlo k úprimnej rodinnej
atmosfére.

Na záver členovia výkonného výboru zhrnuli svoje
pozorovanie, nápady stredísk aj výstupy pracovných
skupín do štyroch bodov, ktoré by mohli byť spoločným
snažením v najbližšom období. Sú to:
1. budovanie povedomia exallievov o vlastnej identite
i povedomia o exallievoch medzi verejnosťou,
2. vytvorenie spoločného momentu, v ktorom sa všetky
strediská zjednotia – 24. jún,
3. organizácia strediskovej konferencie QUO VADIS/
sympózia v každom regionálnom stredisku,
4. nasledovanie jednotnej štruktúry stredísk, ktorú
poskytne sekretariát.
Stretnutie predsedníctva je významným krokom vo
vytváraní jednoty stredísk po celom Slovensku i na
ceste k vzájomnej spolupráci. Veríme, že sa závery
interpretované medzi členmi stredísk stanú vykročením
k spoločnému cieľu – dynamickému združeniu ľudí
zapálených pre odkaz dona Bosca.
Simona Hrabošová

Deň exallievov v Žiline
Tento rok sa opäť stretli na pôde SOŠ sv. Jozefa Robotníka
v Žiline všetci tí, ktorí radi spomínajú na svoju školu. 1. máj
je pre nás sviatok sv. Jozefa Robotníka, patróna všetkých
pracujúcich. Stalo sa tradíciou, že každý druhý rok sa
práve v tento deň, v priestoroch školy stretáva množstvo
učiteľov, žiakov, bývalých žiakov aj spolu s rodinami
a mnoho priaznivcov tejto školy. Všetci sa mohli vrátiť
do čias, kedy ich povinnosťou bolo každý deň zasadnúť
do školských lavíc či obliecť si montérky a tráviť čas
v dielňach. Všetci sa mohli pozrieť na vybavenie dielní
či tried a dokonca si aj vyskúšať na vlastnej koži prácu
s niektorými prístrojmi. Pár rodín prišlo už deň vopred
a noc strávili v internátnych izbách, ako za starých čias.
Pre všetkých bol pripravený bohatý program. Pre deti si
maminy nachystali rôzne tance, bol aj nafukovací hrad
a hral sa futbal. Návštevníci mali možnosť pozrieť sa na

Po svätej omši sa účastníkom prihovoril direktor
prešovskej komunity, ktorý priblížil posolstvo hlavného
predstaveného saleziánov na rok 2019, tzv. Strennu, ktorá
znie: „Svätosť je aj pre teba.“ Okrem toho ponúkol ďalšie
podnety na premýšľanie, ale predovšetkým povzbudenie
k intenzívnemu duchovnému životu.

Po ňom mali slovo hostia – Róbert Mruk, prezident Združenia exallievov a priateľov dona Bosca na
Slovensku, a Peter Kováč, sekretár svetového prezidenta Združenia exallievov. Priblížili nám fungovanie zložky
v rámci Slovenska i sveta, plány do budúcna, odpovedali na vzniknuté otázky, ale predovšetkým nás povzbudili
slovom i osobným zápalom a svedectvom.

Veríme, že povzbudenie z tejto
udalosti prinesie veľa ovocia
v apoštoláte i v osobnej svätosti
každého z členov.
Lucia Dobrovičová

10. ročník Veľkonočnej duchovnej obnovy
Na kvetnú nedeľu sa v Piešťanoch uskutočnil už
10. ročník Veľkonočnej duchovnej obnovy. Začali sme
o 9.30 hod. v priestoroch Nodamu, za čo veľmi pekne
ďakujeme Sestričkám z Kongregácie Školských sestier
De Notre Dame, ktoré nám vždy preukážu veľkú službu
tým, že nám poskytnú priestory.

Úprimne ďakujeme Don Pavlovi Grachovi, že si našiel
cestu medzi nás počas tohto exkluzívneho dátumu,
vďaka patrí aj Lukášovi Radoskému, ktorý vždy pozýva
najmä mladšiu generáciu Exallievov a tešíme sa, účasti
každej rodinke, ktorá si dáva naše pravidelné duchovné
obnovy do svojich kalendárov.

Po duchovnej obnove, zameranej na Heslo 2019 vydané
don Artimem „Svätosť je aj pre Teba“ prišlo na zaujímavú
diskusiu. Na účastníkov duchovnej obnovy zapôsobili
slová don Pavla Gracha, ktorý nás sprevádzal duchovným
slovom, keď hovoril o možnostiach svätosti v bežnom
živote.

Aj v tomto roku nás bolo veľa a tešíme sa na opätovné
stretnutie na Vianoce.
Andrej Klapica

Po duchovnej obnove mnohí účastníci využili možnosť
svätej spovede a adorácie pred sviatosťou oltárnou.
Tesne pred poludním sme spoločne slávili slávnostnú
svätú omšu s čítaním pašií.
výrobu syrových korbáčikov, na ktorých si pochutnali
rovnako ako na domácich klobáskach. Počasie vyšlo ako
na objednávku a prekvapivo celý deň svietilo slniečko.
Martina Bieliková

Šéfkuchár „Paprčka“, ako sa nazýva náš dvorný kuchár
Michal Klč, pre všetkých pripravil vynikajúci guláš
po ktorom neostala ani kvapka. Usilovné mamičky sa
postarali o chutné koláčiky a celú atmosféru dotváralo
krásne počasie, ktoré vytiahlo deti von za hrami.
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Sekretariát sídli v novej kancelárii

Jarné aktivity v Čiernej Vode

Začiatkom apríla sa kancelária nášho sekretariátu
presťahovala do priestorov na Miletičovej ulici 7.
Kanceláriu zdieľame so zamestnankyňou saleziánovspolupracovníkov. Na chodbe sme spolu s inými
zložkami alebo organizáciami saleziánskej rodiny, ako
napríklad DOMKA, Laura, Savio, či Vydavateľstvo Don
Bosco. Vo štvrtok 11. apríla sme absolvovali spoločnú
poobednú kávu v spoločnej zasadačke, pri ktorej nás
oficiálne predstavil a privítal don Holubčík, zodpovedný
za pastoráciu mládeže v provinciálnej vetve saleziánov.
Okrem toho sme sa zoznámili s viacerými zamestnancami
a zabývali sa v našej novej kancelárii. Pred aprílovým
stretnutím výkonného výboru 16. apríla našu novú
kanceláriu požehnal don Paľo Grach.
(sh)

V nedeľu 7. apríla sme sa stretli na veľkonočnej
duchovnej obnove vo Veľkom Bieli. Po zamyslení nášho
delegáta don Pavla Gracha, nasledovala sv. omša. Na nej
don Jozef Luscoň názorne predviedol, kto sa zmestí a kto
sa nezmestí do nebeskej brány. Štyria prítomní kňazi
popri týchto aktivitách spovedali účastníkov obnovy.
Na záver sa osemdesiat obnovených duší spolu chutne
naobedovalo.
V nedeľu 1. mája sme sa stretli na výlete do Šúrskeho
pralesa, táto chránená krajinná oblasť susedí priamo
s Čiernou Vodou. S neopakovateľným sprevádzaním don
Jozefa Luscoňa sme spolu v krásnom slnečnom počasí
prešli náučný chodník, objali 600 ročný dub a vyplašili
zopár zvieratiek.
Karol Posluch

Stretnutie exallievov seniorov
Naši najstarší exallievi oslávili sviatok Panny Márie
Pomocnice opäť modlitbou sv. ruženca, sv. omšou
a spoločným obedom. V kostole a sále pod kostolom na
Miletičovej sa v piatok 24. mája stretlo asi 15 exallievov
seniorov, ktorí v tradične dobrej nálade zdieľali
vďačnosť za saleziánsku výchovu, požehnané roky života
a pretrvávajúce priateľstvá.
(sh)

Rodinný víkend Žilinčanov
V piatok 12. apríla, tradične pred veľkým týždňom, sa
stretli viaceré rodinky žilinských exallievov na chate
v Zuberci. Tam si spoločne nachystali spoločný program
pre deti aj dospelých. V sobotu doobeda strávili spolu
s deťmi v Spálenej v Roháčoch, v lyžiarskom stredisku,
kde sa radovali z posledného snehu. Poobede sa prešli
po Zuberci a súťažili kto nazbiera najviac prvosienok.
Večer zakončili karnevalom, kde sa deti predviedli
v rôznych maskách. V nedeľu doobeda deti vybehli na
vzduch a dospelí mohli mať čas na stíšenie pri duchovnej
obnove spolu zo sviatosťou zmierenia. Víkend zakončili
svätou omšou spolu aj s donom Mariánom Bundzelom
a úžasným obedom v reštaurácii, po ktorom už každý šiel
svojou cestou.
Petra Kramárová
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Biznis
platforma
aj na východe
Slovenska
Na sviatok Panny Márie Pomocnice 24. mája sa stretlo
približne 20 ľudí – exallievov z biznis platformy a ďalších
kresťanských podnikateľov – v Centre pre rodinu na
Sigorde pri Prešove. Po spoločnej modlitbe a predstavení
sa slova ujal Marián Kolník, aby predstavil myšlienku
líderstva ako voľby a ideu lídra ako osoby, ktorá dáva do
popredia druhého človeka namiesto čísel. Pohľad na lídra
ako na osobu, pripravenú slúžiť iným so zrakom upreným
na večnú Pravdu, medzi účastníkmi veľmi rezonoval.
Následne na p. Kolníka nadviazal svoje duchovné slovko
otec Jozef – kňaz z Centra pre rodinu – ktorý hovoril
o biblickom pohľade na správcovstvo a o podnikateľovi
ako správcovi. Stretnutie bolo zakončené svätou omšou
s kázňou k téme, a tiež želaním účastníkov na skoré
pokračovanie tejto vydarenej akcie.
Boris Gogola

Exallievi opäť na Malte!

Z O S V E TA

V dňoch 28. až 31. marca 2019 sa v meste Sliema
na ostrove Malta uskutočnil medzinárodný projekt
MentorPower, ktorého sme boli súčasťou aj my exallievi.

Projekt bol organizovaný Národnou federáciou
bývalých žiakov a priateľov dona Bosca a podporil ho
tiež Erazmus+. Nosnou témou stretnutia bola stratégia
partnerského vzťahu pre mladých. Zastúpenie malo päť
krajín – Slovensko, Taliansko, Španielsko, Írsko a Malta,
všetci zhodne po štyroch členov.
Súčasťou programu bol tréning zameraný na mentoring
najmä pre mladých so sociálne nepriaznivou situáciou,
slabým rodinným zázemím, ako aj mladých bez domova.
Vďaka prednáškam odborníkov a psychoterapeutov,
ktorí dlhé roky pracujú s mládežou, sme sa venovali
vzťahovým väzbám vytváraným v ranom detstve a ich
dopad na správanie a vytvárania vzťahov v teenegerskom
období. Komunikovali sme o možnostiach neskoršieho
modifikovania vzťahových väzieb. Taktiež sme rozprávali
o komunikácii, budovaní dôvery s mladými, ale aj
o rizikách práce s mládežou a možný negatívny dopad
na mentora. Všetky tieto prednášky boli poprepletané
rôznymi aktivitami, ktoré nám lepšie pomohli preniknúť
do danej problematiky.

Spolu sme sa zamýšľali nad možnosťami šírenia programu Mentorpower v jednotlivých krajinách a konkrétneho zabehnutia mentorovania mladých v teréne na
Slovensku, čo je aj našou terajšou úlohou.
My, Slováci, sme vychádzali z potreby práce s deťmi z detských domovov, ktoré sú podľa našej mienky najrizikovejšou skupinou, ktorá musí v budúcnosti čeliť ťažkým
situáciám, na ktoré nie sú pripravené (a pripravované)
a častokrát sú emocionálne nevyzretí a zmätení. Tieto
deti chceme zaradiť a integrovať do saleziánskej rodiny medzi svojich rovesníkov. Vychádzame z idey Buddy
programu, ktorý u nás už niekoľko rokov úspešne funguje vďaka OZ Provida, ktorá spája dospelých dobrovoľníkov s deťmi z detského domova, aby tak dieťa nadobudlo
pocit stáleho človeka v jeho nestálom svete. Zapojenie
sa do komunity počas svojho teenegerského života, kým
žije ešte v detskom domove, tak môže byť prevencia
proti neustálym zlyhaniam a rizikám, ktorým musí čeliť
v období osamostatňovania sa. Tieto deti by sme preto
chceli integrovať do oratiek a saleziánskych stredísk,
aby tak nasali atmosféru saleziánskej rodiny, nadobudli
a upevňovali si vzťahy s deťmi z iných rodín, ktoré by im
tiež raz v budúcnosti mohli poskytnúť oporu pri riešení
problémov a pri nastavovaní si životných hodnôt.
Koniec koncov, práve takýmto deťom by sa aj don Bosco
dnes najviac venoval, však? Preto aj my exallievi dona
Bosca chceme ísť jeho cestou.
Alexandra Mruk Papaianopol
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Foto: myzahorie.sme.sk

boli aj v iných mestách. A nielen to. Na Slovensku je aj veľa
sympatizantov saleziánov, priateľov dona Bosca. Čo tak
dať ich dokopy a zapáliť pre výchovu mládeže? Táto idea
sa osvedčila a po zvolení Michala Horta za celosvetového
prezidenta exallievov sa preniesla aj na svetovú úroveň
A tak sa dávna myšlienka dona Bosca, vytvoriť široké
hnutie na záchranu mládeže začína realizovať.
Dnes je na Slovensku trinásť centier exallievov a priateľov
dona Bosca. Majú bohatý program, vydávajú časopis,
pomáhajú saleziánom pri výchove mládeže, aktivizujú
sa v sociálnych programoch, majú veľa kultúrnych
i športových aktivít, zjednocujú ľudí dobrej vôle, ktorí
chcú ísť vpred podľa ideálov dona Bosca.

Boží Duch vytvára príbeh,
ktorý trvá už 150 rokov
Don Bosco vždy geniálne reagoval na dianie v spoločnosti
a problémy mládeže boli pre neho výzvou, ako pastoračne
zasiahnuť a pomôcť im. Ale aj cez iných vanul Duch Svätý
a niekto sa rozhodol, že aj jemu pomôže. Spustilo sa
to takto: Dvadsiateho štvrtého júna v roku 1869 prišiel
za donom Boscom Karol Gastini, bývalý oratorián.
Pogratuloval mu k meninám a ako darček mu priniesol
kávové šálky. A medzi rečou mu prezradil, že má v pláne
dať dokopy bývalých kamarátov z oratória a odovzdať
iným ľuďom niečo z toho, čo dobré a krásne od dona
Bosca dostali. Svätca to potešilo a povedal im, že teraz
ich má ešte radšej, než keď boli v oratóriu, nech mu
ostanú verní a nech sa majú radi. Ešte v tom roku bolo
združenie exallievov založené a vyššie uvedené slová
dona Bosca boli hlavnou ideou, ktoré ich sprevádzali do
ďalších rokov. A ako sa táto idea dostala na Slovensko?
Don Bosco mal kontakty aj s niektorými ľuďmi na
Slovensku, avšak prví odchovanci vznikli až z chlapcov,
ktorí išli študovať do talianskych
saleziánskych ústavov. Ešte v časoch
Rakúsko-Uhorska sa niektorí mladíci
stali saleziánmi a tí pozvali iných
mladíkov na štúdiá do Talianska. Niektorí
vstúpili do saleziánskej spoločnosti a iní
zistili, že to nie je pre nich. Vrátili sa na
Slovensko a pomáhali saleziánom iným
spôsobom. Počet exallievov sa zväčšoval
po príchode saleziánov na Slovensko
(v roku 1924). Kontakt s nimi sa udržiaval
priamo, písomne alebo aj cez časopis
Saleziánske zvesti. Všetko pribrzdil
rok 1950, kedy komunisti pozatvárali
kláštory, mnohých saleziánov pozatvárali
a kontakt chovancov so saleziánmi bol
viac menej na individuálnej úrovni.
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Po páde komunizmu sa však všetko zmenilo. Bývalí
odchovanci na saleziánov nezabudli a 15. septembra
1990 sa v Šaštíne zišlo asi 80 saleziánov a ich bývalých
chovancov. Odvtedy sa začali pravidelne schádzať.
Oslavovali najmä na sviatok svätého dona Bosca (31. 1.)
a slávnosť Panny Márie, Pomocnice kresťanov (24. 5.).
Preložili celosvetový štatút exallievov a spustili mnohé
aktivity. Boli to väčšinou šesťdesiatnici a kým im sily
stačili, pomáhali saleziánom rôznym spôsobom.
Avšak zároveň sa začínali organizovať aj noví odchovanci.
Jadrom bola skupinka mladých študentov z gymnázia
v Šaštíne. Tí sa pod vedením dona Ivana Žitňanského
nadšene pustili do rôznych podujatí. Začali sa stretávať
na duchovných cvičeniach, spoločných dovolenkách,
športových podujatiach, formačných stretnutiach... Život
ukázal, ako dobre je mať priateľov, ktorí zdieľajú rovnaké
hodnoty, ako dobre je si pomáhať. A aj keď sa gymnázium
v Šaštíne zatvorilo, ich nadšenie neochablo. Odchovanci

Milí exallievi, som vďačný Pánovi za pekných 20
rokov vašej aktívnej prítomnosti v saleziánskej
rodine na Slovensku. Teším sa mnohým iniciatívam,
ktoré svedčia o tom, že z vďačnosti dávate, že sa
usilujete byť soľou a svetlom sveta v spoločnosti,
v Cirkvi a v celej našej rodine.
Prajem vám, aby ste naďalej rástli v poznaní dona
Bosca a pomáhali nám všetkým svojou odbornosťou
a spoločenskou angažovanosťou. Nech vaše
spoločenstvá prekvitajú a radostne spolupracujú
so všetkými, ktorým
leží na srdci dobro
mládeže.

Saleziáni s nimi počítajú, podávajú im pomocnú ruku
a v tomto čase sa spoločne vytvára formačný plán pre
posilnenie ich identity. Presadzuje sa myšlienka, že
už v oratóriách, strediskách, školách sa môže mladým
ponúknuť vízia, ako sa zapojiť do širokého saleziánskeho
hnutia a tak duchovne rásť. Veru, taký je zákon: starší
odchádzajú, mladí prichádzajú, avšak silné myšlienky
prežívajú. Ak ich udržiava pri živote Svätý Duch.
Patrí sa teda naším priateľom exallievom, ktorí zakúsili
don Boscovu dobrotu pogratulovať k ich 150. výročiu
vzniku v Turíne, k 30. výročiu oživenia po komunistickom
pridusení a k 20. výročiu nástupu nových exallievských
síl. Nech žije don Bosco, nech žijú jeho odchovanci
a priatelia. Žičí im to aj don Jozef Luscoň.
Srdečne pozdravujem všetkých exallievov dona
Bosca na Slovensku. Jubileum, ktoré slávite je
krásnym zastavením s priestorom na úprimné
poďakovanie Pánovi za milosti, ktoré štedro rozdáva
Vám, Vašim blízkym, Vašim priateľom a všetkým,
ktorým sa venujete akýmkoľvek spôsobom. Nech
mladícke nadšenie, ktoré máte ako vzácne dedičstvo
od dona Bosca napĺňa Vaše srdcia. V mene Združenia
saleziánov spolupracovníkov Vám prajem ako veľmi
blízkej duchovnej rodine, aby ste aj v ďalších rokoch
radostne kráčali na ceste do neba. Pokračujte
vo svojom diele
n a ú ž i to k ce le j
saleziánskej rodiny!

Peter Kvas,
koordinátor
saleziánov
spolupracovníkov

Don Jozef Ižold
SDB, provinciál
saleziánov

Drahí páni a dámy z rodiny združenia exallievov,
Nechcem len nejakou jednoduchou frázou „odbaviť“
blahoželanie k Vášmu krásnemu 20. výročiu, často sa totiž
slovami nedá vyjadriť to, čím je plné srdce. Vaše bohatstvo
vnútorné aj vonkajšie, je bohatstvom, ktoré je zdieľané, tak
to my sestry vnímame a sme za to veľmi vďačné. Chcem Vám
preto zo srdca popriať, aby ste sa nechali aj naďalej inšpirovať
don Boscovým snívaním, vďaka snívaniu sa rozširujú horizonty
a to možno nemožné sa stáva možným. Prajem Vám, aby ste
boli naďalej plný ohňa nielen zápalu pre vec, pre dobro,
ale plný ohňa Ducha Svätého, ktorý si aj Vás všetkých vedie
k skutkom, ktoré sú vyjadrením viery, saleziánskej charizmy,
ako aj znamením solidarity, priateľstva, hľadania ako vytvoriť
sieť, ktorá robí našu saleziánsku rodinu živou a reálnou.
S vďakou a v modlitbe za Vás,
vinciálka saleziánok na
Sr. Monika Skalová, pro

Slovensku

Vľavo sestra Monika. Na
foto
provinciálnej rady, sr. Mar grafii aj dve členky
ta
v PR za saleziánsku rodinu Peťková zodpovedná
a sr. Edita Štef kovičová,
zodpovedná za formáciu
, kto
ku gratulácii ako aj zvyšok ré sa tiež pripájajú
provinciálnej rady.
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Ostatné roky som s veľkou radosťou pozoroval
rozkvet nášho združenia. Moje dva roky strávené
v Šaštíne na GJB a sedem rokov na SOŠ sv. Jozefa
Robotníka v Žiline považujem za najkrajšie roky môjho života. Som presvedčený, že väčšina spomedzi
exallievov má podobné spomienky. Nečudujem sa,
že združenie rastie a prekvitá. V menej celej Domky
mu želám ešte krajšiu budúcnosť a po tomto rozkvete aj hojné plody. Teším sa na stále hlbšiu a intenzívnejšiu vzájomnú
spoluprácu Domky
so Združením exallievov a priateľov
don Bosca.

Don Ján Holubčík
SDB, predseda,
Domka – Združenie
saleziánskej mládeže

Združeniu exallievov a exalliev SDB k ich dvadsiatke
blahoželáme a prajeme do ďalších rokov veľa
entuziazmu, aby naďalej čerpajúc z prameňa
saleziánskej charizmy napĺňali svoje poslanie
v dnešnom svete, a tak kráčali v šľapajach don
Bosca. Nech Združenie chráni a vedie Panna Mária
Pomocnica.
v
entka Združenia exallie
Jana Molnárová, prezid
sku
ven
a exallievov FMA na Slo
lliev
delegátka Združenia exa
A,
FM
á,
ven
Čer
ria
Sr. Má
vensku
a exallievov FMA na Slo

Prajeme Vám:
Energiu do ďalších rokov v poslaní
Xeróza - suchosť nech sa vám vyhýba :)
Absolútnu dôveru Bohu
Láskavosť, ktorá nech je darom pre všetkých ľudí okolo vás
Liečivú moc spoločenstva, ktoré vytvárate
IEs - „áno“ na Božie plány v štýle Panny Márie
Výhra-výhra pri riešení výziev
Istotu o potrebe vášho povolania a blízkosti dona Bosca
nia Laura
A, predsedníčka združe
Sr. Marta Baňasová FM
ia združenia Laura
red
úst
ka
iteľ
riad
A,
FM
Sr. Mária Nagyová

Srdečne zdravím drahých odchovancov dona
Bosca pri príležitosti vášho 20. výročia. Teším sa
vašej aktívnej činnosti a mnohorakosti aktivít,
v ktorých ste zapojení. Vyprosujem vám
požehnanie, aby ste
pokračovali vo vnášaní ducha dona Bosca,
ducha zapálenosti za
mladých a tých najohrozenejších, aby aj
pre nich bola Božia
láska a starostlivosť
blízka a citeľná.
k SDB,
Don Štefan Kormančí
da SAVIO o.z.
dse
pre
t,
egá
del
ijný
mis
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Milí exallievi dona Bosca,
veľmi rada sa pripájam ku gratulantom, ktorí Vám
v týchto, pre Vás významných dňoch, žehnajú
a ďakujú za Vás. Keď sa tak na Vás dívam a vidím, ako
žijete Vy i Vaše rodiny, uvedomujem si: „Toto chcel
don Bosco!“ Ste krásni a obdivuhodní nielen preto,
že máte iba „20“ rokov, ale predovšetkým pre Vašu
túžbu žiť ako on – napĺňať Božie záujmy v prospech
mladých v akomkoľvek stave a situácii. Želám Vám,
aby ste boli bohatí na „svojich exallievov“. Nech každé Vaše gesto je vyučovaním, ako sa dá žiť evanjelium vo svete.
Hlavná zodpovedná SI
dona Bosca (VDB)

Ahojte, som Bryan Magro, prezident maltských exallievov. V prvom rade
chcem zablahoželať všetkým exallievom na Slovensku k 20. výročiu pôsobenia
vášho združenia. Počas môjho šesťročného pôsobenia medzi exallievmi
som sa mohol stretnúť aj so slovenskými odchovancami. S mnohými sme
sa spriatelili a tiež som minulý rok strávil dovolenku na Slovensku, aby som
lepšie spoznal vašu krajinu, kultúru a ľudí. Myslím, že byť exallievom je
dôležitým aspektom nášho života. Je to o žití, o tom, čo chceme robiť, čím
chceme byť. Je nevyhnutné, aby sme v dnešnom svete, v dnešnej spoločnosti
prinášali dona Bosca ľuďom, ktorých stretávame, či sú v našej rodine, v práci,
vo farnosti, či na miestach, kde sa naše spoločenstvo stretáva. Máme identitu.
Naša identita je postavená na charizme svätého Jána Bosca. Toto je naša
misia dnes. Je dobré, že sa učíme, ako čítať znamenia čias a zisťujeme, čo je našou
misiou v dnešnej dobe. Vieme, čo bola don Boscova misia na Valdoccu v jeho dobe.
On bol veľký učiteľ. A naša úloha je aj dnes rovnako vzdelávať a navzájom si prinášať
nádej na lepší svet. Ďakujem vám, za túto príležitosť a dúfam, že budem môcť byť
s vami pri vašich oslavách.
maltských exallievov,
Bryan Magro, prezident
svetovej konfederácie
člen výkonného výboru

Moji milí priatelia, pozdravujem vás na diaľku
a teším sa z vašej oslavy. Srdečne blahoželám
každému jednému z vás, ktorí patríte do jedného
z najúžasnejších národných združení v našej
konfederácii, ako som sa dopočul pred niekoľkými
rokmi. Som šťastný, že vám môžem zapriať
všetko dobré. Chcem vám povedať, že i ja som
odchovancom dona Bosca. Je úžasné patriť donovi
Boscovi, byť jeho odchovancami, byť jeho synmi.
Želám každému jednému z vás, aby ste ho poznali
viac, čítali o ňom viac, premýšľali o ňom viac, pretože
je úžasnou osobnosťou. Takže prajem všetkým vám,
aj vašim rodinám, aby ste poznali dona Bosca,
žili v duchu dona Bosca, aby ste sa približovali
k najchudobnejším, ako by to don Bosco robil
dnes v 21. storočí.
Nech Boh žehná
vás všetkých
a všetkých členov
našich rodín.

Drahí priatelia zo
združenia exallievov
na Slovensku, blahoželám vám k vášmu
20. výročiu. Želám
vám, aby ste pokračovali v takej úžasnej činnosti, akú ste
robili doteraz, s toľkými inovatívnymi
projektami, a aby ste naďalej pomáhali saleziánskej
rodine vo vašej provincií. Objímam vás!
prezident GEX

vice
Ángel Gudiña Canicoba,

SDB,
Don Raphael Jayapalan
erácie
fed
kon
ej
tov
sve
t
egá
del
exallievov

Dobrovoľníčok
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Ako vidia združenie prezidenti a delegáti?
Za 20 rokov pôsobenia oficiálneho združenia exallievov na Slovensku na jeho čele stálo a intenzívne ho
sprevádzalo päť ľudí. Združenie bolo alebo stále je ich srdcovou záležitosťou, preto sme im položili tieto
otázky:

Spomeniem sociálne a kultúrne projekty, ktoré
dokázali osloviť mnohých ľudí naprieč Slovenskom.
Za veľmi dôležitú pokladám samotnú transformáciu
nášho združenia a jeho otvorenie zo Šaštína cez
Žilinu smerom k dnes celkovo pätnástim miestnym
strediskám. Nakoniec nedá sa mi opomenúť zapálenosť
mnohých sŕdc, mnohých našich aj neviditeľných členov
pre don Boscovo dielo.

exallievov. Po vstupe do nej sme sa čoskoro stali
veľmi aktívnymi členmi a dokonca prezidentom tejto
konfederácie je náš Michal Hort, za to patrí veľká
vďaka don Ivanovi, na ktorého si aj pri tejto príležitosti
s láskou spomíname.

2. Verím, že Združenie exallievov a priateľov dona Bosca
je božím dielom. Združenie vidím teda ako skupinu ľudí
vedenú božím duchom, ktorá z vďaky za to čo dostala
skrze saleziánsku výchovu, bude zdieľať tieto svoje
korene a hodnotové nastavenie navonok a že naša
prítomnosť bude prínosná či už v spoločnosti alebo
v Cirkvi. Vidím väčšiu odvahu, zápal a angažovanosť ako
svedectvo „čestných občanov a dobrých kresťanov“.

1. Čo pokladáš za najdôležitejší moment za 20 rokov pôsobenia združenia?
2. Kde vidíš združenie v blízkej budúcnosti?
3. Ako žiješ svoju identitu exallieva, ako ťa v tom ovplyvňuje tvoje pôsobenie v združení?

Peter Valášek

bývalý prezident
združenia exallievov

1. Myslím, že je to ten moment Božej milosti
a blízkosti, ktorá trvá neustále. Aj cez ducha a odkaz
dona Bosca sa nám dáva a podnecuje nás ku všetkému
tomu dobrému, láskavému a rozumnému v našich
životoch. Človek sám od seba nič nezmôže v žiadnom
čase.
2. Fandím združeniu, aby v saleziánskej rodine
spoluvytváralo atmosféru rodinnosti, otvorenosti
a povzbudzovalo spoločenstvá exallievov v miestnej
Cirkvi zatiahnuť na hlbinu. Všetko vyrastá z poslušnosti
Bohu na mieste, kde si. A v srdci pútnika sťaby exallieva
rastie strom života. Môžeme byť ako duchovní turisti
a chcieť veľa, a pritom piť z mnohých mlák. Alebo kopať
tam, kde nás Pán zasadil, ísť do hĺbky aj cez námahy
a ťažkosti a vykopať studňu.
3. V prvom rade sa cítim milovaný naším dobrým Bohom.
Milujem svoju rodinu. Hoci pre náročné životné
okolnosti v združení aktívne nepôsobím, stále sa
cítim byť spätý s ním aj s celou saleziánskou rodinou.
Zapúšťal som korene svojej viery hlbšie aj vďaka
stretnutiu s donom Boscom. Žijeme v spleti vzťahov,
ktoré vytvárajú večnosť. Všetko, čo sme žili a žijeme
s láskou, prechádza s Kristom do vzkriesenia – medzi
exallievmi, v rodine, farskom spoločenstve, diecéze.

Marek Slezák

bývalý prezident
združenia exallievov

1. Za kľúčový moment v histórii nášho združenia
považujem vstup združenia do Svetovej konfederácie
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2. Veruže niekedy neviem čo bude so mnou zajtra..., ale
keby som si skutočne mohol niečo do budúcna priať,
želal by som si, aby exallievi boli jedno veľké a silné
hnutie, ktoré bude mať dosah na celospoločenský aj
politický život v našej krajine.
3. Som členom výkonného výboru a zároveň aj
viceprezidentom združenia, takže u nás je „exallievstvo“
úzko späté so životom našej rodiny. Dokonca aj
moji blízky kolegovia v práci vedia, že som bývalý
šaštínsky študent a že pôsobím v našom združení. Tu
by som možno chcel povzbudiť ostatných exallievov
a priateľov dona Bosca, aby sa viac zúčastňovali našich
akcií a podporili nás a keď majú možnosť, aj priložili
pomocnú ruku, pretože to je najdôveryhodnejšie
svedectvo dnešných čias: ukázať ostatným komu
veríme, čím žijeme, s kým sa stretávame!

Róbert Mruk

súčasný prezident
združenia exallievov

1. Dôležitých momentov pre naše združenie bolo
niekoľko. Musím spomenúť našich seniorov, ktorí
začiatkom 90. rokov začali spájať odchovancov, ktorí
zažili don Boscovu výchovu ešte pred nástupom
komunizmu. Následne si spomínam na iniciatívu
don Ivana Žitňanského, don Ernesta Macáka a don
Augustína Nádaského, ktorí zasievali do sŕdc študentov
šaštínskeho gymnázia ponuku, že ukončením štúdia sa
spojenie s don Boscom nekončí. Boli to práve oni, ktorí
prinášali skúsenosť z iných krajín, kde exallievstvo
ako pevná a neodmysliteľná súčasť saleziánskej
rodiny fungovalo už desaťročia. Pokračujúc nemožno
nespomenúť našich prvých zástupcov (Michala H.,
Mareka S., Vaša F., Petra V. a Miška N.), ktorí sa pre
toto dielo nadchli a začali na jeho rozvoji pracovať.

3. Exallievstvo je život viery vo forme ponúknutej don
Boscom. Stalo sa pre mňa štýlom života, niečím čo ma
napĺňa, čo si ma celého podmanilo. Je to samotný don
Bosco, ktorý si ma vybral za svojho žiaka a ktorý vedel,
že na ceste k Bohu, budem potrebovať jeho ruku.
Osobne cítim a prežívam svoje exallievstvo ako formu
povolania, ako Boží plán a cestu pre moju osobnú spásu.
Don Boscova výchova a hodnoty sa pre mňa stávajú
prostriedkom, skrze ktorý si dokážem prehlbovať svoju
osobnú vieru a približovať sa k zmyslu života – k Bohu
Otcovi. Naše združenie je pre mňa priestorom, ktorý
mi pomáha prežívať v každodennosti to, čo chcel od
svojich odchovancov samotný don Bosco, teda aby
stáli pri ňom – čiže pri saleziánoch – a pomáhali si
navzájom. Byť exallievom je pre mňa darom a moju
úlohu v združení považujem za službu dobrej veci
a Bohu.

Don Ivan Žitňanský
SDB

bývalý delegát pre
exallievov

1. Čo pokladáš za najdôležitejší moment za 20 rokov
pôsobenia združenia?
Za najdôležitejšie považujem počúvanie Božieho
ducha, čo sa mi v našom združení prejavilo
- veľkou slobodou a nadšením pri zakladaní
- oslovením tých správnych ľudí, s ktorými sme robili
dôležité spoločné rozhodnutia, z ktorých by som
vyzdvihol založenie stáleho sekretariátu a otvorenie
sa pre nové strediská po celom Slovensku

3. Čo by si poprial združeniu?
Nakoniec by som len poprial aby ste vo svojich
strediskách našli nadšencov ochotných spájať sily pre
dobro, a to čo ste dostali, aby ste dávali ďalej. A aby ste
našli saleziánov otvorených pre spoločnú myšlienku
a predstavených, ktorí budú nápomocní pri vytváraní
exallievovskej identity.

Don Pavol Grach
SDB

delegát pre saleziánsku
rodinU

1. Čo pokladáš za najdôležitejší moment za 20 rokov
pôsobenia združenia?
Som delegátom len veľmi krátko, ale zdá sa mi, že
najvýznamnejším rozhodnutím posledných rokov je
otvorenie sa pre širokú myšlienku exallievov, ktorá
v sebe spája odchovancov škôl a taktiež bývalých
animátorov a priateľov dona Bosca, ktorými sa
môžu stať všetky sympatizujúce osoby. Vedieť sa po
dvadsiatich rokoch otvárať a rásť správnym smerom,
je znakom vitality.
2. Kde vidíš združenie v blízkej budúcnosti, napríklad
o 5 rokov?
Dúfam, že v blízkej budúcnosti sa toto hnutie bude
výborne profilovať v rámci saleziánskej rodiny i v rámci
Cirkvi a spoločnosti na Slovensku. Dúfam, že to bude
vďaka vynikajúcim osobnostiam, ktoré u nás vyrástli
a budú k nám hlásiť a tiež vďaka schopnosti priniesť
iniciatívy, ktoré spoja jednotlivé časti saleziánskej
rodiny do hodnotných projektov.
3. Ako ťa v tvojej službe ovplyvňuje tvoje pôsobenie
v združení?
Ako delegát žijem svoju saleziánsku charizmu ako
salezián, myslím však, že myšlienka exallievov má
v sebe čosi všeobecne platné. Aj ja cítim, že je potrebné
vrátiť, čo som dostal, takže kúsok
exallieva je aj vo mne. A ako to
ovplyvňuje môj život? Byť blízko
pri tomto združení, je pre mňa
veľkým ľudským obohatením
a tiež povzbudením horlivejšie
prežívať moje povolanie.

2. Kde vidíš združenie v blízkej budúcnosti?
Vidím ho ako košatý strom, ktorý rodí dobré ovocie
počas celého roka, lebo bude čerpať silu zo saleziánskych koreňov a bude obšťastňovať mnohých.

13

TÉMA

TÉMA
Na púť a stretnutie už aj spolu s manželkami prišlo vyše sto účastníkov. Sála v kláštore bola plná. Vyzvali sme, aby sa predbežne
prihlásili tí, ktorí by sa pred adventom
chceli zúčastniť duchovných cvičení
v kláštore v Šaštíne. Urobili sme zoznam
prítomných a požiadali sme otca provinciála o duchovného vodcu, ktorý by robil
duchovné cvičenia.
Pred prvou adventnou nedeľou sa nás
zišlo vyše tridsať. To bol začiatok DC,
ktoré sme potom usporadúvali každý rok.
Najprv v Šaštíne, potom raz v Hronskom
Sv. Beňadiku s don Paulínym a ďalšie
väčšinou v Hodoch pri Galante s donom
Kaiserom a donom Zemanom. Zvolili sme
si predsedu Dominika Domoráka a neskôr
Janka Brichtu, sekretárom som bol ja.

Historická fotografia z archívu p. Fríborta:
aktivity študentov

Pravidelné jednodňové stretnutia na oslavu
sviatku sv. Jána Bosca bývali 31. januára
v Bratislave – Trnávke. Na sviatok Panny Márie
Pomocnice kresťanov 24. mája zasa stretnutie
v Bratislave na Miletičke.
Keď sa mnohí dožadovali spraviť zájazd do
Turína k don Boscovi, uskutočnili sme ho asi
v roku 1995. Roky nám pribúdajú, blížime sa
k 90-tke, niektorí už po nej, preto sme sa pripojili
k novým exallievom, ktorý vyšli z Gymnázia Jána
Bosca v Šaštíne. Na tohoročnom stretnutí na
sviatok Panny Márie Pomocnice sa nás stretlo iba
osem. Vďaka mladším exallievom, prezidentovi,
sekretárovi exallievov a nášmu duchovnému
otcovi don Grachovi sme sa niektorí stretli
naposledy.

Prví exallievi

Spomienky Jozefa Fríborta
Saleziáni don Bosca po príchode na Slovensko v roku
1924 založili v Šaštíne Výchovný saleziánsky ústav Šaštín
(VSÚŠ) ako školu pre chlapcov z celého Slovenska po
ukončení tzv. ľudovej školy. Štúdium trvalo päť rokov ako
na privátnych gymnáziách v Trnave. Na konci júna bývali
skúšky, potom nasledoval rok v Hronskom Sv. Beňadiku
ako noviciát. Vrátili sa do Trnavy a štúdiá ukončili
maturitou. Stali sa z nich klerici-asistenti. Nie však zo
všetkých. Noviciát bol ako skúška na rehoľný život. Tí,
ktorí vypadli sa stali prvými saleziánskymi odchovancami.

Tu vznikla naša spoločná myšlienka s donom Malženickým,
uskutočniť aj podobné stretnutie bývalých chovancov
VSÚŠ. Stanovili sme termín na prvú púť v slobodnom
Slovensku na sviatok Sedembolestnej Panny Márie –
15. septembra 1990. Oznámili sme to v Katolíckych novinách.
Prihlásilo sa vyše 80 bývalých chovancov a oratoriánov.

Študenti Výchovného saleziánskeho
ústavu v Šaštíne v rokoch pred
nástupom komunizmu

Vďaka Ti Bože, Panna Mária Pomocnica a don
Bosco, že sme vo Vašom duchu dožili dnešných
dní.
Tu autem Bonimi, misere nobis, Ty však Pane,
zmiluj sa nad nami.
Jozef Fríbort

Od roku 1948 po nastúpení totalitného režimu nastalo
prenasledovanie cirkví a v apríli roku 1950 barbarskou
nocou štátna moc rozpustila na Slovensku všetky
rehole. Chlapci z VSÚS museli odísť domov a pokračovať
v štúdiách. Starší, ktorí nechceli podpísať vzdanie sa
rehole išli do pracovných táborov. Niektorým z nich sa
podarilo preplávať rieku Moravu, ostatní doplnili rady
saleziánskych odchovancov – exallievov. Stretávali sa len
náhodne pri cestovaní alebo na púťach v Šaštíne, kde si
porozprávali svoje zážitky. Tak uplynulo 40 rokov až do
tzv. Nežnej revolúcie.
Po opätovnom príchode saleziánov do Šaštína v marci
1989 sa uskutočnilo prvé veľké pútnické podujatie – ďakovná púť všetkých kňazov zo Slovenska. Bolo to už 9. mája.
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Historická fotografia z archívu p. Fríborta:
aktivity študentov

Účastníci 1. valného zhromaždenia

1. valné zhromaždenie v roku 2000
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V saleziánskom duchu

V S A L EZ I ÁN S K O M D U C H U

CHRISTUS VIVIT

Slávnosť Zvestovania Pána, Loreto 25. marca 2019
Na slávnosť Zvestovania Pána, 25. marca 2019, pápež
František v Lorete v Taliansku podpísal postsynodálnu
apoštolskú exhortáciu Christus Vivit. Exhortácia je
výsledkom Synody o mladých, ktorá sa konala na jeseň
minulého roku.
1. Kristus žije. On je naša nádej a on je najkrajšou mladosťou tohto sveta. Všetko to, čoho sa dotkne, sa stáva mladým, novým, plným života. Preto prvé slová, ktorými sa
chcem obrátiť na každého mladého kresťana sú: On žije
a chce ťa živého.

Laici, ktorí prispejú
k výchove človeka
Časy, ktoré žil don Bosco
boli podobne ťažké ako
tie dnešné. Spoločnosť sa
menila, prichádzali zákony,
ktoré menili stáročné vízie
sveta a spoločnosti. V Európe
plnej revolučných myšlienok
don Bosco, podobne ako celá
kresťanská tradícia nebol
zástancom cesty násilia
a dobíjania si práv za cenu
znehodnotenia tradičných
hodnôt viery a autority
v spoločnosti. Revolucionári, tamtých aj dnešných čias, to
nazývali utópiou alebo pokrytectvom, keď Cirkev hovorila
o tom, že v spoločnosti majú byť chudobní aj bohatý
pospolu. Sv. Lev Veľký, žijúci v 5. storočí, napríklad hovoril
o tom, že existencia bohatých a chudobných je niečo, čo
sa má vo svete dopĺňať, bohatí majú možnosť postarať
sa o chudobných a chudobní zase majú príležitosť rásť
v trpezlivosti a iných čnostiach. Sv. Róbert Bellarmín
hovoril, že Boh chce, aby na svete boli chudobní a bohatí,
aby vo svete mohla existovať trpezlivosť a milosrdenstvo.
Ak by všetci boli bohatí alebo všetci chudobní, vo svete
by chýbal poriadok a láska.
Podľa dona Bosca evanjelium je platné pre tých, čo vládnu
a majú zodpovednosť: majú všetko riadiť podľa práva
a spravodlivosti a nie pre hromadenie majetkov. Pre tých,
ktorí pracujú, zase videl ako dôležitú úlohu vedieť prijať
svoj údel. Človek bol stvorený pre prácu a hoci sa práca
po hriechu stala aj kliatbou, predsa len zostáva veľkým
nástrojom ľudského rastu. Don Bosco opísal katolíckeho
pracujúceho laika vo svojich životopisoch sv. Zity a sv.
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Izidora. Oni vo svojej jednoduchosti môžu byť svätí, lebo
pre svätosť netreba byť bohatým a mať možnosť dávať
almužny, ani vzdelaným a tak pochopiť cestu k čnostiam,
stačí chcieť. Robotníci, roľníci, remeselníci, obchodníci,
služobníci v službe, i mladí sa môžu posvätiť tam, kde sú,
keď si plnia povinnosti svojho stavu. Dobré správanie sa,
láska k práci, podelenia sa aj so skromným zárobkom – to
všetko je cesta svätosti.
Podľa dona Bosca, ktorý bol z prirodzenosti vychovávateľ,
rozhodujúca reforma spoločnosti si vyžaduje výchovu
a prevýchovu človeka, je potrebné ísť cestou morálneho
a náboženského obnovenia spoločnosti a nie cestami
sebavedomých revolúcií, ktoré síce rýchlo riešia niektoré
problémy, ale v konečnom dôsledku, pre svoju pýchu,
vytvárajú desiatky iných. Preto sa obracia na všetkých
okolo seba, aby mu pomohli pri výchove mladých, od
ktorých sa premena spoločnosti začína. V dobrej výchove
mládeže a v privádzaní dospelých k pevným hodnotám, je
základ nádeje pre šťastnú budúcnosť spoločnosti.
Kresťanský laik podľa dona Bosca je niekto, kto pochopil
túto „utópiu“ a chce s ňou spolupracovať. Chce prispieť
k zlepšeniu sveta a nebedáka nad ním a ani si z neho
neukrajuje len to najlepšie pre seba. Nežije sám pre seba,
ale pre svoju spásu sa modlí a pracuje, zapájajúc sa podľa
svojich možností do úsilia premeny sveta.
Don Bosco nám dnes kladie otázku: Aj ty snívaš o tom,
že tu bude lepší svet bez toho, aby si prispel k výchove
človeka, k výchove mladých? Možno pohľad na svet po
všetkých revolúciách, ktoré tu boli nám môže odpovedať,
kto je realista a kto utopista. Lebo aj tá najbohatšia
a najvzdelanejšia spoločnosť neobstojí bez ľudí, ktorí
budú bez srdca, cti a charakteru.
Pavol Grach, SDB

V prvých dvoch kapitolách (Čo hovorí Božie slovo
o mladých a Kristus je stále mladý) Svätý Otec kladie
teologické a biblické základy exhortácie. Opisuje postavy
a príbehy mladých v Starom a Novom zákone a tiež mladosť
Krista, ktorá sa prezentuje ako príprava na uskutočnenie
Otcovho projektu. Kristus sa v mladosti zaoberal vecami
svojho Otca. Pápež František sa osobitne zameriava aj na
postavu Márie a oceňuje jej rozhodné áno, ktoré v sebe
neobsahuje rezervy typu: Dobre, áno, uvidíme však ako
to pôjde. Následne predstavuje celý zoznam mladých
svätých, medzi ktorými nechýba Dominik Sávio. Osobitne,
trochu na inom mieste, pri téme o digitálnej evanjelizácii,
predkladá mladíka menom Carlo Acutis, ktorý bol malým
informatickým géniom a plne sa oddal evanjelizácii na
internete až kým jeho život neukončila prudká leukémia.
Pápež predkladá mladým veľkú tému obnovy Cirkvi, ku
ktorej by mali osobitným spôsobom prispieť.
39. Ak aj pre mnohých mladých Boh, náboženstvo a Cirkev
predstavujú prázdne slová, predsa len zostávajú citliví na
postavu Ježiša, keď je vhodne a príťažlivo predstavená.
Preto treba, aby Cirkev nebola upriamená príliš sama na
seba, ale aby odzrkadľovala predovšetkým Ježiša Krista.
Toto v sebe zahŕňa schopnosť Cirkvi uznať si s pokorou,
že niektoré veci treba zmeniť a za týmto účelom Cirkev
potrebuje počuť vízie ba aj kritiky mladých.
Tretia kapitola Vy ste teraz Boží, opisuje situáciu mladých
vo svete. Tu predkladá aj tri veľké témy: digitálny svet,
problematika migrantov a problematika zneužívania.
76. Možno tí, ktorí žijeme život viac menej bez núdze,
nevieme plakať. Isté skutočnosti sa však dajú vidieť len
očami, ktoré boli očistené slzami. Pozývam každého
z vás, aby si položil otázku: naučil som sa plakať? Keď
vidím hladné dieťa, keď vidím deti, obete drogy, mladých
bez domova, zneužitých mladých, mladých ako otrokov
spoločnosti. Alebo plačem len preto, že by som chcel mať
niečo viac? Nauč sa plakať pre mladých, ktorí sa majú
horšie ako ty. Milosrdenstvo je spolucítenie, ktoré sa
prejavuje aj plačom. Ak to nevieš, pros Pána, aby ťa to
naučil, aby si vedel plakať pre utrpenie iných. Keď budeš
vedieť plakať, budeš vedieť aj zo srdca pre tých druhých
niečo urobiť.
100. ...keď vidíte kňaza v nebezpečenstve, lebo stratil radosť zo svojej služby, lebo hľadá všelijaké citové

zadosťučinenia a dal sa na zlé cesty, majte odvahu pripomenúť mu jeho záväzok voči Bohu a jeho ľudu, vy sami mu
ohláste evanjelium a povzbuďte ho, aby zostal na správnej
ceste ... môžete urobiť veľa pre ozdravenie Cirkvi.
Štvrtá kapitola Veľká zvesť pre všetkých mladých spočíva
v troch podstatných posolstvách: Boh ťa miluje Kristus
ti prináša spásu a On žije. Mladí majú mieriť vysoko,
podčiarkuje Sv. Otec a nech nemajú strach odvážne
hľadať a žiť lásku.
Piata kapitola Cesty mladých hovorí o zodpovednej
mladosti, mladí nezostávajú diváci na balkóne alebo
ležiaci na gauči. Sú otvorení priateľstvu, spoločenstvu, ale
aj spoločnosti. A všade svedčia o Kristovi a jeho evanjeliu.
143. Milí mladí, nezriekajte sa toho najlepšieho z vašej
mladosti, nepozorujte život z balkóna. Nepleťte si
šťastie s ležaním na gauči a neprežívajte váš život pred
obrazovkou. Nebuďte ako staré opustené auto, nebuďte
zaparkované autá, ale majte sny a rozhodnite sa pre niečo.
Riskujte, aj keď sa pomýlite. S dušou v narkóze neprežijete
a nepozerajte sa na svet ako turisti. Dajte o sebe počuť!
Vyžeňte strachy, ktoré vás paralyzujú, aby z vás neboli
múmie. Žite! Dajte zo života to najlepšie. Otvorte klietku
a leťte. Prosím vás, nechoďte do predčasného dôchodku.
Šiesta kapitola Mladí s koreňmi, jednu z najobľúbenejších
tém pápeža Františka o nutnosti spojenia medzi generáciami.
Siedma kapitola sa venuje pastorácii mládeže, ktorá
má byť synodálna, teda nie oddelená, osobitná. Má to
byť rovnováha formácie a života v radosti, plánovania
a spontánnosti.
Ôsma kapitola Povolanie opisuje rôzne typy povolaní
v láske: rodina, práca, zasvätený život.
Deviata kapitola Rozlišovanie dáva na prvé miesto
formáciu svedomia, ktorá v sebe obsahuje požiadavku
nechať sa premeniť Kristom a zároveň sa rozhodnúť pre
konanie dobra. Obraz emauzských učeníkov poukazuje
na dobré vlastnosti duchovného vodcu, ktorý sprevádza
pozorne osoby a pomáha im na ceste.
Pápež uzatvára všetko obrazom z evanjelia, kde počúvame
o Petrovi a Jánovi, ktorí utekajú k hrobu. Ján, mladší, utkal
rýchlejšie, ale počkal Petra, staršie a spolu vstúpili do hrobu.
299. Drahí mladí, budem šťastní, ak vás budem vidieť, že
bežíte rýchlejšie ako tí pomalí a ustráchaní. Bežte, priťahovaní túžbou vidieť Tvár milovaného, ktorému sa klaniame v Eucharistii a spoznávame ho vteleného v bratoch
a sestrách, ktorí trpia. Duch svätý nech vás pobáda ísť
vpred v tomto behu. Cirkev potrebuje, vašu horlivosť, vaše
intuície, vašu vieru. Potrebujeme ju. A keď prídete tam,
kde sme my ešte nedobehli, majte trpezlivosť počkať nás.
(skrátené)
Podľa: Avvenire, Matteo Liut lunedì 1 aprile 2019.
Spracoval a texty neoficiálne preložil P. Grach SDB
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SPOMIENKY NA DON NÁDASKÉHO, SDB  

Jeden deň v Slovenskom ústave
sv. Cyrila a Metoda v Ríme (4. časť)
Veľké štúdium
Veľké, alebo hlavné štúdium začínalo o 17. hodine
a trvalo hodinu a pol. Na začiatku štúdia sme sa spoločne
pomodlili krátku modlitbu „Zdravas Mária“ alebo
niečo iné po latinsky a sadli sme si za svoj stolík.
O chvíľu v študovni nastalo doslova hrobové ticho.
Každý sa pohrúžil do učenia a písania úloh. Boli sme
ticho z presvedčenia, nie z donútenia, aj keď by sa
bol don Nádaský na chvíľu vzdialil.
Don Nádaský nám vždy radil, aby sme si hlavné štúdium
rozdelili na tri až štyri časti, podľa dôležitosti predmetov,
ktoré na druhý deň budeme mať. Teda, aby sme jednému
predmetu venovali maximálne 20 minút a potom, aby
sme prešli na druhý, tretí a štvrtý predmet, aby sme
sa tak mohli rovnako venovať každej látke. Učenia sme
mali neúrekom a každý deň sme odpovedali z každého
predmetu. Nakoľko nás v jednotlivých triedach bolo
málo, každý mal možnosť odpovedať na každej hodine
aj niekoľkokrát.
Keďže zo súčasných gymnazistov už takmer nikto
nepochádzal zo Slovenska, ale drvivá väčšina pochádzala
zo Slavonije a z Báčky, jeden z Kanady a dvaja z Nemecka,
tak nás bolo treba naučiť rozmýšľať, uvažovať a tvoriť
v slovenskom spisovnom jazyku. Don Nádaský to riešil
jednoducho tak, že nám zo začiatku dával za úlohu
každý týždeň a neskôr každý druhý, napísať počas
víkendu slohovanie, kde sme boli nútení rozmýšľať
a tvoriť ucelené vety a myšlienky v slovenčine. Určite
to na začiatku nebolo jednoduché, ale postupne toto
jeho úsilie začalo prinášať naozaj pekné ovocie. Niektorí
chlapci sa tak vypracovali, že ich témy vzbudzovali stále
viac a viac obdiv. Don Nádaský tieto témy svojich žiakov
začal zverejňovať v školskom literárnom periodiku Štepy.

Don Nadaský, SDB
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Medzi gymnazistov, ktorých práce don Nádaský na
hodine slovenčiny častejšie čítal patrili: Roland Horvath,
Kurt Kupec, Ernest Zeisel a Janko Silaj. Neskôr v našich
radoch pribudli nové mená ako: Jožko Kvasnovský, Adam
Pastva, Ondrej Kuric, Michal Kaňa, Jožko Pekár, Paľko
Treger, Štefan Turanský, Jožko Sabo, Janko Radič, Janko
Slonka, Viktor Kotris a iní. No jeden, ktorý si mimoriadne
rýchlo razil cestu na prvé miesto, bol Jožko Tomšík.
Jožko Tomšík, ako aj sám píše vo svojich spomienkach,
mal v 6. a v 7. triede na základnej škole vážnejšie zdravotné ťažkosti. Jožko ďalej píše, že mu dokonca hrozilo,
že bude musieť opakovať triedu, avšak nejako sa počas
prázdnin donútil študovať a urobil úspešne reparát.
V Slovenskom ústave sv. Cyrila a Metoda sa Jožkovi začalo dariť takmer v každom predmete, ale mimoriadnym
spôsobom sa mu darilo v slohovaní. Jeho témy boli nielen
pekné, upravené a ucelené, ale aj veľmi hlboké a výstižné.
Čoskoro sa jeho témy čítali alebo spomínali takmer na
každej hodine slovenskej literatúry a školský radca ich
začal posielať aj do časopisov na zverejnenie. Určite sme
Jožkovi v skrytosti tak trošku sväto závideli, ale na ten
vek to bolo pochopiteľné a ľudské. Na jedno jeho slohovanie si ešte aj teraz dobre pamätám, ako Jožko rozvádzal myšlienku práve o písaní slohovej témy, ako sedí za
stolíkom, rozmýšľa a štve ho, ako sa mu nedarí uloviť ani
jednu správnu myšlienku. Už napísal jednu, či dve strany,
ba dokonca sa mu už dvakrát zlomila aj ceruzka, ktorú si
musel znova a znova zastrúhať.
Potom ďalej rozvádzal, ako túto ceruzku z nervozity
ohrýzal zvrchu i po bokoch, až ju nakoniec celú rozkúsal
a tie dve napísané strany aj tak nakoniec hodil do koša.
Keď sa mu konečne začali hrnúť nové a nové myšlienky,
v tom najlepšom momente sa ozval zvonček a on musel
prerušiť písanie o svojej téme. Bolo to pre nás všetkých
niečo úplne nové a nesmierne zaujímavé, ako sa Jožko
pekne pohrával s myšlienkami a so slovíčkami ako nejaký
labužník. Jeho vety boli pekne poukladané a jedna
zapadala do druhej, ako skladačky z lega.
Boli sme asi v druhej triede gymnázia, keď Matica
slovenská vypísala literárnu súťaž o Jankovi Kráľovi k 150.
výročiu jeho narodenia. Don Nádaský si vtedy zavolal
Janka Silaja, Jožka Tomšíka a Miška Kaňu a vysvetlil nám,
že ide o literárnu súťaž, ako i to, že by bol rád, keby sa
aj naše gymnázium podieľalo na tejto súťaži. Literárna
práca Jožka Tomšíka bola potom kompetentnou komisiou
Matice slovenskej v Martine zaradená do skupiny víťazov,
ktorá vyhrala druhú celoslovenskú cenu na tému Janka
Kráľa. Don Nádaský bol hrdý na tento úspech svojho
žiaka, lebo to bol úspech aj nášho gymnázia a dôkaz, že
ideme správnou cestou.

Večerné slovko
O trištvrte na deväť zazvonil zvonček poslednýkrát
a to tak, ako keby už zachrípol. To bolo jeho posledné
upozornenie v dnešný deň. Tentokrát nás zvolával
k večernej modlitbe. Všetko sme nechali tak ako bolo
a ponáhľali sme sa do kaplnky. Modlitby neboli nikdy
dlhé; trvali najviac 4-5 minút. Na čo sme sa ale vždy tešili,
tak to bolo večerné slovko.
V pondelok večerné slovko obyčajne mával don Ondrejka.
To sme už dopredu vedeli, že bude hovoriť o číslach,
o kuchyni, o práčovni a o šetrení, ako i tom, aby sme
nezabúdali na tých, čo nám umožnili všetko toto, čo máme
a čo dostávame prostredníctvom našich dobrodincov.
V utorok sa ujal slova don Nádaský. Všetci sme stíchli
a zmeraveli, ako keby sme sa nachádzali v študovni. Nikto
sa neodvážil ani dýchať a nedajbože sa hýbať, alebo
v lavici sa otáčať. Don Nádaský obyčajne hovoril
o poriadku a disciplíne a o tom, aby sme si svedomite
plnili svoje povinnosti. Vždy to končilo samozrejme
nábožnou a duchovnou myšlienkou.
V stredu obyčajne predstúpil pred naše lavice direktor
saleziánskej spoločnosti don Paulíny a o niekoľko rokov
neskôr don Ernest Macák a po ňom don Jozef Kočík.
Don Ernest Macák nám často rozprával o tom, ako boli
na Slovensku likvidované rehole v roku 1950 a o úteku
mladých saleziánov do zahraničia cez rieku Moravu po
tom, čo ich internovali v Podolínci. Don Macák bol vtedy
mladý kňaz, ktorý tieto úteky cez hranice organizoval.
Nakoniec ho štátne orgány chytili a odsúdili ho na dlhé
roky väzenia.
Vo štvrtok sa nám prihovoril don Ludvik, ktorý mával tiež
zaujímavé večerné príhovory. V piatok prišiel na rad don
Blatnický. Don Blatnický vždy rozprával milo a pokojne.
Hovoril teologicky hlboko, ale tak, aby sme tomu rozumeli.
Na sobotu sme sa všetci veľmi tešili, lebo pred lavice
prišiel don Šándor. Začal vždy nejakou veselou príhodou,
obyčajne zo svojho života, alebo s nejakou historkou zo
svojho pôsobenia v Argentíne. Pri jeho večerných
slovkách sme sa smiali až nás čeluste boleli. Často nám
rozprával aj o svojom detstve, ktoré nebolo ľahké a o tom,
ako jeho otec nesúhlasil s tým, aby išiel študovať a aby sa
stal kňazom. Ak bolo večerné slovko zábavné, z kaplnky
sme odchádzali veselí a usmiati, ak bolo večerné slovko
ťažké a dusivé, z kaplnky sme odchádzali zamyslení, vážni,
uzobraní. Vo väčšine prípadov však večerné slovko bolo
povzbudzujúce a malo nám pomáhať k tomu, aby sme išli
spať so spokojným svedomím a s dobrou náladou.

Zaslúžený odpočinok
Prváčikovia a tí menší išli obyčajne z kaplnky priamo
do spálne. Po večernom slovku sa v dome praktizovalo
večerné ticho a snažili sme sa rozprávať podľa možnosti
čím menej a nie nahlas. Školský radca na minútku
vybehol na najvyššie poschodie, kde boli chlapčenské
spálne, prípadne ho tam vystriedal don Blatnický. Stačilo,
aby sa školský radca hore na chodbe iba ukázal, prípadne
vošiel do svojej izby a vzápätí z nej vyšiel, vtedy tam

Pred pravidelnou štvrtkovou vychádzkou do prírody, don
Nádaský (v strede) mal vtedy 38 rokov

panovalo hrobové ticho. Ak sa hore objavil don Blatnický,
ktorý sa obyčajne prechádzal po chodbe a modlil sa
ruženec, chlapci prejavili väčšiu voľnosť a neváhali sa
mu prihovoriť, alebo sa ho niečo opýtať, aby tak s ním
nadviazali kontakt.
Starší študenti išli takmer všetci ešte do študovne, kde
si obyčajne prebehli poslednýkrát predmety, ktoré mali
mať na druhý deň. Iní si zase prečítali nejakú knihu,
alebo román, alebo si mohli pozrieť telku. Školský radca
nám vždy dovolil pozerať také programy, ktoré boli
neškodné, alebo poučné. Pamätám si, že sme každý rok
sledovali Zecchino d‘ oro, Televízne noviny, Rischia tutto,
a občas aj nejaký poučný film a pod.
Keď prešla desiata hodina večer, školský radca (don
Nádaský) prišiel znova do študovne, aby skontroloval
celú situáciu. Ak bolo všetko v poriadku, nechal nás tam
ešte chvíľku, alebo polohlasne povedal: „poďme spať“
a vypol jednu radu neónových svetiel. Ten posledný potom
zhasol všetky ostatné. Chlapci potichu vyšli hore schodmi
do spálne a v pološere sa prezliekli do pyžama a chystali
sa na nočný odpočinok. Chvíľočku sme ešte počkali, kým
don Nádaský zašiel do svojej izby. Potom niektorí začali
pomaly vyliezať z postele a jeden po druhom nenápadne
odchádzali do kúpeľne. Tu začali naše nočné rozhovory,
alebo veselé a nevinné nočné príhody.

Hvezdáreň
Ak školský radca náhodou zistil, že v spálni je rušno, hneď
vedel, odkiaľ prichádza najväčší smiech, či šuchotanie
a teda kto je aktérom veselej zábavy. Vtedy obyčajne vyzval
prichytených aktérov a poslal ich do „hvezdárne“. V tejto
miestnosti sme mali malé skrinky, kam sme si odkladali
naše topánky. Bola to teda miestnosť na topánky. Okná
tejto miestnosti mali výhľad smerom na juh a juhozápad
a nachádzali sa na najvyššom poschodí. Z týchto okien bol
perfektný výhľad na nočnú oblohu, plnú hviezd. Preto sme
túto miestnosť aj pomenovali hvezdáreň. Tým smerom sa
nachádzalo aj hlavné rímske letisko Fiumicino a tak sa
dalo pozorovať, ako sa v noci pohybujú, pristávajú, alebo
spúšťajú lietadlá. Školský radca nechal v tejto miestnosti
svojich trestancov najviac 15 minút, pokým sa nevrátil
z kúpeľne a potom ich bez slova poslal do postele.
Chlapci už potom do rána zaručene boli ticho.
Michal Kaňa, odchovanec SÚSCM
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KALENDÁR AKTIVÍT
3.-7.
JÚL
2019

REGIONÁLNE
STREDISKÁ

DUCHOVNÉ CVIČENIA

BA MiletičKA
Andrej Dolnák
mileticka@exallievi.sk

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

29.

PLAV MALÉHO DUNAJA

AUGUST -

1.

SEPTEMBER
2019

Akcia s najdlhšou tradíciou.
17. ročník jeden až štvordňového pobytu na vode
s duchovným servisom.
Nová Dedinka

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

Grafické spracovanie
a tlač tohto časopisu
pre Vás s radosťou
Zrealizovala

BA MAMATEYKA
Martin Stav
0903 247 878
mamateyka@exallievi.sk

Čierna Voda
Martin Dobák
0904 258 401
ciernavoda@exallievi.sk

TRNAVA
Mária Hajičková
0908 122 888
trnava@exallievi.sk

Piešťany
Andrej Klapica
0949 733 042
piestany@exallievi.sk

NOVÁ DUBNICA
Juraj Hort
0907 749 358
novadubnica@exallievi.sk

Dubnica n/Váhom
Ľudmila Rajcová
0903 773 413
dubnica@exallievi.sk

Partizánske
Tomáš Peciar
0911 340 161
partizanske@exallievi.sk

Žilina
Ján Slíž
0903 822 858
zilinasos@exallievi.sk

NÁMESTOVO
Vladimír Blahút
namestovo@exallievi.sk

PREŠOV
Jozef Pekľanský
0905 766 037
presov@exallievi.sk

SABINOV
Michal Jurko
0907 355 272
sabinov@exallievi.sk

BARDEJOV
Ján Mihal
0903 908 065
bardejov@exallievi.sk

KOŠICE
Jozef Litavec
0940 791 711
kosice@exallievi.sk

ROŽŇAVA
Janka Blahúsová
0904 686 048
roznava@exallievi.sk

