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Úvodník
Drahí exallievi a priatelia dona Bosca!
končí sa rok, v ktorom sme oslávili
20. výročie vzniku nášho Združenia. Bol to
rok modlitby, vďaky, spomienok, ale aj rok
nových projektov a vízií pre budúcnosť.
Je spoločnou zodpovednosťou všetkých
našich členov pracovať okrem iného aj na
rozvoji nášho Združenia, aby sme ho raz mohli
odovzdať dnešným mladým, chovancom saleziánskych diel, tak ako si to
prial náš otec don Bosco. Aby naše Združenie bolo miestom súdržnosti,
pozitívnych vzťahov, vzájomnej spolupráce a v neposlednom rade
miestom, ktoré nám pomáha na ceste našej osobnej spásy a spásy ľudí
nám zverených a blízkych.
Bude to tým, že naša saleziánska povaha je ukotvená vo veselosti, ale
pozitívnou správou je, že v budúcom roku budeme znova oslavovať.
Povzbudzujem celé naše Združenie s radosťou prežiť nadchádzajúci
jubilejný rok 150. výročia od momentu, kedy samotný don Bosco
zadefinoval v pár jednoduchých vetách to, čo bolo nakoniec počiatkom
diela, ktoré je dnes prítomné vo všetkých kútoch sveta.
V don Boscovi,
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V saleziánskom duchu
Stretávanie laikov je
výzvou aj pre exallievov
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UDIALO SA

16-17 Biznis profil

Marek Husovský
Každý kus je originál

Róbert Mruk, prezident

P.S.: Našu krajinu čakajú začiatkom roka dôležité parlamentné voľby.
Medzi kandidátmi strán je niekoľko don Boscových odchovancov,
ktorí odpovedali na výzvu politickej angažovanosti. Chcem vyzvať
každého, aby sa zúčastnil tohto aktu občianskej spoluzodpovednosti.
Nech v nás neprevládne zatrpknutosť a ľahostajnosť. Naše hodnoty
sú jasné: život, sloboda a pravda...
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saleziánov v Topoľčanoch
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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.
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UDIALO SA

Z podnikateľov lídri
Podnikatelia z radov exallievov sa opäť stretli na
jesennom stretnutí Biznis platformy 27. septembra. Po
prvýkrát v priestoroch sály pod kostolom u saleziánov
na Miletičovej ulici v Bratislave sa stretlo takmer 15
podnikateľov na treťom pokračovaní prednášky Mariána
Kolníka na tému Líderstvo ako voľba. Okrem hodnotnej
prednášky poskytol pán Kolník opäť niekoľko osobných
konzultácii exallievom, ktorí o to vopred prejavili záujem.
Duchovné zamyslenie viedol don Jozef Luscoň. Hoci
v komornejšej atmosfére, no o to osobnejšie rozhovory
sprevádzali stretnutie po svätej omši, pri večeri i po nej
vo voľnej diskusii.
Simona Hrabošová

Víkend silných zážitkov bol cestou za poznaním dona Bosca
Cez víkend 11. – 13. októbra 2019 sa uskutočnil siedmy
ročník najobľúbenejšej akcie exallievov, ktorá každoročne
zjednocuje exallievov z rôznych kútov Slovenska. Víkend
silných zážitkov prilákal do Častej – Papierničky takmer
150 účastníkov, ktorí v programe spoznávali dona Bosca.
VSZ tradične prepája generácie exallievov. Každoročne
sa teší účasti seniorov. O takmer 70 detí sa postaralo
12 animátorov a dospelých sprevádzali štyria saleziáni.
Program ponúkol manželskú hru o identite exallieva
podľa vlastností dona Bosca. Ženy podstúpili skrášľovacie
procedúry a muži odohrali tradičný futbalový zápas.
Prednáškou „Ako na pubertiakov“ obohatil dospelých
exalliev Peter Bilík a duchovným zamyslením don Ján
Holubčík SDB. Cena, ktorá sa tradične odovzdáva za
angažovanosť a prínos pre združenie bola udelená don
Jozefovi Luscoňovi SDB.
„Na Víkend silných zážitkov 2019 sme sa tešili úplne všetci
od najmladšieho po najstaršieho, keďže v komunite
exallievov sa stal našou najobľúbenejšou oddychovospoločenskou akciou. Aj keď s viacerými rodinami sa
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nám podarí stretnúť len cez tento víkend v Častej –
Papierničke, máme veľkú radosť z družnej a priateľskej
atmosféry, kde sa akoby zastaví čas a dokážeme bez
problémov nadviazať na rozhovory spred roka. Naše
dve staršie dcéry (Dianka 8, Sabínka 6) už dostatočne
podrástli a v dôverne známych priestoroch sa pohybovali
ako doma. Zakaždým sa zladia s jednou z fantastických
animátoriek a s ľahkosťou si nachádzajú svoje miesto
medzi rovesníkmi. Dvojročný syn Rafael celú tú radosť
s nami zdieľa akosi automaticky. Silným zážitkom
tohoročnej edície bolo hneď od začiatku dokonalé jesenné
počasie, preto sme neváhali využiť jednu z mnohých
atrakcií vo výbave Papierničky a spoločne sme si zahrali
minigolf. Celý víkendový program bol už tradične plný
všetkého, po čom duša každého člena rodiny môže túžiť.
Sväté omše v špeciálnej atmosfére kinosály majú vždy
veľké čaro. Už neodmysliteľné skrášľovacie procedúry,
manželská aktivita s otázkami na telo, večerné posedenie
pri kvalitnom vínku, vytúžený karneval nielen pre deti,
exhibičný futbalový zápas plný juniorských i seniorských
hviezd a samozrejme vyberaná gastronómia s bohatou

UDIALO SA

ponukou baru nás opäť presvedčila, že druhý októbrový
víkend strávený medzi exallievmi je pre celú našu rodinu
tá správna voľba pre dušu i telo. Tento ročník bol pre nás
špeciálny aj tým, že sme v očiach organizačného tímu
našli poctu stať sa nositeľmi putovného Pohára VSZ, za čo
ešte raz srdečne ďakujeme! Na jeden rok dostal v našej
domácnosti čestné miesto a okrem estetickej roviny nám
pri pohľade naň často pripomenie dona Bosca a najmä
jeho výzvu snažiť sa aj naďalej byť dobrými kresťanmi
a čestnými občanmi! Chvála Kristu!“
Dorkovci

„Na Víkende silných zážitkov som bola už po druhý raz,
no prvýkrát ako koordinátor celej akcie. Pri príchode do
Papierničky som bola plná očakávaní a zároveň neistoty.
Ľudia začali prichádzať a odvtedy už všetko začalo
nejakým spôsobom fungovať. Neskutočne ma zaujali
ľudia, ktorí prichádzali. Bolo na nich vidieť, že aj keď sú
unavení z celého týždňa, práce a starania sa o deti, prišli
stráviť požehnaný čas v kruhu svojich priateľov. Vtedy
som pocítila silu spoločenstva. Bolo úžasné sledovať,
ako sa všetci zúčastňovali spoločného programu,
aktivít, svätých omší, či večernej hry pre dospelých.
Najsilnejším zážitkom, okrem spoznávania dona Bosca
v sobotu doobeda, bol pre mňa karneval. Začal ako vždy
príchodom detí s rodičmi, neskôr prišiel aj don Bosco
a obľúbený Sivko, no keď sme pustili ukazovačky zrazu
sa pridali aj rodičia. A nebolo ich málo. Tancovali spolu
so svojimi deťmi a keď som videla skupinu oteckov ako
zanietene tancujú a užívajú si to, uvedomila som si,
že presne o tom je spoločenstvo exallievov. O súdržnosti
rodiny a spoločenstva a o posúvaní tohto posolstva na
ďalšie generácie. Víkend bol pre mňa obohacujúcim
zážitkom, počas ktorého som mohla sledovať vzťahy
a posolstvo don Bosca a myslím si, že by bol na všetkých
hrdý.“
Žofia Baginová, koordinátorka

Z REGIÓNOV

Zveľaďovali spoločné dielo
Mnohokrát sa píše o chate na Brezovke, ako sa na nej
dejú všelijaké akcie, či už sa jedná o duchovné obnovy,
cvičenia pre mladých, pre rodiny ... Ale len málokto vie,
koľko času sa venovalo zveľaďovaniu tohto diela od jeho
počiatku. Už od začiatku tam bolo čo robiť, aby to bolo
krajšie, útulnejšie a inak tomu nebolo ani tentokrát. Opäť
to vzali do rúk chlapi, muži, otcovia rodín, ktorí akoby
nikdy nemali dosť prác na tejto chate a cítili potrebu
tam vždy niečo vylepšiť. Nie je brigáda, kedy by aspoň
jeden z nich neprišiel s vetou: „A nabudúce by sme mohli
ešte urobiť...“ Tentokrát to bolo potrebné, pretože si to
žiadal samotný stav starej žumpy, vymeniť ju za novú.
Brigádovalo sa od 16. 9. – 1. 10. Začalo sa v pondelok 16.
septembra, počasie nám prialo a mohla sa kopať jama,
nejaké ryhy na nové potrubie a príprava na vodovod,
pretože už teraz sa plánuje, že tam bude stáť niečo nové.
Všetko sa robilo pomocou bagrov, ktoré to „zmákli“ za
jeden deň. Čiže ešte v ten istý týždeň bolo možné vložiť
do jamy novú betónovú žumpu, napojiť rúry na odpad
a spomínaný vodovod. Popri tom sa pracovalo aj vnútri,
kde sa rozoberali staré kachle, čo vytvorilo v kuchyni
otvorenejší priestor, a tým, že sa rozoberal ručne
a nie pomocou kladiva a podobne, teraz možno slúži
niekomu inému. V ďalšom týždni sa zasypala žumpa,
ryhy s potrubím, dokopal sa trativod a v mieste, kde boli
kachle, sa dorobila dlažba a obklad. Vždy sa veľmi tešíme,
keď môžeme popri jednej brigáde plánovať už ďalšiu, či
už na Brezovke alebo v oratóriu. Lebo ak chceme nielen
udržiavať, ale aj zveľaďovať saleziánske diela pre celú

saleziánsku rodinu, ktorej súčasťou ste aj vy, treba preto
niečo robiť. Lebo Pán Boh pomôže a požehná, ak sa toho
chopíme aj my a nielen čakáme. Takže práci zdar.
Patrik Ištoňa
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Stretnutie Kamistov
Futbal spája... Pre nás, Prešovských kamistov, to nie
je len bežná fráza. Stredoškolské roky strávené na
saleziánskych Kamách sú už nenávratne preč, ale chuť
stretávať sa a zahrať si v rámci našich možností futbal,

zostali. Koncom septembra tohto roku sme sa už tretíkrát
stretli u saleziánov na Bottovej ulici v Prešove, aby
sme zaspomínali na staré kamistické časy, víťazstvá, aj
prehry, spoluhráčov, trénerov, saleziánov... Začali sme
svätou omšou o 9.00, ktorú nám odslúžili naši saleziáni,
otec direktor Janko Jakubov a Imro Horváth. Po malom
občerstvení a kávičke sme si zahrali
futbal, zjedli sme guľášik a vypili
nejaké to pivko.
Verím, že pod príjemným jesenným
slnkom každému chutilo a po
záverečnom neskoro poobednom
požehnaní sme všetci skalní
prítomní vyjadrili túžbu stretnúť sa
takto opäť o rok.
Veľká vďaka patrí našim saleziánom
a našim drahým manželkám za
pomoc a Panne Márii za vymodlené
počasie...
monky

Saleziánska Chata Mária ide
do finále
V predchádzajúcom vydaní Expressu DB sme uverejnili
svedectvo aktivity prešovskej zložky exallievov pri pomoci
s budovaním saleziánskej chaty v nádhernom prostredí
neďaleko Prešova v severovýchodnej časti Slanských
vrchov. Každú sobotu (podľa pokynov stavbyvedúceho
Michala Timka a vďaka organizácii Jožka Pekľanského) sa
snažíme prispieť svojou troškou – aktuálne zateplením
obvodových stien a stropných častí, vypracovaním
omietky a rôznymi inými činnosťami. Každý si nájde svoj
kútik, v ktorom sa môže realizovať.
Prestávky a čas na jedlo určuje poludňajšia modlitba
Anjel Pána a ukončenie pracovného nadšenia uzatvára
západ slnka a tma, ktorá sa nedá presvietiť už ani
povinným osobným osvetlením – čelovkami.
Pevne veríme, že prognózy sa naplnia a chata bude čo
najskôr slúžiť k dosiahnutiu cieľov podľa vznešeného
vzoru nášho patróna a otca dona Bosca.
Jaroslav Ruttkay a Lucia Dobrovičová
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Odišiel vzácny exalliev - senior
So zármutkom v srdci oznamujeme, že dňa 28. novembra
2019 si Pán povolal k sebe významného exallieva,
bývalého predsedu exallievov – seniorov Ing. Jána
Brichtu. Bol vzácnym a významným človekom. Bol jedným
z partie tých, čo utekali s donom Titusom Zemanom za
hranice za štúdiom kňazstva, žiaľ neúspešne, a preto
si veľmi veľa vytrpel. Bol väznený v Jáchymove , často
a veľmi skúšaný pre svoju vieru, no ostal verný pánu
Bohu aj donovi Boscovi.
Rozlúčka s ním sa uskutočnila v piatok 6. decembra
2019 v Dóme sv. Martina v Bratislave. Telesné pozostatky
boli uložené na Ondrejskom cintoríne v Bratislave.
Za združenie sa s ním rozlúčili prezident Róbert Mruk,
delegát don Pavol Grach a sekretár Michal Nemček.

UDIALO SA
Z O S V E TA

Smelý exalliev v Afrike alebo ako prebudiť spiaceho obra v Keni
Svetové predsedníctvo si ako jednu zo svojich úloh
stanovilo animáciu exallievov po celom svete a v tomto
duchu sa organizuje každoročné stretnutie jej členov vždy
na inom kontinente. V roku 2019 prišiel rad na tak trochu
dobrodružnú časť sveta – Afriku. V Nairobi v Keni – ktoré
je tak trochu ekonomicky aj geograficky centrom Afriky sa
na konci augusta zišli členovia svetového predsedníctva
z celého sveta, aby sa zamýšľali nad smerovaním
združenia, nad jeho postavením v saleziánskej rodine
a nad jeho poslaním v Cirkvi a vo svete.
Členovia predsedníctva sa zaoberali najmä dvoma
témami – rok 2020 ako 150. výročie založenia exallievov
a región Afrika – ako prebrať spiaceho obra potenciálu
tohto kontinentu a zaangažovať exallievov.
Prítomní sa dohodli na viacerých medzinárodných
stretnutiach a sprievodných projektoch pre oslavy
150. výročia. Očakáva sa sfunkčnenie projektov ako
ochranná známka Don Bosco Market či spustenie
Databázy BOSCOBASE na medzinárodnej úrovni. Každý
kontinent oslávi jubilejný rok 2020 spoločným stretnutím.
My Slováci sa zúčastníme podujatia Eurobosco,
pravidelne sa opakujúceho kongresu pre región Európa,
spolu so stretnutím prezidentov a delegátov exallievov.
Nadchádzajúci ročník bude bohatší o účastníkov aj
z mimoeurópskych krajín a svojou prítomnosťou by
mal exallievov poctiť aj samotný hlavný predstavený
saleziánov. Srdečne pozývame aj slovenských exallievov
k účasti na tomto podujatí 25. – 28. júna 2020 v Turíne
na Valdoccu. Pre viac informácii sa môžete obrátiť na
sekretára slovenského združenia – Michala Nemčeka.

kultúrnym, geografickým, historickým, sociálnym... avšak
ak sa v modlitbe a správnej veci spoja ľudia dobrej vôle,
tak pod záštitou dona Bosca sa tu dejú zázraky. Aj my
môžeme byť súčasťou tejto premeny a rastu Afriky. Či
už modlitbou, alebo dobrovoľníckou prácou priamo
v regióne alebo podporou dobrých diel na diaľku.
Uvažovanie a hľadanie cesty pre Afriku však nebolo
odtrhnuté od kontextu reality, ktorú exallievi zažívajú.
Stretnutie Predsedníctva bolo spojené s prvým
stretnutím prezidentov a delegátov afrických exallievov
svojho druhu. So zastúpením 14 krajín a regiónov sa
zišlo asi 30 reprezentantov exallievov z celej Afriky,
aby sa podelili s predsedníctvom, ako i medzi sebou
navzájom, so svojimi ťažkosťami, výzvami ale i úspechmi
a skúsenosťami. Spolu s členmi predsedníctva exallievov
tak strávili spoločne tri dni plné práce, spoznávania sa
a družných debát. Aj keď Africký kontinent je nesmierne
veľký a rôznorodý, s mnohými kultúrami a jazykmi (len
v Keni je ich vyše 50), jazyk bratskej lásky a synovstva
dona Bosca prevážil pri každej výzve či otázke.
Exallievi z Afriky sa zaviazali, lepšie a efektívnejšie
organizovať svoje štruktúry. Stať sa legálne uznanými
skupinami v rámci svojich štátov či politických zriadení,
pripraviť si vlastné strategické plány a lokálne projekty,
ako i byť viac zaangažovaný v medzinárodnom dianí.
S pomocou dona Bosca bude mať na najbližšom valnom
zhromaždení exallievov v Ríme v roku 2021 zástupcov
a kandidátov do svetového vedenia aj africký región.
Peter Kováč

Potenciál afrického kontinentu je pre exallievov
i saleziánov trochu väčšia výzva. Saleziáni si veľkosť
potenciálu uvedomujú a podporujú ho už dlhší čas.
Exallievi sú tu veľmi mladou zložkou a ich prítomnosť je
vo všetkých krajinách viazaná na prítomnosť saleziánov.
Afrika si so sebou nesie nie práve jednoduché koloniálne
dedičstvo z minulosti a preto je pre exallievov hlavná
výzva zakladať vhodné štruktúry a dobre komunikovať
možnosti i očakávania. Na druhej strane veľké možnosti
vytvárajú aktívni ľudia, ktorý sa chcú učiť a napredovať
a mladí, ktorým nie je ľahostajná budúcnosť ich rodín
a krajín. Afrika a exallievi v Afrike čelia mnohým výzvam –

Adventný sociálny pr o j e k t e x a l l i e v o v

11. 11. - 6. 12. 2019

Štedrým darcom ďaku j e m e !
Informácie o zbierke p r i n e s i e m e v b u d ú c o m č í s l e .
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ROZHOVOR

Marek Kunder

Saleziánske piliere
podopierajú aj kňazské
propedeutikum
Marek Kunder je rímskokatolícky kňaz už 21 rokov. Pochádza z Budkoviec pri Michalovciach, no momentálne
je prefektom propedeutika v Kňazskom seminári v Košiciach. Saleziánsku výchovu z minulosti aplikuje aj
dnes vo svojom poslaní.
Čo to znamená propedeutikum?
Je to prípravný ročník pre kandidátov na kňazstvo.
Chlapci, ktorí prejdú prijímacím konaním do kňazského
seminára, nastupujú automaticky do propedeutického
ročníka, kde sa po roku spoločného komunitného života
prehodnocuje, či idú chlapci ďalej v rámci kňazského
seminára alebo nie. Na prvom mieste je v propedeutickom
ročníku ľudská formácia, potom duchovná a až na treťom
mieste intelektuálna formácia. Rovnako je cieľom mať
dostatok času a príležitostí pre rozlišovanie pravosti
povolania ako aj spoznávanie pastoračného života
v diecéze.
Popíšeš nám samotnú formáciu kandidátov na kňazstvo?
Ako prebieha?
Formácia chlapcov v propedeutiku prebieha síce
v priestoroch kňazského seminára, ale máme oddelené
svoje vlastné priestory. Takisto aj náš denný program je
odlišný od programu bohoslovcov v seminári. Chlapci
sú síce prváci na teologickej fakulte, ale majú upravenú
verziu štúdia. Viaceré filozofické a teologické predmety
absolvujú až o rok neskôr. Okrem štúdia a denného
poriadku sa nám osvedčili ďalšie tri aktivity, ktoré
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počas roka aplikujeme. Je to skupinová terapia, na
ktorej preberajú základné ľudské pocity ako napr. hnev,
radosť, smútok, samota, hanba, vina a iné. Na týchto
sedeniach sú chlapci bezo mňa. Stretnutia majú raz
mesačne a vedie ich sr. Lívia Kvašná – saleziánka, ktorá
pôsobí v Michalovciach, kde má vlastnú ambulantnú
terapeutickú prax. Vypomáha jej kolegyňa psychologička,
ktorá je laičkou – manželkou a matkou v rodine.
Druhou aktivitou je rétorika – stretnutia s Mgr. Vierkou
Smolákovou, PhD., odbornou asistentkou na Prešovskej
univerzite, ktorá sa im venuje po stránke zlepšovania
výslovnosti, artikulácie, odstraňovania chýb pri dýchaní
ako aj samotnom prednese či rozprávaní – čo je veľmi
dôležitá vec pre kňaza. Ešte ja si pamätám, že nám
v kňazskom seminári hovorili, že 50% úspechu príhovoru
kňaza je zrozumiteľnosť. Napokon treťou aktivitou sú
stretnutia na tému rozlišovania povolania a napredovania
v duchovnom živote – tie majú s o. Petrom Ceľuchom,
špirituálom v našom kňazskom seminári. Mimochodom,
tiež bol vychovávaný u saleziánov. Tie stretnutia majú
chlapcom slúžiť k správnemu rozlíšeniu pravosti svojho
kňazského povolania a jeho ďalšiemu rozvíjaniu po
stránke duchovnej. Napokon je pre nás veľmi dôležité

ROZHOVOR
využívať možnosti na návštevy farností v diecéze,
rehoľných spoločenstiev alebo rôznych druhov špeciálnej
pastorácie. Rovnako je tiež dôležitá výchova v rámci
zodpovedného správania sa na internete a sociálnych
sieťach. Máme vlastnú webovú stránku a facebookovú
stránku, na ktorú môžu a snažia sa prispievať.
Takáto formácia by neuškodila mnohým mladým
v dnešnej dobe, zmeniť ich pohľad na svet a na hodnoty
života. To, čo robíte je veľká vec. Vždy si cítil, že tvoje
poslanie je byť kňazom?
Najprv som nevedel, čím chcem byť, ale keďže som chcel
mať otvorené všetky možnosti, išiel som na gymnázium,
lebo vtedy (ešte za komunizmu), dalo sa na teológiu
dostať iba z gymnázia. Vďaka formácii a duchovnému
vedeniu saleziánov, ktorá trvá dodnes som sa rozhodol
na konci 3. ročníka gymnázia pre kňazstvo.
Aký bol tvoj prvý kontakt so saleziánmi?
Počas základnej školy som patril medzi hlavných
miništrantov v našej dedine, keď prišla na faru ponuka
od saleziánov, ktorí prišli do Michaloviec, na úvodné
sústredenie na Zemplínskej Šírave. A tak pán farár
poslal aj mňa. Po skončení 8. ročníka som nastúpil na
gymnázium práve do Michaloviec, kde kontakt s nimi
pokračoval.
Dá sa teda povedať, že saleziáni boli v tvojom živote
od mladosti. Máš aj v dnešnej dobe nejaké prepojenie
s exallievmi?
Sám by som sa nazval skôr sympatizantom. Páči sa mi
myšlienka združenia, sledujem aktivity prostredníctvom
časopisu, no aktívny nie som. Som však ochotný v rámci
kňazskej alebo akejkoľvek inej služby vypomôcť, ak
to bude v mojich možnostiach. Počas akademického

roka som stále s chlapcami v seminári, okrem času voľna
alebo prednášok. Čiže byť aktívnym v združení je pre mňa
trocha náročné.
Ako vnímaš vo svojom živote dona Bosca a jeho dielo?
Pre mňa je veľkou inšpiráciou vo viacerých veciach.
Spomeniem napríklad preventívny systém výchovy.
Rovnako prítomnosť animátorov medzi deťmi – to všetko
som využíval na detských táboroch a teraz to využívam
aj tu v seminári v rámci preventívneho vysvetľovania
zásad, prečo je tu niečo tak, ako to je. Páčia sa mi tri don
Boscove piliere, na ktorých staval výchovu chlapcov: Boh,
rozum a láskavosť. Tiež to využívam dennodenne aj teraz.
V jeho životopise som čítal, ako vybavoval tie pracovné
dielne pre chlapcov, aby sa zaúčali. Nakúpil najnovšie
tlačiarenské stroje, aj keď peniazmi neoplýval. Žiadny
krok dozadu s nejakými starými strojmi, ale práve naopak,
preventívne a prezieravo krok dopredu s najnovšími.
Toto som veľmi využil ešte ako farár pri stavbe novej fary
a farského kostola ako aj teraz pri zariaďovaní priestorov
propedeutika. V rámci možností som sa snažil zohnať
veci čo najlepšie a nie opačne. A ešte sa držím niekoľkých
jeho zásad, ktoré som si vypísal už dávnejšie: „Niente
ti turbi“ – Nedaj sa ničím znepokojiť, nedaj sa obrať
o pokoj, nedaj sa ničím vyviesť z miery. „Nulla domandare
– nulla rifiutare“ – Nič nežiadať, nič neodmietať. „Síce cíti
chvenie konára, ale aj tak naďalej spieva, pretože vie, že
má krídla.“ Osobne sa musím priznať, že nemám odvahu
naplno povedať jeho zásadu: „Da mihi animas, caetera
tolle“ – Daj mi duše, ostatné si vezmi, lebo neviem, či by
som bol schopný dať všetko, čo by Boh bral. Ale snažím
sa to získavanie duší odovzdávať Bohu a pokúsiť sa byť
pripravený dať všetko, čo to bude stáť.
Pýtala sa: Martina Bieliková

Marek Kunder s chlapcami z kňazského propedeutika - druhý zľava. Na fotografii na strane 8 - úplne vpravo.
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„Dobročinnosť je najkrajšia cnosť, lebo ma spája s Bohom a ľuďmi.
Lebo ma vedie k životu v Bohu a v ľuďoch.“
Bl. Alberto Marvelli

Výkonný výbor nášho slovenského Združenia exallievov a priateľov dona Bosca sa rozhodol založiť
tradíciu odovzdávania ceny Alberta Marvelliho don Boscovým odchovancom, ktorí sú úspešní v rozličných
profesionálnych odvetviach, sú dôležití pre rozvoj nášho Združenia alebo sú aktívni v spoločenstvách,
v ktorých pôsobia resp. angažujú sa v prospech spoločnosti.
Prezident nášho Združenia, Róbert Mruk, nám
v najbližších riadkoch priblíži detaily tohto ocenenia,
ktoré má do budúcna víziu stať sa cenou, ktorej laureáti
budú silnými predstaviteľmi saleziánskej rodiny,
slovenskej Cirkvi a spoločnosti.
Aké kritéria používate pri výbere laureátov tejto ceny?
Týmto ocenením chceme zvýrazniť ľudí, ktorých máme
vo svojom okolí, sú súčasťou našich životov, zažili don
Boscovu výchovu a sú nositeľmi jej hodnôt vo svojich
životoch. Sú v našich očiach soľou zeme a svetlom sveta.
Sú pre mnohých príkladom. Snažia sa v každodennom
živote napĺňať heslo, ktoré nám zanechal samotný don
Bosco, aby sme boli „čestnými občanmi a dobrými
kresťanmi“.
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Ako ste vyberali názov ceny?
Ocenenie sme nazvali podľa blahoslaveného Alberta
Marvelliho. Bol to vcelku ľahký výber, nakoľko tento
taliansky mladík žil v ťažkých rokoch druhej svetovej
vojny a vyznačoval sa svojim radostným prístupom
k životu, horlivým plnením povinností, bol obetavý
a takmer vždy pripravený pomôcť každému, kto pomoc
potreboval. Zvlášť drahí mu boli najchudobnejší. Nedá
sa nespomenúť jeho spoločenská angažovanosť a priama
účasť na lokálnom politickom živote. Popri všetkých
aktivitách, ktorým sa venoval, bolo pre neho kľúčovým
každodenné hlboké prežívanie života s Kristom. Navyše
Alberto bol, tak ako my, odchovancom saleziánov a je pre
nás autentickým vzorom, majákom, ktorý nám ukazuje, že

TÉMA
aj my laici sa môžeme vydať na cestu svätosti ak si plníme
každodenné povinnosti, angažujeme sa v spoločenstvách,
v ktorých žijeme, všímame si potreby blížnych a snažíme
sa žiť v úzkom spojení s našim Stvoriteľom.
Za aké oblasti sa bude cena odovzdávať?
Pre naše Združenie bol rok 2019 významný tým, že sme si
pripomenuli 20. výročie oficiálneho vzniku. Najdôležitejším
momentom roka bola naša spoločná púť na miesto, kde
naše dielo vzniklo – do Šaštína, k našej Patrónke. A práve
počas tejto púte sme pred zhruba 700 prítomnými, medzi
ktorými boli aj vzácni hostia zo zahraničia ako napr.
don Eusebio Munoz – svetový delegát pre saleziánsku
rodinu – odovzdali ocenenia prvým laureátom v týchto
kategóriách: za rozvoj Združenia, za sociálne aktivity, za
kultúru a za angažovanosť v spoločnosti. Do budúcna
však plánujeme rozšíriť kategórie aj na ďalšie oblasti,
ako duchovno, pastoračná činnosť, etika, podnikateľská
misia, veda, vzdelávanie a mnohé iné.
Dajú sa samotné kategórie nejako priamo prepojiť na
Alberta Marvelliho?
Samotný Albertov život nám ukazuje, že svoj čas si delil
medzi „nebo a zem“. Vyhľadával každodenné možnosti,
ako byť v kontakte s Bohom cez svätú omšu, momenty
ticha a modlitby, ale v jeho dennom programe sa vždy
nachádzala aj angažovanosť či už v sociálnej sfére,
politike, kultúre, vzdelávaní, pôsobení medzi mladými. ´

Ako vyzerá cena Alberta Marvelliho?
Jedná sa o okrúhlu sklenenú plaketu, na ktorej sa vyníma
postava Alberta. Na plakete je napísaná oblasť za akú
sa ocenenie udeľuje, meno laureáta, rok, logo s don
Boscom a podpis prezidenta nášho Združenia. Každá
plaketa navyše obsahuje nejaký Albertov citát, ktorý
sme spárovali s danou oblasťou. Na plakete udelenej za
angažovanosť v spoločnosti sa napr. nachádza: „Sme na
zemi, aby sme rozširovali svetlo, svetlo pravdy.“ Na tomto
mieste si dovolím srdečne poďakovať nášmu exallievovi
Ondrejovi Mikušovi, majiteľovi sklárskej výroby, ktorá
sponzorsky vyrába pre naše Združenie okrem plakiet za
cenu Alberta Marvelliho aj plakety k „cene exallievov“,
ktorá býva venovaná raz ročne osobnostiam (hlavne
z duchovnej sféry), ktoré pozitívne ovplyvnili naše
Združenie ako celok.
Aké sú vaše plány ohľadne ocenenia do budúcna?
Alberto je veľkým vzorom, o ktorom ľudia veľmi nevedia.
Jedným z plánov je samozrejme propagácia jeho životnej
cesty, ako vzor pre angažovaných laikov. Na druhej
strane sme si istí, že v našich kruhoch máme mnoho
inšpiratívnych ľudí, ktorých príbehy sa budeme snažiť
dostávať na „svetlo sveta“. Sme presvedčení, že v dnešnej
dobe, kedy bývame zaplavení mnohými negatívnymi
správami, je potrebné poukazovať na pozitívnych hrdinov
našej doby, ktorí kráčajú v tichosti vedľa nás.

Alberto Marvelli (1918 – 1946)
Blahoslavený laik Alberto Marvelli sa narodil 21. marca
1918 vo Ferrare v Taliansku ako druhé zo šiestich detí
Luigimu Marvellimu a Marii Mayrovej. Alberto bol ako
dieťa veľmi živý, no i citlivý na potreby druhých. Najviac
ho ovplyvnila jeho matka, ktorá mala vždy otvorené dvere
pre núdznych. Rodičia vychovávali svoje deti v hlbokej
viere, učili ich ťažko pracovať, ale aj obraňovať pravdu
podľa Evanjelia. V roku 1930 sa rodina presťahovala do
Rimini, kde začal Alberto Marvelli navštevovať saleziánske
oratórium a zapojil sa do Katolíckej akcie – spoločenstva
vo farnosti. Práve v ňom nadobudol bohaté skúsenosti
týkajúce sa laického apoštolátu. Často hovoril: „Môj
životný program je zhrnutý v jednom slove – svätý.“

„Dať celý svoj život, silu, inteligenciu,
vlastný majetok do služby
a na úžitok blížnych je najväčším
dôkazom lásky.“
Bl. Alberto Marvelli

V roku 1941 bol v Bologni promovaný na inžiniera
a niekoľko mesiacov pracoval v turínskej fabrike Fiat.
V roku 1944 sa vrátil do Rimini, kde prežil všetky
dramatické udalosti, ktoré prináša vojna. Zo všetkých
síl sa snažil pomáhať ľuďom, ktorí prežili túto pohromu:
mesto Rimini bolo takmer vyhladené. Bol zvolený
za diecézneho viceprezidenta Katolíckej akcie. Učil
na strednej škole a pomáhal chorým a chudobným.
Počas druhej svetovej vojny bola jeho rodina nútená
presťahovať sa do Vergiana, sedem kilometrov od Rimini,
kvôli ničivým náletom. Po každom bombardovaní sa
však Alberto na riziko svojho života vrátil do mesta, aby
pomohol zraneným, umierajúcim a bezdomovcom.
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Počas nemeckej okupácie Alberto zachránil veľa ľudí
pred deportáciou do koncentračných táborov a odvážne
ich oslobodil zo zapečatených vozňov vlakov, ktoré boli
pripravené opustiť stanicu Santarcangelo.
Alberto najskôr nepatril do žiadnej strany, ale po vojne
sa pripojil k kresťanským demokratom a stal sa aktívnym
členom výkonného výboru. Politiku chápal ako dôležitú
službu viery a spravodlivosti spoločnosti. Alberto
Marvelli zomrel vo veku 28 rokov 5. októbra 1946 pri
podivuhodnej dopravnej nehode. Počas jazdy na bicykli
na stretnutie ohľadom miestnych volieb, v ktorých
kandidoval, do neho zozadu narazilo vojenské nákladné
auto. Pri dopravnej nehode utrpel vážne poranenie
hlavy. Zomrel pár hodín nato v nemocnici.

Plánované voľby sa konali a mnoho ľudí napriek jeho
smrti zaňho hlasovali. Namiesto neho bola zvolená jeho
matka.
Už Ján Pavol II. ho 29. augusta 1982 uviedol ako príklad
povolania ku svätosti pre mladých i pre všetkých
kresťanov. Alberto Marvelli je príkladom toho, aký
má byť laický kresťan. Pochopil, že je potrebné žiť
v spoločnosti a posväcovať ju – a tým sa sám posväcovať.
Jeho činnosť a služba mala zdroj v každodennej modlitbe
a v Eucharistii. Ako vrchol veľkého zhromaždenia Talianskej
Katolíckej akcie v Lorete, ho Ján Pavol II. blahorečil
5. septembra 2004.
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Michal a Martina Hortovci
::: cena za rozvoj združenia

veľká húževnatosť, zanietenosť a chuť robiť aj namáhavé a nepredstaviteľné veci, ale taktiež i obetovanie voľného i rodinného času, financií... Mojou zas je, že mu robím
zázemie, podporu a priestor.“

Plaketa Alberta Marvelliho je výborný nápad, lebo v prvom rade približuje ľuďom blahoslaveného Exallieva,
odchovanca Alberta Marvelliho.
A potom aj preto, že nás toto ocenenie potešilo a povzbudilo. Sme radi,
že ocenenie sme dostali ako manželia, nie ako jednotlivec.
Manželka Martina mi pri tejto príležitosti povedala tieto slová: „Cenu
Alberta Marvelliho za rozvoj združenia vnímam hlavne ako ocenenie práce a služby môjho manžela Michala.
Je krásne sledovať, ako si prácou pre
exallievov plní svoj sen pomáhať. Jeho
charakteristická črta je hlavne jeho

Chceme dodať, že toto ocenenie by
si zaslúžili všetci členovia výkonného
výboru spolu so svojimi manželkami,
resp. v širšom kontexte všetci exallievi
na Slovensku. Hovorím to aj preto,
lebo ako svetový prezident exallievov
vnímam, ako iniciatívy a projekty
zo Slovenska vzbudzujú záujem
a uznanie exallievov v ostatných
krajinách sveta. Toto ocenenie je
i záväzok do budúcnosti, aby nám
vždy ležal na srdci osud nášho
združenia, celej saleziánskej rodiny
a spoločnosti, v ktorej žijeme. Lebo
to presne vystihuje podstatu hesla
odchovanca dona Bosca: „Čestný
občan a dobrý kresťan.“

Alexandra Mruk Papaianopol ::: cena za sociálnu činnosť
Cena Alberta Marvelliho ma potešila, ale zároveň veľmi prekvapila, nakoľko som netušila,
že sa niečo také vôbec chystá.
Toto ocenenie mi bolo udelené za sociálne aktivity, ktoré sme v rámci nášho združenia
rozbehli. Pred šiestimi rokmi som cítila veľkú potrebu spojiť sily nás exallievov a využiť
potenciál ľudí, ktorých formovala don Boscova výchova a ktorí sú otvorení pomáhať.
Vznikol projekt „Darujme úsmev“. Počas predošlých piatich rokov sme spoločnými silami
urobili radosť vďaka shoeboxom vyše tisícke detí a konkrétnou pomocou sa nám podarilo
vyčariť úsmev na tvárach v zhruba stovke rodín (len samotné odovzdané práčky môžeme
rátať na desiatky). V posledných dvoch rokoch smerovala časť našej pomoci aj na Ukrajinu
a do Ekvádoru v rámci saleziánskych misií. Počas posledných dvoch rokov sme sa taktiež
aktívne zúčastňovali medzinárodného formačného projektu so zameraním na sociálnu
prácu, ktorý združil exallievov z piatich európskych krajín a ktorého výsledky a poznatky
by sme radi v blízkej budúcnosti využili aj v praxi.
Cena je pre mňa záväzok darovať v rámci osobných možností svoj čas, energiu, talenty,
prostriedky na pomoc ľuďom, ktorí to potrebujú. V mnohých prípadoch je to cesta na
ozajstnú perifériu, pomoc navrátiť dospelým ľudskú dôstojnosť a deťom a mladým dať nádej.
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Marek a Jana Slezákovci
::: cena za rozvoj združenia
To, že budeme s Jankou pri príležitosti 20. výročia založenia
Združenia exallievov odmenení cenou Alberta Marvelliho sme vôbec
nečakali. Boli sme však príjemne prekvapení. Toto ocenenie si veľmi
vážime, pretože nám pripomína dobrosrdečnosť a spoločenskú
angažovanosť mladého Alberta a tiež, že sme dostali toto ocenenie
spoločne. Je to taký náš prvý „verejný úspech“, ktorý nás spolu
posúva ďalej... Ďakujeme za nomináciu a samozrejme sa budeme
angažovať aj naďalej, nie pre ďalšiu plaketu, ale preto, aby sme dielo
dona Bosca, z ktorého sme nadšení, rozvíjali „aj s úrokami“.

Michal Kľč ::: cena za kultúrne aktivity
Myslím si, že moje ocenenie je pri všetkej skromnosti absolútne na mieste. Slovenská
zem ešte takého spisovateľa a poeta nenosila. Hviezdoslav, keby mohol, vstane z hrobu
a napíše na moju počesť Oslavné Sonety. Ocenenie pohladilo moje tak preskromné,
malinké, ubiedené ego. Moje zaradenie na úplný vrchol medzi velikánov Slovenskej tvorby
je neodškriepiteľné. Je len otázkou času, kedy po mne pomenujú nejaký tatranský štít.
Toľko úvodom. A teraz vážne. Cena ma samozrejme potešila, aj keď si na takéto
pánske huncútstva nepotrpím. Skôr sa im snažím vyhýbať. Strpel som to však pre
dona Bosca, keď už to muselo byť. Jednoznačne sa prikláňam k heslu: ,,Z vďačnosti
treba dávať.“ Je našou povinnosťou vracať donovi Boscovi požehnania, ktoré sme skrze
neho a saleziánov dostali. Každý, ako vie. Ja viem čosi málo napísať, tak sa snažím
takto. Niekto musí byť veliteľ, prezident, ale treba aj pešiakov. A to je moje pole.
V tichosti, pomaly s vedomím, že to konám pre spoločné a väčšie dobro. Ocenenie za to
nežiadam, ale ten tatranský štít by potešil.

František Múčka
::: cena za angažovanosť v spoločnosti
Pred niekoľkými mesiacmi som z rúk Roba Mruka
prevzal cenu blahoslaveného Alberta Marvelliho.
Dôvodom bolo moje angažovanie sa v mediálnej
sfére, najmä v konzervatívnom denníku Postoj,
ktorý sme založili pred štyrmi rokmi. Prekvapilo
ma to a veľmi ma to potešilo. Hoci som sa zúčastnil
niekoľkých splavov a aj dvoch plesov exallievov,
už dlhšie prakticky nemám so združením
výraznejší kontakt. Je to najmä moja chyba, no
je v tom aj kus objektívnych dôvodov. Život ma zavial aj
do ďalších spoločenstiev, kde som rozvíjal svoje vzťahy.
Postoj je tiež priestor mnohých prienikov kresťanských
svetov a rozličných chariziem, takže niekedy mám pocit
„nasýtenosti“ zo spoločenstiev.
Šaštínske dedičstvo má, samozrejme, špeciálne miesto,
ktoré sa už nedá vymazať. Jeden až dva razy ročne
navštevujem baziliku a s dojatím spomínam a ďakujem.
Pre mňa bol Šaštín a bazilika životným míľnikom ešte

z jedného dôvodu. Len pár
týždňov predtým, ako som
tam ako 14 ročný chlapec
prišiel, som nečakane prišiel
o môjho otca. V Šaštíne sa tak
začala aj v tomto iná etapa
môjho života, ktorá ma nútila
rozmýšľať o veciach špecifickým
spôsobom. No a keď som odtiaľ
po štyroch rokoch odchádzal,
bolo to s presvedčením, že
chcem byť užitočný ako dobrý novinár. Myslím, že
nebyť Šaštína a tamojších osobností, vrátane tých
dvoch na prvom bočnom oltári na pravej strane, tak by
k tomu nedošlo. Dnes sme v Postoji až dvaja novinári zo
šaštínskeho gymnázia spolu s Paľom Rábarom.
Ešte raz ďakujem za ocenenie našej práce. A ďakujem aj
viacerým exallievom, ktorí mi počas mojej práce pomohli.
Špeciálne Mišovi Hortovi, ktorý sa mi pri vzniku Postoja
ozval a s dôverou, ktorá ma prekvapila, nám pomohol.

Jozef Fríbort
::: cena za angažovanosť v združení v jeho začiatkoch
Cenou ste ma veľmi potešili a ďakujem za ocenenie môjho pôsobenia
od mladých rokov so saleziánmi. Veľmi si cením túto plaketu a je to ako
spomienka na moju snahu o oživenie stretávania s mojími spolužiakmi až
do týchto čias. Už sme starí seniori a žijeme zo spomienok a s radosťou,
že vy, mladí exallievi, úspešne kráčate po stopách dona Bosca. Spomínajte
na nás aj keď už budeme na pravde Božej. Tu autem Domine miserere nobis.
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V sal e zi á n s k om du c hu

Vypočuj modlitby exallievov
a exallievok dona Bosca
Úvahy nad textom Modlitba – sľub exallieva

Modlitba – sľub, ktorý pozná každý aktívny exalliev sa začína prosbou o to, aby boli vypočuté ich modlitby.
Táto skutočnosť nás privádza k tomu, aby sme sa tak trochu zamysleli nad naším vzťahom k modlitbe.
Don Bosco bol človekom modlitby
a túžil, aby sa mladí ľudia naučili
modliť. Keď na jeho dvere počas búrky
raz zaklopal chlapec, don Bosco sa
ho spýtal, odkiaľ pochádza. Bol celý
premočený a nemal kam ísť. Prijal
ho, dal mu teplú večeru a keď ho
priviedol k posteli a dal mu teplú deku
na spanie, povedal mu: Teraz sa spolu
pomodlíme. Chceš? Poprosme Pána,
aby nám pomohol modliť sa. Chlapec
súhlasil. A tak sa obrátili na Nebeského
Otca, modlili sa k Ježišovi, ktorý nás
miloval až na smrť na kríži. S dôvernou
láskou sa obrátili aj k Božej Matke.
Takto dom dona Bosca otvára dvere
pre chudobných mladých.
Don Bosco nechce nikomu pomáhať bez modlitby. Jeho
túžbou bolo naučiť mladých, aby si prosili dar modlitby.
Keď sa nevieš modliť, pros si, aby si vedel. Kto sa túži
modliť, ten sa už modlí. Boh je blízko nás, je v nás a treba
s k nemu obrátiť.
Často hľadáme všeličo okolo nás, s túžbou siahneme po
všeličom, ale zabúdame, že to najdôležitejšie je v nás. Sv.
Augustín si to pri svojom obrátení uvedomil. Nevrhaj sa
na veci, obráť sa do svojho vnútra a tam nájdeš Boha. Boh,
ktorý je v nás, nemlčí. On hovorí. Len my ho nepočujeme,
lebo neprídeme, lebo nevypneme.
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D o n B o s co h ovo r i ev a l svo j i m
nasledovníkom, ktorí vychovávali
mladých: Kto sa bojí viesť mladých
k zbožnosti, ten nie je hodný byť
učiteľom. A inde zase: Keď sa naši
chlapci naučia modliť, splnili sme
svoju najdôležitejšiu úlohu. Preto čas,
keď ich to učíme, je najlepšie využitým
časom.
Možno si niektorí spomeniete na
modlitby, ktoré ste prežili. Možno sa
potrebujete učiť modliť. Áno, môže
to byť ešte cesta pred nami, ale
ubezpečujem vás, že je to krásna cesta.
Len sa pre ňu treba rozhodnúť. Ako
hovorí don Bosco: Kto túži, už sa modlí.
A napokon treba podčiarknuť niekoľko prvkov, ktoré
by v modlitbe exallievov a exallievok nemali chýbať:
modlitba za vieru mladých, modlitba za saleziánov,
kňazov a vychovávateľov mladých, modlitba za sv. Otca,
vrúcna modlitba k Márii Pomocnici kresťanov (tri Zdravasy
večer a aspoň desiatok počas dňa). Veľmi odporúčanou
formou modlitby bola krátka návšteva sviatostného Ježiša
v kostole a tiež modlitba vo forme meditácie nad nejakým
textom z Písma alebo nejakou peknou myšlienkou.
Nech je teda vypočutá modlitba exallievov a exallievok,
ktorou sa modlia o to, aby sa vedeli modliť a aby dali
modlitbe dôležité miesto v živote.
Don Pavol Grach SDB

UDIALO SA
Z O S V E TA

Objaviť štát objaviteľov – Lisabon a Portugalsko plné exallievov
Na jeseň roku 1519 sa Fernão de Magalhães vydal na
najdivokejšiu výpravu svojho života s cieľom oboplávať
zemeguľu. Štart jeho cesty podporil samotný kráľ
a množstvo ľudí sa s výpravou lúčilo v prístave v Lisabone.
O 500 rokov a niekoľko dní neskôr sa exallievi dona Bosca
– prezidenti a delegáti krajín Európy – vydali na svoju
vlastnú objaviteľskú cestu. Tentokrát bol Lisabon jej
cieľom a misia bola jasná – nájsť exallievov dona Bosca
a spolu s nimi spraviť Európu aktívnym regiónom dobrých
kresťanov a čestných občanov.
Tak ako každý rok sa skupina prezidentov a delegátov
stretla na pracovno-komunikačnom stretnutí s cieľom
dozvedieť sa, čo prežívajú národné združenia, vymeniť si
skúsenosti a inšpirovať sa do ďalšieho roka. Zástupcovia
11 krajín si počas troch dní vypočuli prezentácie svetového
prezidenta exallievov o inovatívnych projektoch,

od svetového pokladníka sa dozvedeli o novinkách
v platení členského príspevku a o finančnej situácii
svetovej konfederácie, a svetový delegát exallievov don
Jayapalan informoval o Strenne pre rok 2020 „Dobrý
kresťan, čestný občan“. Nechýbalo osobné zdieľanie
a kultúrny večer s vystúpením spevákov a tanečníkov.
Veľmi dôstojným spestrením programu boli stretnutia so
saleziánskymi komunitami v Lisabone, Estorile a Cascais.
Pôsobivá veľkosť i záber saleziánskych diel v Portugalsku
podnietila zaujímavé diskusie na témy rozvoja
medzinárodných spoluprác. Počas celého stretnutia sa
o účastníkov výborne starali portugalskí exallievi, ktorých
ani tak nebolo treba animovať ako objaviť pre možnosti
medzinárodnej komunikácie a spolupráce. Tento účel
výpravy do Lisabonu sa naplnil a výprava bola podobne
ako tá Magalhaesova pred 500 rokmi úspešná.
N a j v ä č š í m p ov z b u d e n í m p re
slovenských exallievov, ktorých
zastupoval prezident Robert Mruk
a náš delegát otec Pavol Grach,
bolo vidieť živú a angažovanú
prácu exallievov aj v malých
lokálnych dielach. Vlastné priestory,
komunitná škôlka, angažovaní
exallievi na postoch starostu či
ministra práce... to je len niekoľko
príkladov, ako budúcoročnú Strennu
o dobrých kresťanoch a čestných
občanoch portugalskí exallievi
v úzkej spolupráci so saleziánmi
napĺňajú už dnes.
Peter Kováč

Požehnané vianočné sviatky
a milostiplný rok 2020 želá
redakčná rada a výkonný výbor
Združenia exallievov a priateľov
dona Bosca na Slovensku!
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Marek Husovský

Každý kus je originál
To vystihuje prácu Mareka Husovského, zlatníka z prešovského strediska exallievov. Jeho povolanie mu
prinieslo veľa „kamošov“ v nebi – prečítajte si o tom, ako.
Marek, povedz nám niečo o sebe, rodine a o tom, čomu
sa venuješ.
Mám 41 rokov a pochádzam z Prešova. Som požehnaný
krásnou rodinkou – manželkou Aničkou a deťmi
Terezkou, Filipom, Jakobom a šidlom Šarlotkou. Ako
každý chlapec mám rád dobrodružstvo, už od malička
ma fascinovali hory, cestovanie, snowboarding, lezenie
a odtiaľ som čerpal a stále aj nachádzam motiváciu, pre
moju umeleckú tvorbu, ktorej sa venujem doteraz na
plný úväzok. Pochádzam z veriacej rodiny a som vďačný
za základ, ktorý som dostal od rodičov – saleziánskych
spolupracovníkov, počas prvých rokov, kedy som
sa formoval. Teraz, keď som sa stal sám rodičom,
uvedomujem si ovocie, ktoré to prinieslo.
Čo ťa viedlo k povolaniu zlatníka?
Doteraz neviem, asi sa to dozviem až v nebi, ako a prečo
som mal byť zlatníkom. Som však veľmi vďačný za toto
povolanie, stretávam množstvo hodnotných ľudí. Okrem
toho vyrábam relikviáre, mám veľa kamošov v nebi. Som
rád, že týmto umením môžem oslavovať Boha. Je to
požehnanie, ktoré som si asi ani nezaslúžil.
Máš svoju vlastnú značku šperkov, priblíž nám ju.
Jedného dňa v Alpách ma oslovil kamarát, že poďme
svojou cestou a robme veci ináč. A tak vznikla značka Siloe
jewelry, kde vyrábam všetko ručne, nepoužívam žiadne
stroje, neodlievam, každý kus je originál. Uvedomil som si,
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aké to je náročné na čas, výrobu, či inšpiráciu. Ale snažím
sa nejako nezaťažovať rodinu pracovnými problémami
a všetko vkladám do Božích rúk.
Aký je tvoj vzťah s don Boscom?
Raz v chráme sv. Petra v Ríme pri soche dona Bosca som
si uvedomil, aký som rád, že je stále so mnou a vedie
ma. A obidvaja máme veľmi radi Pannu Máriu. Nedá mi
nespomenúť jeden zážitok z výletu v Rumunsku. Počas
týždňa v panenskej prírode, v obkľúčení medveďov, nám
poslal neznámeho psa, ktorý sa k nám pripojil na začiatku
výletu a chodil s nami celý čas a chránil nás. Don Bosco
nám vtedy požičal Sivka.
Angažujem sa v aktivitách exallievov v Prešove.
Momentálne nás zamestnáva stavba chaty, kde sa veľmi
rád realizujem.
Si autorom relikviáru Anky Kolesárovej. Odkiaľ si zobral
inšpiráciu na vyhotovenie tohto diela?
Keď niekomu idem vyrábať relikviár, najprv si musím
s ním vybudovať vzťah. Keď ma oslovil otec Pavol Hudák,
bol som prekvapený. Blahoslavenú Anku som nepoznal,
ale veľmi rýchlo dostala moje srdce a nejako to išlo už
samo. Veľa som sa s ňou rozprával, teraz môžem povedať,
že ju nazývam mojou sestričkou, ktorá je mi veľmi
blízka. Pri návšteve cintorína vo Vysokej, som vnímal
jej jednoduchosť, čistotu, dôveru a to bola asi najväčšia
inspirácia pri výrobe samotného relikviára.

BIZNIS PROFIL

Samotný relikviár je veľmi krásny a predpokladám, že
skrýva mnoho symbolov. Povieš nám o nich?
Celý relikviár má tvar srdca. To ukazuje obetu a lásku,
ktoré túži nájsť každé srdce, pretože každý jeden z nás je
stvorený z Božej lásky a v hĺbke srdca túži po láske. Pri
tvorbe som vychádzal z myšlienky: „Vzácna perla vzišla
z prijatého utrpenia zaobaleného láskou.“ V strede celého
srdca je perla, ktorá je zo skla. Predstavuje najvzácnejší
poklad, ktorým je nebeské kráľovstvo. Za touto perlou vo
vnútri sú umiestnené pozostatky Anky a cez perlu je ich
možné aspoň sčasti vidieť. Dookola perly môžeme uvidieť

venček, čo je symbol Ankinej čistoty. Sú tam tri margarétky
ako symbol mladosti. Majú dokopy 53 lupienkov, koľko
je Zdravasov v ruženci. V Ankinom hrobe sa našli tri
spojené zrnká z ruženca, ktoré sú vložené do relikviáru
pri margarétkach. Horná časť srdca sa podobá na tŕňovú
korunu a symbolizuje veľké Ankino utrpenie. Spodná časť
symbolizuje Božiu lásku, ktorá toto utrpenie obaľuje. Celé
srdce je vložené do kameňa, konkrétne vápenca ako do
ulity pre vzácnu perlu. Ulita symbolizuje nebeský domov,
z ktorého sme vzišli a túžiac k nemu kráčame.
Pýtala sa: Martina Bieliková
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Milan Chabroň

Spomienky na pôsobenie
saleziánov v Topoľčanoch
a ich vplyv na formovanie môjho náboženského,
kultúrneho a spoločenského vývoja
Narodil som sa 22. 6. 1933 v Topoľčanoch, kam sa moji
rodičia presťahovali z Kysúc koncom dvadsiatych
rokov minulého storočia. Vyrastal som v skromnej
maloroľníckej početnejšej rodine. Bolo nás šesť detí –
jedno dievča a päť chlapcov. Ja som už v mladom veku
prejavil veľký záujem o hudbu a aj o jej štúdium na
miestnej hudobnej škole. Rodinné pomery mi to však
neumožňovali, a preto som hľadal inú možnosť hudobne
sa vzdelávať. Táto možnosť prišla po prvej návšteve
Saleziánskeho ústavu na jeseň roku 1945, kde si ma
všimol don Rudolf Braniš, saleziánsky kňaz, ktorý mal
v ústave na starosti najmä hudobnú výchovu mládeže.
Pod jeho vedením som sa učil hrať na hudobné dychové
nástroje, ale hlavne na organe. Okrem hudby, ktorá bola
prezentovaná najmä 50-člennou dychovou kapelou, sa
v saleziánskom oratóriu veľmi intenzívne športovalo. Bol
to najmä volejbal, ktorý mal vysokú majstrovskú úroveň
v rámci okresu Topoľčany, ale tiež aj stolný tenis,
v ktorom boli aj majstri z radov oratoriánov.
Ja som sa tiež zúčastňoval na niektorých športových
aktivitách, ale okrem hudby som javil aj veľký záujem
o slaboprúdovú elektriku s možnosťou zostrojiť si malé
rádio na batérie. V tejto oblasti bol pre mňa vynikajúci

18

učiteľ salezián – kňaz don Kolár. Aj divadelníctvo
tvorilo jednu z hlavných činností saleziánskeho ústavu
v Topoľčanoch, kde sa tvorivo realizovali mnohé divadelné
hry, ktoré napĺňali divadelnú sálu ústavu do posledného
miesta. Tu uvediem jednu hru, operetu „Železný rytier“,
ktorá sa reprízovala v Topoľčanoch niekoľko krát,
a s ktorou divadelný súbor vycestoval aj mimo Topoľčian,
napríklad do Nového Mesta nad Váhom či iných miest.
Celková bohatá činnosť saleziánov najmä v oblasti
kresťanskej výchovy mládeže, jej kultúrneho i spoločenského pozdvihnutia, sa už v roku 1948 po komunistickom
prevrate nepozdávala mnohým komunistom. Komunisti
v apríli 1950 vykonali dlho pripravovanú akciu na zlikvidovanie rehoľných spoločenstiev a kláštorov a medzi
nimi bol zlikvidovaný aj Saleziánsky ústav v Topolčanoch.
Saleziáni boli odvezení do rôznych zariadení po Slovensku
a aj v Čechách. Budova Saleziánskeho ústavu bola zatvorená a ostali v nej, okrem iného, aj všetky hudobné
nástroje pre 50-členný dychový súbor. Asi po týždni od
likvidácie Saleziánskeho ústavu, sme sa niektorí členovia
dychovej kapely stretli a dohodli sme sa, že požiadame
príslušný miestny úrad o vydanie hudobných nástrojov,
pre nás členov, aby sme mohli obnoviť činnosť dychovej

S EN I O R I
vrátil do Topoľčian. Ráno prišla aj pre mňa ŠTB. Veľmi milo
sa ku mne správali a oznámili mi, že pôjdem s nimi do ich
úradu, kde ma vypočujú, overia si niektoré informácie
a prepustia ma domov. Po príchode do kancelárie ŠTB
mi bol predložený písomný materiál, v ktorom okrem
iného, boli dvaja saleziáni označení za „západných
imperialistických a vatikánskych“ špiónov. Keď som
zbadal ich mená, zistil som, že komunisti sú rozhodnutí
veľmi tvrdo sa zúčtovať s jednotlivými saleziánmi. Mená
týchto tzv. špiónov zneli: don Braniš a don Kolár – tí, ktorí
mi najviac pomohli vzdelávať sa hudobne a technicky.
Predložený scenár som nepodpísal s vysvetlením, že to,
čo je tam napísané, je úplná nepravda a totálne výmysly.
Reakcia ŠTB bola okamžitá. Naložili ma do auta a odviezli
na centrálu do Nitry, kde som bol 10 dní vo vyšetrovacej
väzbe. Tu ma vypočúval okrem iných aj major ŠTB,
ktorý bol pôvodne profesorom na gymnáziu (sám mi
to povedal). Navrhol prokurátorovi, aby ma prepustil
z vyšetrovacej väzby, čo sa aj stalo. Pokračovať v štúdiu na
gymnáziu, ako politický delikvent trestne stíhaný, som už
nemohol. Tak som začal pôsobiť ako pomocný organista
vo farskom kostole v Topoľčanoch. Hlavným organistom
bol učiteľ, ktorý však mal túto činnosť zakázanú.

kapely. Tento zámer sa nám podaril, hudobné nástroje
sme si prevzali do osobnej starostlivosti. Na zastupovanie a riešenie problémov dychového súboru sme si
zvolili 5-členný hudobný výbor, na čele s dirigentom
kapely, za ktorého členovia zvolili mňa. Prvé stretnutie
dychovej kapely sa uskutočnilo v priestoroch miestneho
hasičského zboru, ktorý mal tiež svoju malú dychovú
kapelu. V období od mája 1950 do marca 1951 sme s kapelou koncertovali na rôznych podujatiach ako dychové
koncerty na námestí, ale aj na náboženských procesiách
a podobne.
Zlikvidovanie Saleziánskeho ústavu v Topoľčanoch
neprinieslo miestnym komunistom tie argumenty, na ktoré
sa spoliehali najmä príslušníci ŠTB. Preto ŠTB pristúpila
ku konkrétnym obvineniam jednotlivých saleziánov, ktoré
boli spracované do scenárov s konkrétnymi menami
saleziánov aj s ich osobnou, tzv. špionážnou činnosťou
v prospech „západných imperialistov a Vatikánu“.
ŠTB v Topoľčanoch si pre uskutočnenie tohto zámeru
vytypovala päť členov dychového súboru, ktorých
v mesiaci marec 1951 aj zatkla. Keď ŠTB v noci zatýkala
štyroch členov kapely v Topoľčanoch, ja som v tom čase
nebol doma. Bol som v Bratislave, kde som sa pripravoval
na prijímacie skúšky na konzervatórium. Od mojich
rodičov som na druhý deň ráno dostal informáciu, čo sa
u nás v noci udialo, že ŠTB prišla zatknúť aj mňa. Okamžite
som sa pobalil a odišiel z internátu z Bratislavy do Nitry.
Tu som u priateľov prečkal do druhého dňa a až potom
som sa v nočných hodinách posledným vlakom z Nitry

Po necelom roku vo februári 1952 došlo k súdnemu procesu,
kde som bol súdený za zločin združovania proti štátu
a bol mi uložený trest jeden rok odňatia slobody, ktorý
pri odvolaní na Krajskom súde v Nitre bol podmienečne
odložený na tri roky. Rozhodujúcu úlohu v tomto procese,
kde som poprel všetky nepravdy a výmysly o špionáži
saleziánov, ktoré prokuratúra v žalobe uvádzala, zohral
môj obhajca JUDr. Ján Ilončiak. Vo svojej obhajobe veľmi
účelne využíval tie ustanovenia vtedajšieho platného
trestného zákona, ktoré sa vzťahovali na mladistvých
a napriek tomu, že som sa počas celého procesu
nenechal zmanipulovať a nepriznal som sa k nepravdám
obžaloby, podarilo sa mu presvedčiť Krajský súd v Nitre
o zmene trestu na podmienečný.
Po ukončení súdneho procesu som mal, pri hľadaní
vhodného zamestnania, okrem politických problémov
aj problémy s neukončeným vzdelaním na osemročnom
gymnáziu, ktoré mi z politických dôvodov nebolo
umožnené zavŕšiť. V roku 1956 som sa oženil a vtedy som si
predsavzal, že školu musím za každých okolností dokončiť.
Tento zámer sa mi podarilo zrealizovať na Piaristickom
gymnáziu v Nitre, kde som vykonal diferenciálne
skúšky za 7. a 8. ročník gymnázia a v septembri 1956
som úspešne zmaturoval. Chcem poznamenať, že bez
pomoci vtedajšieho vedenia školy, ktoré mi zabezpečilo
všetky potrebné súhlasné stanoviská od kompetentných
inštitúcií, by sa mi tento zámer nepodaril.
Pokračovanie v budúcom čísle
Grafické spracovanie
a tlač tohto časopisu
pre Vás s radosťou
Zrealizovala
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KALENDÁR AKTIVÍT
JANUÁR
2020

SVÄTÉ OMŠE

REGIONÁLNE
STREDISKÁ
BA MiletičKA
Andrej Dolnák
mileticka@exallievi.sk

PRI PRÍLEŽITOSTI 150. VÝROČIA
ZDRUŽENIA EXALLIEVOV VO SVETE
Celebruje delegát pre saleziánsku rodinu
don Pavol Grach.
Východ - Prešov, 25.1.2020
Stred - Žilina, 26.1.2020
Západ - Čierna Voda, 30.1.2020

31.

JANUÁR
2020

STRETNUTIE EXALLIEVOV
SENIOROV
Bratislava, Trnávka

15.-23.

LYŽOVAČKA

JAR

STRETNUTIE FACILITÁTOROV

MAREC
2020

PREDSEDNÍCTVO
EXALLIEVOV

FEBRUÁR
2020

2020

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

Zuberec

Bratislava, Miletičova

Žilina

4.-5.
APRÍL
2020

PÔSTNE DUCHOVNÉ
OBNOVY
Piešťany a Veľký Biel

24.-25. STRETNUTIE EXALLIEVOV
MÁJ
2020

SENIOROV

MÁJ
2020

STRETNUTIE BIZNIS
PLATFORMY VÝCHOD

MÁJ
2020

STRETNUTIE BIZNIS
PLATFORMY ZÁPAD

Bratislava, Miletičova

25.-28. 150. VÝROČIE ZALOŽENIA
JÚN
2020

EXALLIEVOV

1.-5.

DUCHOVNÉ CVIČENIA

JÚL
2020

25. JÚL 1. AUGUST

2020

Turín, Taliansko

Donovaly

DOVOLENKA V CAORLE
Taliansko

26.-29. SPLAV MALÉHO
AUGUST
2020

DUNAJA

Zmeny sú vyhradené, aktuálne dátumy udalostí
sledujte na www.exallievi.sk.

