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3 úvodník

4-28 poďakovania

úvodník
Milí exallievi a priatelia dona Bosca!
Drahá don Boscova rodina!
Prešlo 150 rokov od stretnutia dona Bosca 
s jeho chovancami a od prorockých slov 
nášho otca: „Stojte pri mne a pomáhajte 
si navzájom“.
Pri tejto príležitosti sme sa rozhodli venovať celé 
aktuálne číslo časopisu tomuto výročiu a oslovili sme 150 z Vás, aby sme 
spoločne vyjadrili vďaku don Boscovi za jeho dielo a za všetko to, čo pre 
nás a naše životy učinil.
Každý z nás je vďačný don Boscovi a dokázal by pridať k jeho menu 
mnoho adjektív alebo metafor.
Ja vidím dona Bosca aj takto:
Don Bosco je láska
Don Bosco je chlieb
Don Bosco je objatie
Don Bosco je liek
Don Bosco je „da mihi animas“
Don Bosco je zapálené srdce
Don Bosco je prítomnosť
Don Bosco je budúcnosť
Don Bosco je trpezlivosť
Don Bosco je nádej
Don Bosco je mladosť
Don Bosco je dôvera
Don Bosco je úsmev
Don Bosco je vzdelanie
Don Bosco je mladých volanie
Don Bosco je obeta

Ďakujem Otcovi za dona Bosca a za každého jedného z Vás. 
Sprevádzajme sa navzájom v modlitbách.

Róbert Mruk 
prezident Združenia exallievov a priateľov  

dona Bosca na Slovensku
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Don Bosco je vášeň
Don Bosco je smiech
Don Bosco je výchova
Don Bosco je zábava
Don Bosco je modlitba
Don Bosco je rodina
Don Bosco je poézia
Don Bosco je hudba
Don Bosco je otec
Don Bosco je viera
Don Bosco je sen
Don Bosco je nebo

3

Ďakujem zo srdca vám všetkým, milí 
exallievi na Slovensku, že ste verní 
tomu krásnemu rodinnému momentu 
spred 150 rokov i myšlienke oddanej 
príslušnosti k donovi Boscovi vo 
vašich životoch. Je to vzácny dar! 
Podobne, ako don Bosco vtedy, 
chcem i ja dnes vyjadriť veľkú radosť 
a vďačnosť za vás tu na Slovensku. 
Posielam vám všetkým požehnanie  
a sprevádzam vás modlitbou.

don Peter Timko SDB,  
provinciál saleziánov
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Don Bosco vstúpil do môjho života, 
keď som bola na základnej škole, 
prostredníctvom oratka, stretiek 
a letných táborov u saleziánov na 
Miletičke. Dodnes si pamätám, ako 
nám rodičia pustili jeho životopis-
ný film, ktorý ma hlboko oslovil  
a zo svätca na obrázku sa zrazu stal 
veselý, vtipný, športovo založený, 
temperamentný, šikovný, talentova-
ný a starostlivý don Bosco. Za tie roky 
sa stal súčasťou môjho života a našej 
rodiny a beriem ho ako blízkeho pria-
teľa, ktorého charizma sa mi dostala 
hlboko pod kožu a saleziánsku spiri-
tualitu sa snažím žiť pri práci s deťmi 

a mladými, ale aj v bežnom rodinnom živote. Keď sa s manželom niekedy 
rozprávame o tom, že by sme sa v budúcnosti presťahovali do iného mesta, 
jedným z najhlavnejších kritérií je, aby boli v blízkosti saleziáni a my sme 
mohli aj naše deti viesť po ceste k don Boscovi, pretože každé požehnanie, 
ktoré v živote máme, je nejakým spôsobom spojené práve s ním.

Alžbeta Mésárošová, Bratislava – Miletičova,  
bývalá zamestnankyňa sekretariátu Združenia exallievov

Don Boscovi ďakujem hlavne za jeho 
príklad starostlivosti o duše svojich 
chlapcov, kedy do skutkov vedel 
pretaviť svoje heslo: Da mihi animas, 
cetera tolle – Daj mi duše, ostatné si 
vezmi. A to prajem celej saleziánskej 
rodine, aby starosť o duše bola vždy 
na prvom mieste vo výchove našich 
detí a mládeže.

vdp. Dominik Ondriaš,  
kaplán Nemšová

Veľakrát to býva tak, že človek si 
začne vážiť veci až keď skončia. 
Rovnako som si aj ja uvedomil čo 
všetko mi dalo gymnázium v Šaštíne 
a saleziánska výchova, až keď som 
vyšiel zo školy. Božia Mama nikoho 
nepustila odtiaľ naprázdno. Vďaka 
za všetko!

Michal Slovák, absolvent GJB, 
grafický dizajnér

Drahý don Bosco, ďakujem ti, že si 
dôveroval Nebeskému Otcovi natoľko, 
že si sa vložil do Jeho rúk a nechal si 
sa Ním viesť. Aj vďaka tomu, cez teba 
urobil a naďalej robí mnoho zázrakov. 
Ďakujem aj vám, milí saleziáni, 
za všetky vaše obety a modlitby.  
O mnohých viem a zažívam ich veľkú 
silu. Som vďačná, že smiem byť aj  
s našou rodinkou súčasťou tak veľkej 
rodiny.

Anna Baňasová, Bratislava – 
Miletičova, dobrovoľníčka projektu 

Darujme úsmev

Don Boscovi som vďačný za 
to, že keď zakladal svoje dielo, 
myslel aj na mňa. Za to, že si ma 
vybral za svojho. Za to, že jeho 
synovia saleziáni sprevádza-
jú od určitého bodu celý môj život  
a sú tu stále aj pre mňa, moju manželku  
a moje deti. Ďakujem za výchovu, 
vzdelanie, hodnoty, láskavosť, trpez-
livosť... dostal som toho tak veľa.

Róbert Mruk, prezident Združenia  
exallievov dona Bosca na Slovensku
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Ďakujem don Boscovi, že som 
dostal prostredníctvom saleziánov 
duchovnú formáciu, zážitky, priateľ-
stvá a v neposlednom rade vzdela-
nie. Ďakujem za žilinské saleziánske 
dielo a saleziánov, ktorí sa za roky 
vystriedali v tomto diele, aby slúžili, 
pomáhali a učili zručnostiam, radosti  
a láske. Ďakujem, že aj teraz keď 
máme svoje rodiny, môžeme sa stre-
távať a zdieľať svoje príbehy so sale-
ziánmi, exallievmi, že nachádza-
me pochopenie pre naše starosti  
i radosti. Vďaka za možnosť sv. spovede a sv. prijímania. Nech Pán požeh-
náva saleziánske dielo na Slovensku a bohato odmení všetkých, ktorí sa na 
jeho fungovaní podieľajú. Pán Boh zaplať!

Ján Slíž, Žilina, absolvent SOŠ sv. Jozefa Robotníka v Žiline, 
regionálny zástupca Združenia exallievov

Vďaka don Boscovi a saleziánom 
som mal veľmi krásne detstvo  
a mladosť. A moji rodičia tiež 
ocenili, že som sa vyskákal v oratku 
a „nežral“ im nervy J. A hlavne, 
saleziáni mi ukázali, na čom v živote 
naozaj záleží a za to som im veľmi 
vďačný.

Peter Gröpel, absolvent GJB, 
športový psychológ

Ján Bosco vybudoval dielo, ktorému 
som za veľa vďačný aj ja. Roky  
v kruhu úžasných ľudí, kde mnohí  
z nich sú priatelia na celý život, mi 
dali do života ďaleko viac ako by mi 
dala ulica a jej nástrahy. Nikdy neza-
budnem na návštevu Valdocca, kde sa 
to všetko začalo. Želám celej rodine 
všetko dobré aj do ďalších rokov 
neoceniteľnej práce.

Slávo Jurko,  
moderátor spoločenských akcií, 

televízny a rádiový moderátor, 
komentátor športových prenosov

Som vďačný za dar takého svätca 
cirkvi, akým bol don Bosco! Bol a je 
pre mňa príkladom nielen oddanej 
a vždy prítomnej lásky, ale schop-
nosti počúvať hlas Ducha Svätého, 
a tak konkrétnymi činmi realizo-
vať Božie zámery a budovať sale-
ziánsku rodinu. Osobne som 
vďačný rodičom a neskôr starším 
súrodencom za to, že ma už ako 
malého vodili do oratka v Trnave 
na Kopánku, kde som skrze salezi-
ánov a ich prácu spoznal salezián-
sku charizmu postavenú na láske  
a službe mladým. Prajem si  
a modlím sa za celú saleziánsku 
rodinu, aby sme mali väčšmi otvore-
né srdcia pre Boží hlas, a tak pokra-
čovali v plnení Jeho vôle.

Štefan Bošnák, absolvent GJB,  
marketingový PPC špecialista

Ja som vďačný don Boscovi hlavne 
za jeho poslušnosť Božej vôli  
a autoritám. Vďaka tomu posta-
vil dielo v Cirkvi, aké nemá obdobu  
a jeho dosah siaha za hranice Cirkvi, 
čoho sú exallievi dôkazom po celom 
svete. Vďaka saleziánom a spirituali-
te dona Bosca som sa dostal bližšie 
k Bohu a dokázal s ním dôvernejšie 
budovať vzťah. Dostal som mnoho 
ako stretkár a animátor, aby som 
mohol dávať ako manžel, otec, 
podnikateľ a exalliev. Vďaka Bohu, 
že si dona Bosca použil na tak 
úžasné a veľké dielo.

Michal Jurko,  
Sabinov,  

finančný poradca

Kým je pre mňa don Bosco? Veľkým 
človekom, ktorého srdce bolo vždy 
otvorené pre každého. Dokázal 
vidieť lásku, jedinečnosť a talenty 
vo všetkých. Krásu ľudskej, hriešnej 
duše. Ukázal potrebu a dôležitosť 
priateľstva či spoločenstva. Myslím 
si, že aj dnes má don Bosco veľkú 
silu osloviť a spájať. Stačí sa inšpi-
rovať jeho ľudskosťou: neodsudzuj-
me sa, nezáviďme si, nevyvyšujme 
svoj názor nad názor iných, majme 
otvorené srdce a uši pre potreby 
iných. Nikto nie je viac, a nikto nie 
je menej. A tak, ako hovoril don 
Bosco: „Nohami kráčajme po zemi, 
ale srdcom buďme v nebi.“

Barbora Piovarčiová, Piešťany



V mojom živote sa don Bosco  
a saleziáni objavili v najzložitejšom 
období, období puberty. Mám neza-
budnuteľné spomienky na čas strá-
vený na SOŠ sv. Jozefa Robotníka. 
Vtedy som si to ešte neuvedomo-
val, ale to obdobie malo veľmi dôle-
žitý a pozitívny vplyv na moju vieru 
a život. Mnohé dobré semienka 
zasiate v tom čase teraz prinášajú 
úrodu. Ďakujem Bohu za don Bosca 
a saleziánov.

Tomáš Kováč, absolvent  
SOŠ sv. Jozefa Robotníka v Žiline

Keď som mal 13, don Bosco mi 
ukradol srdce. Vedel som, že, ako 
hovoril jeden z prvých saleziánov 
don Cagliero: „Mních či nemních, 
zostanem s don Boscom.“ Zostal 
som, som salezián spolupracovník. 
Ale predovšetkým, don Bosco zostal 
so mnou – dal mi spiritualitu, ktorá 
inšpiruje a dal mi priateľov na cestu 
životom. Don Bosco, ďakujem!

Martin Linhart,  
salezián spolupracovník,  

televízny redaktor

Vďaka exallievom som spoznal 
veľa zaujímavých ľudí. Teším sa na 
ďalších 150 rokov. J

Ján Cerovský,  
absolvent GJB, facilitátor

Bol to životopis dona Bosca a apoš-
tolské svedectvo saleziánov, ktoré 
mi ukázali, že kresťanský život nie 
sú len povinnosti, ale radostný  
a zmysluplný život pre druhých. Bola 
to veľká Božia milosť môjho dospie-
vania, ktorá prišla v podobe salezi-
ánskej charizmy. Preto vďaka Bohu 
za dona Bosca a jeho dielo.

don Pavol Grach SDB, 
delegát pre saleziánsku rodinu

Pri príležitosti 150. výročia zalo-
ženia exallievov chcem poďakovať 
nášmu milujúcemu Otcovi, že nám 
dal takého svätca, akým bol don 
Bosco. Ako študent GJB v Šaštíne 
som naplno zažíval atmosféru sale-
ziánskeho diela;  bolo to krásne  
a veľmi hodnotné obdobie,  
z ktorého čerpám dodnes. Som 
vďačný za všetkých nasledovníkov 
a nasledovníčky don Bosca, ktorých 
som mal možnosť v živote stretnúť 
a ktorí ma mohli viesť či oboha-
tiť. Dnes už sledujem ako moje deti  
s radosťou navštevujú oratko, 
tábory či dokonca majú možnosť 
navštevovať Cirkevnú materskú 
školu Márie Mazzarellovej. Úžasné 
dielo, ďakujem!

Ján Dobák, absolvent GJB, advokát

Chcel by som z celého srdca 
poďakovať don Boscovi a jeho 
nasledovníkom za každodenné 
vychádzanie zo seba, obetu, 
trpezlivosť a otcovskú lásku, ktorou 
nám sprítomňujú nášho nebeského 
Ocka. Marek Husovský, umelec

Myšlienka don Bosca zhmotnená 
v saleziánoch mala a má pozitív-
ny vplyv na to, kým som. Čím som 
starší, tým viac si to uvedomujem. 
Ďakujem za všetko vedomé (a aj 
nevedomé), čo mi jeho dielo dalo 
a dáva. Jaroslav Koštial,  

absolvent GJB, IT analytik
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Ahojte, milá saleziánska rodina!
Americkí vedci objavili pri Novom 
Zélande druh krevety, ktorý je 
úplne slepý. Prežije tak, že poskyt-
ne svoj domov menšej rybke, 
ktorá jej na oplátku pomáha prežiť  
v mori. Slepota krevety symboli-
zuje to všetko, čo vo svojom živote 
nezvládame. Mnohí z nás prijali don 
Bosca do svojho domu ako „rybku“, 
ktorá nám pomáha „prežiť v mori“. 
Prajem nám všetkým, aby sme aj my 
boli „rybkou“, ktorá pomôže iným.  
„Z vďačnosti chceme dávať“. (Neste 
si vzájomne bremená... Gal 6,2)

Ján Mihaľ, Bardejov, regionálny 
zástupca Združenia exallievov

Saleziánom a don Boscovi vďačím 
za úžasných päť rokov na škole, po 
ktorých naďalej ostávam v kontakte 
so saleziánmi a odchovancami dona 
Bosca – exallievmi, čomu sa veľmi 
teším, či už sú to rodinné akcie 
alebo rôzne výlety, vďaka ktorým je 
každodenný život bohatší.
Ján Synák, absolvent SOŠ sv. Jozefa 

Robotníka v Žiline, študent VŠ

Exallievi, to je pre mňa organizácia 
snov! Byť zároveň blízko pri don 
Boscovi, jeho synoch saleziánoch, 
pri ľuďoch laikoch, ktorí si vážia don 
Bosca... Uznajte, to je splnený sen. 
Keď som dostal možnosť vstúpiť, 
neváhal som a dodnes si s vďakou 
denne pripomínam toto privilégium, 
byť v spoločenstve, ktorého vznik 
požehnal sám don Bosco. Ďakujme, 
oslavujme, ale pozerajme aj 
dopredu – ako využiť tieto dary pre 
dobro sveta.

Karol Posluch, Čierna Voda,  
člen výkonného výboru exallievov

Chcel by som sa poďakovať don 
Boscovi  za výchovu a vzdelanie, 
ktoré som dostal u saleziánov  
v Žiline na Strednej odbornej škole 
sv. Jozefa Robotníka. Don Bosco ma 
sprevádza celý život, lebo som od 
neho dostal aj veľmi výnimočný dar 
v podobe mojej manželky ktorú som 
spoznal ako animátorku v žilinskom 
oratku. Ďakujem za každú chvíľu, 
ktorú môžeme spolu zo saleziánmi 
prežiť. 

Jozef Kramár, absolvent  
SOŠ sv. Jozefa Robotníka v Žiline, 

automechanik

Naše slová sú len slabým odrazom 
úprimnej vďačnosti a radosti, ktorú 
nosíme v srdciach za don Boscove 
dielo vo všetkých jeho podobách. Toto 
dielo už desaťročia pomáha na ceste 
spásy všetkým vekovým kategóriám 
a na všetkých kontinentoch, aby 
naplnilo don Boscovo heslo „Da 
mihi animas, cetera tolle“. Nikdy 
nezabudnime, že don Bosco robil 
všetko preto, aby zachránil ľudské 
duše pre Nebeského Otca. Vďaka.

vdp. Pavol Zvara, 
rektor PSUSCM v Ríme, absolvent GJB

Rodina je miestom, kde sa vždy 
máme na koho obrátiť. Mať takúto 
rodinu je požehnaním. Toto požehna-
nie prežívam dvojnásobne, vo svojej 
vlastnej rodine a od svojej mladosti 
aj v tej našej bardejovskej salezián-
skej rodine. Som vďačná Pánu Bohu 
za toto aktívne don Boscovo dielo  
a našim saleziánom za jeho šírenie  
a odovzdávanie ďalším generáciám.

Mária Varmusová, stredisko 
Bardejov, učiteľka
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Vďačím don Boscovi a saleziánom 
za to, že mi umožnili pochopiť, čo 
znamená „dobrý kresťan a čestný 
občan“ v praxi každodenného života. 
Že je to v prvom rade návod na život. 
Aké jednoduché a pritom komplex-
né a hlboké. V každej životnej situácii 
viem ako zareagovať a ako sa správať: 
ako dobrý kresťan a čestný občan. 
Pre mňa osobne to takisto znamená 
využívať dary a talenty, ktoré som 
dostal na pomoc druhým. 
Vďaka don Bosco, vďaka saleziáni!

Michal Hort, prezident Svetovej 
konfederácie exallievov

Ja vďačím don Boscovi za môjho 
manžela, že ho ochraňuje, vedie 
a hlavne, že je mu inšpiráciou na 
robenie dobra pre iných.

Martina Hortová, event manažérka

Don Bosco ma naučil napodobňovať 
jeho spôsob, snažiť sa v spoločnos-
ti „v próze všedného dňa“, svojimi 
nápadmi, vtipom a veselosťou (ktorá 
je podľa Dominika Savia cestou do 
neba) vnášať presvedčenie, že Božia 
Láska je stále medzi nami!

Augustín Schweighofer,  
exalliev – senior, vedec SAV

Som vďačný don Boscovi, že si ma 
pritiahol k saleziánskej rodine už  
v mladom veku na školu do Šaštína. 
Vďaka tomu som mal možnosť byť 
vedený a vychovávaný viacerými 
skvelými učiteľmi, ktorý vo mne 
upevňovali a rozvíjali to dobré, 
čo začali moji rodičia. Vďaka 
saleziánom som bol vždy v partii 
dobrých ľudí, ktorí ma motivovali 
byť lepším a vďaka nim som si 
našiel aj svoju milovanú manželku 
Veroniku, s ktorou máme skvelú 
rodinu. Vďaka don Bosco!

Ľudovít Nemček, absolvent GJB, 
manažér stavieb

Vďaka donovi Boscovi som spoznal 
mnoho skvelých ľudí, saleziánov  
a vytvoril som si priateľstvá na celý 
život. Výchova saleziánov založená 
na princípoch dona Bosca mi dala 
skvelý základ vo viere a naučila 
ma mnohým veciam aj v bežnom 
živote. Don Bosco, ďakujem, že 
som sa mohol stať jedným z tvojich 
chlapcov. J

Ján Volko, Bratislava – Trnávka, 
slovenský reprezentant v atletike, 

majster Európy

Cez dona Bosca a jeho spiritualitu sa ma 
Boh mohol dotknúť spôsobom, aký som 
nikdy vo svojom živote neočakával, ale ako 
mladý chalan veľmi potreboval. Vďaka ti 
Mária za tak potrebné ruky, ako boli tie jeho. 
A skrze neho aj tie dnešné, saleziánske.

Dominik Kotvan, absolvent GJB,  
dobrovoľník Združenia exallievov,  

web developer

Ďakujem nášmu nebeskému Otcovi 
za príkladný život našich bratov 
saleziánov, najmä tých skôr naro-
dených, za ich svedectvo plné živej 
viery a odvahy. Sú pre mňa veľkým 
vzorom najmä pre príklad svojho 
života a nie prázdnych rečí. S láskou 
v srdci spomínam na don Ernesta 
Macáka, don Augustína Vrecka, don 
Štefana Turanského a v neposled-
nom rade aj na don Juraja Kyseľa. 
Hoci som sa s niektorými osobne 
nestretla, sú pre mňa ako horiace 
sviece v tme, ktoré ukazujú, kadiaľ 
treba ísť. 

Michaela Škodová, Trnava,  
TV Lux skladba programu
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S don Boscom, jeho príbehom, 
charizmou, preventívnym systémom 
a vôbec jeho dielom som v kontakte v 
podstate od prvých ročníkov základ-
nej školy. Pochádzam z Popradu 
(každý zasvätený vie, že sa tam 
nachádza saleziánsky noviciát), takže 
s trochou nadhľadu možno povedať, 
že sa na nás, chlapcoch z popradské-
ho oratória Úsmev, učili fungovať už 
pomaly generácie novicov, neskor-
ších saleziánov. Moji rodičia sú sale-
ziánskymi spolupracovníkmi a aby 
teda bola formácia úplná, pokračo-
val som v štúdiu v Šaštíne, keď ešte bol saleziánskou „vlajkovou loďou.“ 
Ovocie týchto rokov zbieram dodnes a moja vďačnosť don Boscovi a jeho 
nasledovníkom postupne rastie, najmä keď si s odstupom času uvedomu-
jem, aké hodnoty, vyznávané úplne prirodzene a radostne, sa mi ponúka-
li a s akými vzácnymi ľuďmi som sa mohol dennodenne stretávať a nasávať 
po kúskoch z ich svätosti (don Macák, don Nádaský, atď.). V súčasnosti sa 
snažíme udržiavať živý kontakt s komunitou exallievov a s celou rodinou sa 
veľmi radi zúčastňujeme na nimi organizovaných duchovných i dobrodruž-
ných aktivitách. Evviva don Bosco!

Martin Dorko, absolvent GJB, vysokoškolský pedagóg a prekladateľ

Ďakujem saleziánom za to, že sprí-
tomňujú odkaz don Bosca, ktorý 
som mal príležitosť aktívne zažívať 
na gymnáziu v Šaštíne. Odporúčania 
don Bosca sa snažím uplatňovať 
vo výchove našich detí, aj dnes sú 
veľmi aktuálne a užitočné. Ďakujem 
Bohu za to, že si vybral don Bosca  
a sprostredkoval nám ho prostred-
níctvom saleziánov do našich 
životov.

Václav Faltus, absolvent GJB, 
pražiar kávy Zlaté zrnko

Ďakujem donovi Boscovi za jeho 
odvahu a zápal, ktorý sme hltali, keď 
nám otec čítaval v detstve jeho živo-
topis a my sme pri tých príbehoch 
zaspávali. Ďakujem mu za salezi-
ánov, ktorých som mal možnosť 
spoznať – mnohých ako skvelých, 
obetujúcich sa, uletených a trpez-
livých kňazov – túto kombináciu 
sme tak veľmi potrebovali počas 
nášho dospievania. A ďakujem 
donovi Boscovi, že cez jeho ruky 
mohlo vzniknúť neskôr Gymnázium 
v Šaštíne, kde som strávil jedny 
z najlepších rokov v živote! Viac 
takýchto don Boscov pre našu 
krajinu a pre našich mladých! 

 Martin Ližičiar, absolvent GJB, 
šéfredaktor Slovo+

Tak ako jeden z prvých exallievov 
Gastini šiel prejaviť vďačnosti don 
Boscovi za to, čo od neho dostal, aj ja 
mu chcem poďakovať v prvom rade 
za to že mi vnukol myšlienku založiť 
združenie exallievov na Slovensku. 
V druhom rade mu ďakujem za 
všetkých vás, ktorí ste v stredis-
kách po celom Slovensku a aj vďaka 
vám sa môže dobro šíriť rýchlejšie 
a konkrétnejšie. A v nie poslednom 
rade chcem poďakovať don Boscovi 
za to, že sme sa stali plnohodnot-
nou zložkou saleziánskej rodiny na 
Slovensku a že z našich radov vzišiel 
a dal sa do služby aj svetový prezi-
dent exallievov. 

don Ivan Žitňanský SDB, bývalý  
delegát pre exallievov, zakladateľ 

exallievov na Slovensku

Don Bosco a saleziáni zásadne ovplyv-
nili smerovanie môjho života. Povedal 
by som až kľúčovo. Patrí im moja veľká 
vďaka. Don Bosca nezapriem ani keby 
traktory padali z neba, vždy sa k nemu 
hrdo priznám. Je darom byť exallie-
vom. Som don Boscov.

Michal Klč, absolvent GJB,  
osobný pokladník ZSSK
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Chcel by som poďakovať všetkým, 
ktorí priložili ruku k tomuto 150- 
ročnému dielu. Špeciálne tým, 
ktorých nie vždy vidno a na pozadí  
s veľkou pokorou pracujú, aby odkaz 
don Bosca mohol pokračovať ďalej. 
150-krát vďaka!

Michal Šimkovič, absolvent GJB, 
grafik, riaditeľ dizajnu, HackerRank

Správa, že je tu jubilejný rok – 150. výročie 
existencie exallievov ma prekvapila, môžem 
povedať duševne veľmi hlboko. Som tiež 
jeden zo združenia, ktorý dodnes cíti vplyv 
saleziánskej výchovy, ktorý som intenzívne 
prežíval ako oratorián v Bratislave u sale-
ziánov na Miletičovej ulici. Ďakujem Bohu 
a synom sv. Jána Bosca za všetko, čo som 
v oratóriu prežil. Pripájam svoj pozdrav 
oslavám 150.výročia don Boscovho diela 
na Slovensku, ktoré významne ovplyvnilo aj 
moju existenciu v tomto živote ako občana, 
kresťana, manžela, rodiča i lekára.
Laudetur Jesus Christus.

Rudolf Kotula, exalliev – senior, zubár

Milý Don Bosco, môj patrón, vďačný 
som ti za príležitosť študovať v Šaštíne 
na gymnáziu, kde som mal možnosť 
a príležitosť viac spoznať tvoje dielo 
a úžasných ľudí okolo seba, mojich 
spolužiakov, saleziánov a exallievov. 
Vďaka tebe som sa stal človekom, 
akým som a zároveň vďaka tebe som 
našiel svoje životné povolanie ako 
kameraman, fotograf. A vďačný som Ti 
aj za svoju priateľku Dajanku. A nielen 
tebe som za toto všetko vďačný, ale 
aj Sedembolestnej šaštínskej mame.

Šimon Ciprich, absolvent GJB,  
profesionálny kameraman

Saleziáni a príklad don Bosca ma 
naučili podeliť sa s druhými nielen  
o materiálne veci, ale hlavne  
o pozornosť, úctu, úsmev, pocho-
penie a hlavne počúvať, čo druhí 
potrebujú. Naučili ma dávať seba  
a svoj čas pre druhých.

Ľudmila Rajcová,  
Dubnica nad Váhom, regionálny  

zástupca Združenia exallievov

Štúdium na saleziánskom gymná-
ziu mi dalo priateľstvá na celý život. 
Spoznal som tam veľa správnych 
ľudí a aj vďaka exallievskému zdru-
ženiu sú mnohé z týchto priateľstiev 
dodnes „dobíjané“ novými zážit-
kami. 

Ondrej Kurbel,  
absolvent GJB, projektant

Vďaka don Boscovi!
Samozrejme poznám don Bosca, 
jeho život, vieru a učenie, avšak 
nebyť ľudí – exallievov, ktorí vstú-
pili do môjho života, nebolo by 
toto poznanie naplnené vierou  
a zmyslom jeho poslania. Preto moja 
vďaka patrí práve tým, ktorí dokáza-
li byť soľou zeme a svetlom sveta, 
tým čo sú nositeľmi jeho posolstva  
a hodnôt. Preto vďaka, don Bosco, 
za to že môžem byť aj ja čestný 
občan a dobrý kresťan, a zároveň 
vzorom pre iných. Július Mráz,  

dobrovoľník projektu 
Darujme úsmev
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S donom Boscom som sa stretol najskôr cez naše spoločenstvo  
v Chorvátskom Grobe - Čiernej Vode, kde žijem, vďaka čomu som sa aj ja stal 
exallievom. Potom som ho začal spoznávať v diele blahoslaveného Titusa 
Zemana, o ktorom som napísal rozhlasovú hru pre Slovenský rozhlas, vďaka 
čomu v ňom môžem dnes profesionálne pôsobiť. Kontemplovaním jeho 
kréda, že máme byť dobrými kresťanmi a čestnými občanmi, som si uvedo-
mil, že jeho odkaz žije aj vo mne a posilňuje ma v dennodennej úlohe zvlád-
nuť dvojdomovosť života nás kresťanov. Vďaka ti, don Bosco, za tvoj odkaz. 
Oroduj za nás u nášho Pána, aby sme ho zvládali čo najdôstojnejšie napĺňať.

Peter Janků, Čierna Voda, hudobník, šéfdramaturg Rádio Devín

Pozerám ti don Bosco do tváre  
a vnímam lásku. Ďakujem ti, že si 
ma oslovil. Ďakujem tvojim synom –  
saleziánom za vernosť a obetavú 
prácu.
Mária Hajičková, Trnava, regionálny 

zástupca Združenia exallievov

Vďaka za charizmu dona Bosca 
na Slovensku, za roky duchovné-
ho sprevádzania a dôvery v období 
dospievania a sprostredkúvanie 
Božích milostí v našej rodine.

Riškovci, exallievi 
Bratislava - Miletičova

Don Boscovi ďakujem za objave-
nie nových dimenzií života. Vedieť 
žasnúť nad tým, ako Boh pôsobí  
v každom dni a najmä v mladých. Že 
nám dáva svoje povolanie a radosť 
zo života.

Igor Pecha, salezián  
koadjútor, riaditeľ SOŠ 

sv. Jozefa Robotníka v Žiline

Don Boscovi ďakujem za mnoho 
dobrých príkladov, o ktorých som sa 
dozvedel z jeho životopisu. Ďakujem 
mu za životný štýl, ktorý mi bol všte-
pený aj vďaka jeho nasledovníkom 
– saleziánom.

Andrej Klapica, Piešťany,  
absolvent GJB, člen výkonného 

výboru Združenia exallievov, 
ekonóm a politik

Po krátkom zamyslení neviem 
napísať za čo všetko Don Boscovi 
vďačím. Tým nechcem povedať, že 
by som mu nemal byť za čo vďačný. 
Práve naopak. Je toho toľko, že je 
ťažké vymenovať všetky veci za 
ktoré jemu a saleziánom vďačím. 
Priateľstvá, formácia, vzdelanie... za 
väčšinu svojich dobrých vlastností, 
ktoré dnes mám, vďačím jemu.

Juraj Chorvatovič, absolvent GJB, 
Domka - Združenie salezián-

skej mládeže, člen predsedníctva, 
pracovník v poisťovníctve

Keď som sa v roku 2009 priženil zo 
západného Slovenska do Bardejova, 
takmer nikoho som tu nepoznal. 
Vďaka don Boscovi a jeho dielu som 
popri novej rodine zo strany mojej 
manželky našiel aj druhú rodinu 
– saleziánsku. Inak ako rodina sa 
totiž nedajú nazvať blízke, hlboké 
a vrúcne vzťahy, ktoré prežívam 
s ľuďmi spojenými putom barde-
jovského strediska, putom odkazu 
svätého zakladateľa saleziánov. 
Slovo priateľstvo je primalé, aby 
obsiahlo to, čo Boh robí v mojom 
živote skrze saleziánsku charizmu. 
Vďaka, don Bosco!

Boris Gogola, 
Bardejov, podnikateľ
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Moja obrovská vďaka patrí nášmu úžas-
nému Bohu za dona Bosca, za saleziá-
nov, ktorých som za viac ako 30 rokov mal 
možnosť hlavne v prešovskom stredis-
ku stretnúť, zažiť ich srdečnosť, veselosť, 
ochotu slúžiť. V saleziánskom prostredí 
som si mohol zamilovať našu Mamku Máriu, 
na ktorej orodovanie sa aj don Bosco tak 
často spoliehal. U saleziánov som spoznal 
a dostal ako dar moju milovanú manželku  
a veľké množstvo priateľov, s ktorými 
môžem spoznávať a prežívať saleziánsku 
charizmu. Svätý don Bosco, oroduj za nás  
a vypros nám večný život v nebi.
P.S.: Už sa teším, ako si s tebou zahrám futbal J

Jozef Pekľanský, Prešov, regionálny zástupca  
Združenia exallievov, viceprezident združenia

Ja isto ďakujem saleziánom za 
množstvo najmä duchovných zážit-
kov, cez ktoré mi bolo umožne-
né dočiahnuť na dar viery jedineč-
ným spôsobom - v mladosti rozpá-
lili moje srdce. A hoci sa často 
nechávam šrotovať dobou a oheň 
hasne, vždy keď precitnem, viem tú 
pahrebu rozdúchať. Zatiaľ si neviem 
predstaviť, že by nadobro vyhasla.

Šurdo, absolvent GJB

Chcel by som poďakovať don Boscovi 
za dar charizmy, ktorá sympatickým 
spôsobom priblížila mne a mnohým 
mladým milosrdného Boha Otca. 
Želám všetkým exallievom, aby 
túto radosť a nadšenie zo vzťahu  
s Ježišom, v duchu don Bosca, šírili 
všade kde sú.

don Ján Holubčík SDB,  
Domka - Združenie saleziánskej 

mládeže, predseda

Don Boscovi ďakujem za charizmu, 
ktorú žil on a jeho nasledovníci, 
pretože som v tejto ceste našiel 
zmysel a smerovanie i môjho života. 
Ďakujem preto všetkým členom 
saleziánskej rodiny, ktorých som 
spoznal a s ktorými naďalej môžeme 
tvoriť živé dielo Božej prozreteľnosti 
v službe pre spásu duší, najmä 
mladých. Svätý don Bosco a všetci 
svätí saleziánskej rodiny, orodujte 
za nás!

vdp. Ivan Ružička,  
výkonný sekretár KBS

Don Boscovu charizmu mi ešte za totality v mojom rodnom meste sprostred-
kovali bratia saleziáni, či už cez knihu alebo neskôr, aj cez osobné svedectvo 
života. A práve v tom istom období som mal možnosť spoznať aj prvých exal-
lievov manželov, ktorí boli odchovancami prvorepublikového saleziánskeho 
diela v Michalovciach. Aj po zrušení tohto diela komunistami, zostali celoži-
votnými priateľmi don Andreja Šándora (Gorazd Zvonický), s ktorými udržia-
vali čulý listový kontakt. Čo ma ale fascinovalo ešte viac, zostali dobrými 
kresťanmi a čestnými občanmi aj napriek možnostiam a dobe, ktorá dokáza-
la mnohých „ohnúť“. Vďaka aj ich svedectvu mohlo vo mne vzklíčiť salezián-
ske povolanie, ktoré vnímam ako veľký dar od Boha.

don Viliam Riško SDB, Bardejov

Don Boscovi chcem poďakovať za 
to, že založil úžasné dielo a rodinu, 
ktorá pokračuje v šírení myšlienky 
dona Bosca všade vo svete. Za to, že 
môžem patriť do tejto rodiny. Chcem 
poďakovať za to, že mi ukázal, že 
prevencia je prirodzená a najúčin-
nejšia nielen vo výchove. Že byť 
stále veselým je kľúčové pre svätosť.

Šimon Baňas, Sabinov, 
finančný poradca
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Ďakujem saleziánom za štyri úžasné 
roky na Gymnáziu Jána Bosca  
v Šaštíne. Don Michalenko a don 
Kanský sú pokračovateľmi výchovy 
mladých v duchu preventívneho 
systému dona Bosca. Veľmi si cením, 
že som odchovanec saleziánov 
a môžem patriť do veľkej rodiny 
exallievov. 

Michal Šintál, absolvent GJB, 
finančný konzultant

Don Bosco a jeho saleziáni ovplyvnili 
celý môj život veľmi zásadne. 
Slovami ani neviem vyjadriť svoju 
vďačnosť! Akoby sa celým mojím 
životom vinula nitka, ktorú tam hore 
don Bosco pevne drží. Ale nie je to 
len o mne, je to “výsada” všetkých 
exallievov.

Pavol Biksadský,  
absolvent GJB, advokát

Rád by som v mene svojom i celej rodiny 
Brichtovcov vyjadril veľkú vďačnosť 
saleziánom a spoločenstvu exallievov 
za dielo, ktoré celé roky i na Slovensku 
vykonávajú. Vďaka nášmu nebohému 
oteckovi Ing. Jánovi Brichtovi, ktorý od 
svojho detstva patril do tejto rodiny 
saleziánov a neskôr exallievov, sme mali  
i my možnosť vidieť prácu a lásku  
k výchove a vzdelávaniu mladých ľudí po 
vzore zakladateľa sv. don Bosca. Táto práca 
práve v dnešnej dobe je veľmi dôležitá  
a pomáha mnohým mladým ľuďom, 
rodičom a nakoniec celej spoločnosti.
Prajeme a vyprosujeme do ďalšieho obdobia veľa Božích síl a radosti  
z nádhernej práce..

Július Brichta, advokát, prezident Maltézska pomoc Slovensko

Keď sme boli deti, rodičia nám zavesi-
li do izby obraz don Bosca. Ako hovorí 
naša mama, on môže za všetko. On si 
nás všetkých súrodencov odmalič-
ka viedol a ťahal k sebe, aj keď sme 
saleziánov nemali v našom bydlisku. 
Don Bosco, vďaka, že si si ma pritia-
hol a ovplyvnil celý môj život, moje 
štúdium, prácu, povolanie a pria-
teľstvá. Všetko sa to točí stále okolo 
Teba a saleziánov.

Michal Nemček, absolvent GJB, 
sekretár Združenia exallievov

Saleziánska výchova ma síce neza-
siahla v mladosti, ale až ako 
mladého otca, ktorý túžil dobre 
vychovať svoje deti. Najskôr to boli 
sväté omše, na ktoré sa naše deti 
tešili, lebo sa tam vždy dialo niečo 
zaujímavé. Zároveň sa však vďaka 
nim budovalo spoločenstvo rodín 
a vznikali mnohé skutočné pria-
teľstvá. Pokračovalo to rodinnými 
tábormi a mnohými inými spoloč-
nými aktivitami. Prítomnosť saleziá-
nov v mojom živote v tomto období 
si veľmi cením a som za ňu nesmier-
ne vďačný. Zmenilo to nielen mňa, 
ale aj vďaka prítomnosti saleziánov 
v našich životoch som dnes hrdý 
otec piatich úžasných detí.

Peter Bilík, člen výkonného výboru 
Združenia exallievov, IT špecialista

Don Boscovi a jeho saleziánom 
som vďačný za ich ochotu tvoriť 
v mladých ľuďoch pravé hodnoty, 
ktoré potom v zrelosti môžu šíriť do 
celej spoločnosti.

Andrej Dolnák, absolvent GJB,  
regionálny zástupca Združenia 

exallievov, detský chirurg
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Pre mňa ako saleziána, kňaza a človeka je don Bosco 
veľký vzor. V jeho túžbe byť pri Bohu a pri mladých. 
Taký aký bol. V tom čase, v akom žil, žil naplno. Pre 
Boha a pre nich. A to šlo spolu. To ma fascinuje. Ten 
jeho sen o ich šťastí. O pomoci ešte aspoň jednému 
prežiť krásny život a byť šťastným tu i vo večnosti. 
Za to som za neho vďačný. I za spolubratov, vďaka 
ktorým som ho poznal i za to, že tiež môžem byť 
salezián v službe mladým. Za to, že to Boh so mnou i 
na príhovor don Bosca nevzdáva, ale stále ma vedie. 
Ďakujem. 

don Róbert Flamík SDB, Partizánske

Don Boscovi a jeho saleziánom 
srdečne ďakujem za dar spoločen-
stva, ktoré mi prinieslo veľa dobrých 
a trvajúcich priateľstiev. Ďakujem 
za ich otcovské a srdečné prijatie, 
ktorého sa mi od saleziánov naprieč 
celým Slovenskom dostalo, a tiež za 
vzor ich života, ktorý bol/je inšpirá-
ciou pre ten môj.

Lucia Jurková, Prešov,  
koordinátorka projektu  

Darujme úsmev v Prešove

Ďakujem don Boscovi za úžasné 
dielo, ktorého môžem byť aj ja 
súčasťou. Ďakujem za príklad  
a skúsenosť spoločenstva, v ktorom 
som zažila prijatie, duchovnú aj 
osobnostnú formáciu a pevné pria-
teľské vzťahy i za manžela, ktorého 
som si v ňom našla.

Kristína Jakubcová,  
bývalá koordinátorka projektu 

Darujme úsmev, logopedička

Prvý životopis don Bosca som čítal 
ešte ako chlapec. Mnohému som 
nerozumel, no pamätám si, že to, čo 
ma vtedy najviac upútalo, bolo, čo 
všetko spravil, vybudoval, čo všetko 
dokázal. Postupne sa mi tento jeho 
obraz dopĺňal o jeho spirituálny 
rozmer a je pre mňa celoživotnou 
inšpiráciou toho, ako „byť a pôsobiť  
v tomto svete, ale nebyť z tohto sveta“.

František Múčka, absolvent GJB, 
novinár, spoluzakladateľ a prvý 

šéfredaktor denníka Postoj

Don Boscovi a saleziánom vďačím 
za jedny z najkrajších rokov svojho 
života, za bezstarostné detstvo  
v oratku a za intenzívnu a dobrodruž-
nú mladosť na gymnáziu v Šaštíne. 
Don Bosco si ma získal svojou rados-
ťou a pozitivizmom v každej situácii 
života. Jeho viera a obetavosť sú pre 
mňa dodnes inšpiráciou a povzbu-
dením. Ďakujem zo srdca všetkým 
saleziánom a všetkým členom sale-
ziánskej rodiny, ktorí boli súčasťou 
mojej cesty životom.

Peter Kováč, sekretár Svetovej 
konfederácie exallievov,  

spolumajiteľ značky DI BOSCo

Ďakujem donovi Boscovi za jeho 
rozhodnutie žiť svoj život v evan-
jeliovej logike, naplno pre iných. 
Toto rozhodnutie stálo na začiatku 
reťaze, ktorá zásadne zmenila aj môj 
život. Mnoho rokov neskôr, mnoho 
kilometrov od jeho rodiska. Aká 
veľká je sila ľudskej slobody, ako 
veľmi nás Pán berie vážne! Kiež by 
sme to vedeli zrozumiteľne povedať 
mladým, s ktorými sa denne stretá-
vame, aby aj oni mali život a mali 
ho v plnosti!

don Andrej Kňaze SDB,  
provinciálny ekonóm
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Čo pre nás znamená byť exallievmi?
Exallievi =  prijatie + komunita + vzor + služba.
Exallievi – inšpirácia, ako sa životom dá svedčiť 
o Bohu. Lenka a Jaro Klingovci

Don Boscovým synom, saleziánom 
v Šaštíne, zostávam do konca života 
vďačný za to, že mi boli učiteľmi, 
vychovávateľmi, duchovnými sprie-
vodcami i rodinou. Som im zavia-
zaný nerobiť hanbu svojím životom  
a pamätať na všetky Božie dary, 
ktoré mi sprostredkovali.

Pavol Rábara, absolvent GJB,  
redaktor Konzervatívny denník 

Postoj

Saleziánske odhodlanie a nezlom-
ná dôvera v mladých zmenila svet, 
a tak ako mnohým, aj môj život. Don 
Bosco, ďakujem, že si svetu ukázal, 
že svätosť je príťažlivá a blízka aj pre 
mladých.

Simona Hrabošová, sekretariát 
Združenia exallievov, PR manažér

Saleziánom ďakujem za to, že  
v kritickom čase dospievania som 
ich mal pri sebe. Naučili ma pravi-
delnej modlitbe a vzťahu s Bohom. 
Ukázali mi vzory, ktoré som mohol 
v živote nasledovať. Po škole som 
zostal v saleziánskej rodine ako 
exalliev. Na mnohých aktivitách 
organizovaných exallievmi som za 
zúčastnil, kde som načerpal veľa 
duchovných aj intelektuálnych 
vedomostí. Pri saleziánskej rodine 
som sa zoznámil s veľa ľuďmi, ktorí 
mi v oblasti môjho podnikania dali 
veľa zákaziek, z ktorých viem zabez-
pečiť dôstojný chod mojej rodiny. 
Saleziáni mi dali presne to, čo don 
Bosco sľúbil... chlieb, prácu a nebo.

Miloš Čaladik, člen výkonného  
výboru Združenia exallievov,  

konateľ spoločnosti

Božím riadením som sa z východu 
Slovenska dostal na Gymnázium Jána 
Bosca v Šaštíne-Strážach ako učiteľ. 
Strávil som tam nezabudnuteľných 14 
rokov a nielen že som sa dotkol chariz-
my saleziánov, ale v jej prostredí som 
aj žil. Formovalo to mňa, moju rodinu 
a ovplyvnilo to celý môj život. Nie je 
možné prežiť 14 rokov na škole vedľa 
Baziliky Sedembolestnej, aby to na 
človeku nezanechalo stopy. Spoznal 
som množstvo saleziánov, ich spolu-
pracovníkov, mal som možnosť úzko 
s nimi spolupracovať na vzdelávaní  
a výchove budúcich exallievov. „Bože, 
vďaka za tú príležitosť i za všetkých, 
ktorí mojimi rukami prešli.“

Marek Šefčík, bývalý pedagóg GJB,  
poslanec NR SR

Na gymnáziu v Šaštíne bol na chodbe 
veľký obraz dona Bosca. Ráno, cestou 
na samoštúdium ešte rozospatý vždy 
ma povzbudil úsmev dona Bosca 
na tomto obraze. Don Bosco je pre 
mňa svätý kňaz s tým svojím typic-
kým úsmevom. Za to som mu vďačný, 
nielen počas štúdia na „gympli“  
v Šaštíne, ale aj teraz.

vdp. Marián Bér,  
riaditeľ klubu priateľov TV Lux
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Päť rokov u saleziánov v duchu 
don Bosca ma viedlo celý život. Pre 
vieru som zamenil zamestnanie, 
lebo učiteľstvo bolo viazané s ateiz-
mom, a tak som prešiel k železnici 
a ostal verný Bohu a don Boscovi. 
Len škoda že neostali v Šaštíne aj 
spolu v pátrami pavlínmi. Veď sale-
ziáni zachránili kostol na námestí  
a zo sýpky ho zasvätili don Boscovi. 
Boli by pre celé Záhorie aj oni

Jozef Fríbort, exalliev - senior 

Nedokážem si predstaviť svoj život 
bez don Bosca. Dobrý Pán Boh mi 
cez jeho sny a duchovnú rodinu 
ukázal ako zmysluplne prežiť svoje 
roky. Vidím, že aj tu, v Jakutsku, 
príbeh dona Bosca „brutálne“  
oslovuje ľudí vzdialených od Cirkvi  
a viery. Don Bosco, modli sa za nás.

don Maroš Peciar SDB, 
misionár v Jakutsku

Don Boscovi vďačím za založenie 
diela, ktoré ma pod Božím vedením 
sprevádza celý život. Už za čias tota-
lity som chodieval na tajné stretká 
pre deti, ktoré, ako sa neskôr 
ukázalo, boli vedené saleziánskymi 

animátormi. Počas mojej prípra-
vy na birmovku v Sofii, prišli českí 
saleziáni založiť misiu v Bulharsku, 
dokonca don Antonín Koman sa 
vtedy ochotne stal mojím birmovným 
otcom. Stretká na Mamateyke počas 
vysokej školy ma priviedli do tímu 
organizátorov festivalu Lumen, kde 
som sa zoznámil s mojou manželkou 
Máriou, tiež saleziánskou odcho-
vankyňou. Kvôli jej silným putám  
k saleziánskemu dielu na Kopánke, 
sme sa dohodli, že manželský život 
začneme v Trnave (náhodou v byte na 
Saleziánskej ulici). Teraz máme štyri 
deti a odkaz dona Bosca v pôsobení 
saleziánov má silný vplyv na duchov-
ný život celej našej rodiny.

Peter Dravecký, Trnava, 
riaditeľ spoločnosti

Vďačnosť don Boscovi a saleziá-
nom si uvedomujem tým viac, čím 
som starší. Vo svojich gymnaziál-
nych časoch v Šaštíne som sa tešil 
z jednoduchých radostí ako bol 
futbal, partia, či dobré prostredie 
na štúdium. Dnes však omnoho viac 
ďakujem Pánu Bohu za výchovu, 
lásku, hodnoty a hlboké vzťahy, 
ktoré som prijal a získal v živote 
vďaka saleziánom. To všetko formo-
valo a stále formuje zásadným 
spôsobom moju osobnosť, mysle-
nie, vieru a je základom pre uvedo-
menie si vlastnej identity. 

Lukáš Radoský,  
absolvent GJB, advokát

Ďakujem Don Boscovi za výchovu, 
ktorou ma pripravili do života sale-
ziáni. „Nalomenú trstinu nedolo-
míš, hasnúci knôt nedohasíš“ je 
heslo, ktoré si pripomínam najmä 
pri stretnutiach s ľuďmi, ktorí nepo-
znajú vieru, žijú vo vlastných stra-
choch a nenávistiach. V každom 
zlom je troška dobra, preto tak, ako 
mne dali saleziáni podporu, blízkosť 
rodiny, snažím sa to odovzdať ďalej. 
Prajem všetko najlepšie k výročiu  
a prajem všetkým veľa síl do ďalších  
rokov!

Milan Jurky, absolvent SOŠ  
sv. Jozefa Robotníka v Žiline,  

prezident Združenia mladých  
farmárov na Slovensku 
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Don Boscovi aj jeho nasledovníkom 
som vďačný hlavne za dar prežiť 
štyri roky na saleziánskom gymnáziu 
v Šaštíne. Nastavilo to moje smero-
vanie v živote a stále z toho čerpám. 
Posunulo ma to viac k ľuďom  
a práci s nimi. Lebo viera, spoločen-
stvo a vzťahy sú najväčšie bohat-
stvo. A to nám nevezme nik. Presne 
to môžeme a aj máme odovzdávať 
ďalej. Ďakujem!

František Gura, absolvent GJB

Chcem sa poďakovať v prvom rade 
saleziánom z Daliborovho námes-
tia (Lednický, Baxa, Postényi, Tóth, 
Bielik, Hitka, Porubčan, Knatek, 
Kysela, Gróf, Mok, Krajňák,...), kde 
sme už začiatkom 90. rokov miniš-
trovali aj s ďalšími exallievmi. Ďalej 
všetkým profesorom a asistentom 
v Šaštíne. Osobnosti nášho gymná-
zia výrazne formujú naše pozem-
ské životy. Verím, že sa všetci plní 
radosti stretneme v jedinom cieli.

Pavol Medár, absolvent GJB

Na gymnáziu som učil 14 rokov,  
a vždy som hovoril a aj budem, že to 
bolo to najlepšie, čo sa mi v živote 
stalo. Veľmi pozitívne ma formova-
lo spoločenstvo skvelých ľudí, ktorí 
tam boli. Blízkosť Sedembolestnej 
a kolektív bratov saleziánov bol 
úžasný. Naše priateľstvá sú doteraz 
silné a stále trvajú. Zažíval som 
niečo neopakovateľné a vždy to 
budem mať hlboko vryté v mojom 
srdci. Jaroslav Suchánek, 

bývalý profesor GJB, 
primátor Šaštín-Stráže

Don Bosca som spoznala po stret-
nutí s mojím manželom. Spoločne 
sme navštívili Turín, kde salezián-
ske dielo vzniklo a po príchode na 
Slovensko som sa začala viac vnárať 
do tajov saleziánskeho života. 
Ďakujem don Boscovi a saleziánom 
za ich vplyv na to, čo je pre mňa 
najväčším darom – naša rodina. 
Don Bosco a saleziáni ovplyvnili náš 
pohľad na život, na ľudí a na svet 
okolo nás.

Alexandra Mruk Papaianopol,  
zakladateľka projektu Darujme 
úsmev, projektová manažérka

Nazdávam sa, že keby som mal sv. Jánovi Boscovi poďa-
kovať za všetko, musel by som napísať knihu... Týchto 
zopár viet do nášho časopisu je len strohým vyjad-
rením úprimnej vďaky, za to veľké množstvo milostí  
a darov, ktoré ma vďaka jeho orodovaniu sprevádza-
jú celý môj život. Hlavne sa cítim veľmi vďačný za to, že 
som mohol stráviť úžasné štyri roky na jeho gymnáziu  
v prítomnosti saleziánov. Tieto krátke štyri roky ovplyv-
nili celý môj budúci život, vďaka nim som pochopil to, čo 
má v ľudskom živote skutočnú cenu a takisto to, ktorým 
smerom treba kráčať. Svoj život sa preto snažím žiť tak, 
aby som mu „tam hore“ mohol poďakovať aj osobne.

Marek Slezák,  
viceprezident Združenia exallievov, bývalý prezident, 

vedúci farmaceut Fakultná nemocnica Trnava

Pociťujem vďačnosť za (formáciu) 
manžela Mareka, za exallievov = 
priateľov z rôznych kútov Slovenska. 
Osobne som inšpirovaná osobnos-
ťou dona Bosca ako svätého kňaza, 
ktorý vo veľkej dôvere v Pána veril 
a uskutočnil svoj SEN, čo spočiatku 
vyzeralo ako bláznovstvo.
Jana Slezáková, vojenský psychológ
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Vďaka Bohu za don Bosca, jednoduchého človeka, ako my, ktorý sa nebál rozhod-
nutia pre Ježiša, nechal sa prežiariť Božím svetlom a konal pod vedením Ducha 
Svätého. Máme šťastie, že nám zanechal také veľké bohatstvo – návod na svätosť, 
preventívny systém, rehole, združenia, školy, internáty, oratká...
Don Boscova charizma ma v puberte veľmi oslovila, pomohla mi nájsť samu seba 
a moje povolanie, vďaka čomu som sa rozhodla žiť denne saleziánsky životný štýl. 
Všetkým, ktorí patria do saleziánskej rodiny ĎAKUJEM, že sa neúnavne snažia, šíriť 
radosť a láskavosť, dosahovať svätosť života a vnášať medzi ľudí tohto sveta svetlo 
a dobro.
Vytrvajme, odmena nás čaká v nebi! Magdaléna Marcinčinová,  

Sabinov, materská dovolenka

Sv. Jána Bosca som spoznala až po 
páde totality, keď som v salezián-
skom kostole v Petržalke  zazrela 
jeho fotografiu s prostým, avšak 
veľavýznamným výrokom „niente ti 
disturbi“ – nech ťa nič neznepokoju-
je, ktorý ma mimoriadne zaujal.
Neskôr som začala vyučovať na novo-
založenom cirkevnom Gymnáziu sv. 
Jána Bosca v Šaštíne. Pôsobila som 
tam desať požehnaných a milostipl-
ných rokov pri našej Sedembolestnej 
Panne Márii, Patrónke Slovenska, 
počas ktorých som doháňala a prehl-
bovala si zameškané vedomosti  
z náboženstva, denne rástla v obráte-
ní, vo viere a láske k Bohu i k blížnym, 
predovšetkým k „mojim chlapcom“ 
a, čo je podstatné, s láskou, s veľkým 
porozumením a v duchu preventív-
neho systému dona Bosca, „odkuká-
vaného“ od saleziánov vyučujúcich 
na gymnáziu, som sa snažila učiť  
a vychovávať obetavých, priateľ-
ských, zbožných a Bohu oddaných, 
i vtipálkov – študentov gymnázia. 
V Šaštíne som nadobudla aj svoje 
povolanie v Cirkvi ako saleziánka 
spolupracovníčka.
Za všetky milosti, prijímané v Šaštíne 
i naďalej, úprimne a z celého srdca 
ďakujem. Osobitne sa chcem poďa-
kovať aj všetkým exallievom,  
že udržujú medzi sebou, aj spolu  
s rodinami, krásne priateľské vzťahy, 
vzájomne si pomáhajú, upevňu-
jú sa vo viere a vychovávajú v nej aj 
svoje ratolesti, čím vytvorili a budujú 
príkladné saleziánske dielo.
S láskou a vďakou 

Margita Ravingerová, bývalá  
pedagogička GJB, prekladateľka

Drahý don Bosco, ďakujem Ti, že si 
ma ovplyvnil svojím životom, chariz-
mou a svätosťou – najskôr cez mojich 
rodičov, saleziánskych spolupra-
covníkov. Vyrastal som v salezián-
skom prostredí plnom dobrodruž-
stva a duchovna. Neskôr rodičia veľa 
obetovali, aby mi dali čo najlep-
šie vzdelanie, ktoré začalo na sale-
ziánskom gymnáziu v Šaštíne. Tam, 
pod ochranou Sedembolestnej z nás 
saleziáni „vykresávali“ dobrých kres-
ťanov a statočných občanov – a popri 
tom sme získali aj mnoho priateľov 
na celý život.

Peter Šulek, absolvent GJB,  
hudobník, ekonomický analytik

Don Bosco je pre mňa veľkým 
vzorom hlavne v dvoch veciach – 
ako bol nenápadný a napriek tomu 
robil veľké veci a po druhé, ako 
dokázal dôverovať Bohu, a to nielen 
v malých veciach. Dokázal nám, že 
Boh sa ozaj vždy postará. Za to som 
mu skutočne vďačný.

vdp. Gabriel Klenko,  
Veľký Biel, farár

Drahí exallievi a celá saleziánska 
rodina!
Nech radosť evanjelia nachádza 
široko otvorené srdce a prijatie vo 
vašich životoch, ako i v životoch 
mladých, ktorých stretávate. Ježišove 
posolstvo neustále osvetľuje svet  
a sú to „malí a chudobní“, ktorým 
don Bosco zapálil srdce ohňom 
túžby po spáse bratov a sestier.

don Pavol Nizner SDB, Poprad

Vďaka saleziánom som našla 
duchovnú rodinu, v ktorej sa môžem 
ucíť viac milovať Boha, ľudí, seba, 
Život; učiť sa svätosti a zažívať nebo 
už tu na zemi. Don Bosco, ako učiteľ 
mládeže, mi tiež veľmi pomáha  
v mojom povolaní psychológa  
v Centre pre deti a rodiny. Asistencia, 
prijatie a blízkosť, láskavosť, vese-
losť, hľadanie a uskutočňovanie 
dobra sú pre mňa východiskami  
k hojeniu rán. Aj v dnešnej dobe 
prežívam, že získava srdcia a verím, 
že aj duše! Daniela Makarová,  

Prešov, psychologička
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Chcem poďakovať don Boscovi za 
jeho dielo, ktoré je geniálne svojou 
jednoduchosťou a prirodzenos-
ťou. Bavením sa s mládežou a tým 
sa stať svätým je bomba! U saleziá-
nov som si okrem iného našiel teraj-
šiu manželku, ktorá mi dala päť detí  
a ešte omnoho viac. Saleziánov som 
spoznal ako 14 ročný, dali môjmu 
životu smerovanie a keď som aj 
niekedy odbočil, pomohli mi sa 
vrátiť s láskavosťou im vlastnou. 
Ďakujem Bohu za don Bosca aj za 
všetkých saleziánov.

Peter Šinaľ, Bardejov, kuchár

Ku don Boscovi som sa dostal ako 
„slepé kura k zrnu“. Vďaka nemu som 
našiel saleziánske povolanie, ktoré 
mi úplne sedí a ktoré dokáže rozo-
hrať vo mne všetky struny. Vďaka 
saleziánskej rodine sa cítim v Cirkvi 
ako „doma“, nie ako v inštitúcii,  
v robote či charitatívnej organizácii. 
Ďakujem mu za prostredie vzťahov,  
v ktorých sa cítime milovaní a zodpo-
vední jeden za druhého. Myslím si, 
že toto je dostatočným magnetom 
pre druhých tak dnes, ako to bolo 
pred pár rokmi aj pre mňa.

don Imrich Horváth SDB,  
Bratislava - Mamateyova

Don Boscovi vďačím za veľa – za 
všetko, čo vytvoril a čo tu zanechal. 
Som vďačná za jeho nasledovní-
kov, ktorí sa venujú deťom a mládeži 
a pracujú s nimi pomocou princí-
pov pedagogiky dona Bosca. Tento 
prístup je vždy blízky a vedie k cieľu 
byť čestným občanom a dobrým kres-
ťanom.

Terézia Fülöpová, absolventka GJB, 
poradkyňa prirodzeného  

plánovania rodičovstva

Som vďačný don Boscovi za to, že 
ma v roku 1997 pritiahol cez môjho 
strýka saleziána Augustína Nádaského 
do Šaštína na GJB, kde som prežil 
podnetných 19 rokov ako učiteľ  
a riaditeľ. Spoznal som tu veľa nevšed-
ných ľudí (chlapcov a dievčat, kolegov 
i saleziánov), viacerí z nich sú doteraz 
dôležitou súčasťou môjho života. To, 
čo sa nám podarilo spoločne vytvoriť, 
naďalej ovplyvňuje naše smerovanie.

Marek Nádaský, bývalý riaditeľ GJB, 
školský inšpektor

Ďakujem ti don Bosco, že som sa 
v detstve, hoci ešte počas totality, 
mohol stretnúť s Tvojimi nasledov-
níkmi, o ktorých som vtedy netušil, 
že sú saleziánmi. Miništrovanie, 
stretká, výlety, hra na hudobný 
nástroj, duchovné cvičenia, divadlá, 
scénky... toto všetko mi pomohlo 
rozvinúť dary, ktoré mi dobrý Boh 
dal. A tak som si uvedomil, že aj mňa 
volá ten, ktorý povolal všetkých tých 
predo mnou, a práve ich svedectvo 
života mi pomohlo nájsť to moje 
miesto v Božom pláne ako salezi-
án kňaz. Pán nech odplatí svojou 
milosťou všetkých, ktorí ma na tejto 
ceste sprevádzali a nech vzbudí 
nové povolania, aby sa dielo dona 
Bosca aj naďalej šírilo a otváralo 
srdcia mladých pre Božiu lásku.

don Jozef Skala SDB,  
provinciálny sekretár

Blahoželám k tejto výročnici  
a ďakujem saleziánom, obzvlášť 
saleziánskej spritualite, ktorú som 
mal možnosť spoznať a zažiť.

Peter Sloboda,  
absolvent GJB, facilitátor
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Don Boscovi ďakujem za to, že som 
tam, kde som. Bez neho by môj 
život nemal takú príchuť radosti. 
Nepoznal by som toľko skvelých 
ľudí, nebol by som na toľkých krás-
nych miestach, nepoznal by som ten 
úžasný pocit radosti a vďačnosti za 
to, že práve cez Teba, nehodného 
človiečika, čo kráča podľa návodu 
dona Bosca, Boh sa výrazne dotýka 
a mení životy iných.

don Juraj Kovaľ SDB, Trnava

Aby som bola úplne úprimná, hoci ja 
aj celá moja rodina sme veriaci, don 
Bosca som spoznala až vďaka môjmu 
manželovi, ktorý vtedy študoval na 
SOŠ sv. Jozefa Robotníka. Prístup  
k mladým a hľadanie si cesty  
k nim ma doslova očaril a preto 
som neskutočne vďačná za to, že 
žijeme náš život a vychovávame deti  
v spoločenstve ľudí, ktoré sa zakladá 
na myšlienkach don Bosca.

Martina Bieliková, dobrovoľníčka 
časopisu Express don Bosca 

S don Boscom som vyrastal, nakoľko 
rodičia sú saleziánski spolupracov-
níci. Sprevádzal ma aj štúdiom na 
SOŠ sv. Jozefa Robotníka. Som don 
Boscovi vďační za spoločenstvo, 
priateľov a ich rodiny a tiež aj za 
pomoc a podporu. Ďakujem Ti, don 
Bosco, že si mojím každodenným 
spoločníkom.

Pavol Bielik, absolvent SOŠ  
sv. Jozefa Robotníka v Žiline,  

automechanik

Som vďačný celej saleziánskej 
rodine za vedenie v mojej mlados-
ti. Sú to skrátka správni „hoši “  
a „holky“. Boli sme na gymnáziu  
a stále sme skvelí priatelia. Saleziáni 
ma naučili vážiť si priateľov a pristu-
povať k ostatným ľuďom s veľkou 
úctou. Pane Ježišu, Panna Mária 
Pomocnica, don Bosco, vystrite nad 
nás Vaše milujúce ruky a veďte nás 
spoločne aj naďalej.

Stanislav Morávek, absolvent GJB, 
televízny moderátor  

pre nepočujúcich

Ďakujem don Boscovi za nádher-
né štyri roky strávené na jedinom 
chlapčenskom gymnáziu  na 
Slovensku. Jeho odkaz vnímam 
najmä cez osobnosti, ktoré tam 
pôsobili. Nám študentom okrem 
svojich vedomostí a životných 
skúseností, predovšetkým v duchov-
nej oblasti, odovzdali aj kus seba  
v zmysle latinského „verba docent, 
exempla trahunt“. A je len na nás, 
či toto svedectvo odovzdáme aj my 
ďalším. 

Tomáš Peltzner,  
absolvent GJB, exekútor

Najprv som si položila otázku: Aké by to 
bolo keby sme nemali exallievov? Chýbali 
by ste veľmi a bola by určitá diera či prázdno  
v saleziánskej rodine. Prázdno pre tých, 
ktorí vo výchove boli v prvej línii a nevide-
li by ovocie svojej práce, a teda veľká vďaka 
saleziánom za ich kvalitný výchovný vplyv 
a sprevádzanie. Prázdno pre nás salezián-
ky. Áno chýbali by ste aj nám a preto sme 
rady, že vás máme, že ste pre nás oporou 
aj inšpiráciou, že nás aj vy svojim štýlom 
života posúvate k zmyslu a k podstatnos-

ti, že nám dávate účasť na svojich radostiach a starostiach, že s nami zdie-
ľate aj benefity zo svojej odbornosti. Sme rady, že sme aj s vami rodinou.

Monika Skalová FMA, provinciálka saleziánok

Keď som mal 11 rokov zomrel mi 
otec. Bolo to ešte v čase totality. 
Hneď na to som stretol saleziánov, 
ktorí sa mi stali vzorom mužnos-
ti a ukázali mi ľudské aj kresťanské 
hodnoty. Naučili ma najmä, podľa 
vzoru don Bosca, mať vzťah s Bohom 
ako s otcom.

Stano Staško, herec a komik
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Vďačím za don Boscov príklad  
v odvahe a dôvere v Boha. Je 
povzbudením v náročných situáci-
ách a tiež mi dodáva odhodlanie 
„nevzdávať sa“ za žiadnych okolnos-
tí. Prijať Božiu vôľu a brať svoj život 
ako poslanie vnímam ako jeden  
z hlavných odkazov.

Ondrej Hort, Nová Dubnica,  
riaditeľ spoločnosti

Saleziánom v Novej Dubnici v čase, 
kedy som chodila na Gymnázium sv. 
Jána Bosca, ďakujem za sprostred-
kovanie živej viery. Za pravidelné 
duchovné obnovy a úžasné spolo-
čenstvo, ktoré sme spolu tvorili.  
Za radostnú mladosť, prvopiatkové 
spovede a formovanie môjho vzťahu 
s Ježišom. Priala by som si, aby aj naše 
deti boli rovnako v dobrom závislé na 
oratku a blízkosti saleziánov v puber-
tálnom veku J.

Ivana Hortová, Nová Dubnica

Saleziánov sme začali spoznávať 
v čase, keď sme sa stali manžel-
mi a odvtedy sa stali súčasťou 
nášho života. Vďaka nim sme začali 
objavovať charizmu Don Bosca. 
Saleziánskej rodine sme nesmier-
ne vďační, že okrem nás formovali 
a naďalej formujú aj naše štyri deti. 
Nejeden krát sme počas tridsiatich 
rokov práce so stovkami tempera-
mentnými deťmi v DFS Kremienok 
siahli po prvkoch preventívnej 
výchovy. Naša saleziánska cesta 
nabrala nový spád keď sme, pred 
11 rokmi, vstúpili do rodiny ASC.  
V súčasnej dobe spoločne pracuje-
me v Poradenskom centre pre rodiny 
– FAMILY GARDEN – opäť vďaka sale-
ziánom. Nevieme to lepšie povedať 
ako... tu, medzi nimi, sa cítime ako 
doma, v rodine.

Katarína a Kamil Baginovci,  
riaditeľka a manažér centra  

Family Garden, lektori

Rád by som don Boscovi poďako-
val za možnosť prežívať i zakúšať 
chuť saleziánskej duchovnej cesty  
k Bohu. I za mnohých vzácnych ľudí, 
ktorých mi na mojej saleziánskej 
ceste poslal do cesty. Za úprimnú  
a jednoduchú človečinu a bratskosť, 
i srdečnosť, ktorých význam som 
mohol pochopiť sledujúc hlboké 
srdcia mnohých, ktorí saleziánske 
prežívanie života brali tak jednodu-
cho, hlboko. Tak životne. Ďakujem.

don Jozef Kmec SDB, Partizánske

Saleziánskemu duchu a životu  
s ním ďakujem vlastne za všetko čo 
mám. Život s don Boscom a práca  
s mládežou ma sprevádzala úplne 
od začiatku môjho života a asi nikdy 
nebudem dosť vďačný za túto milosť. 
Nie že by sa nedalo aj ináč, ale som 
presvedčený že slová, ktoré hovoria 
saleziáni pri svojich sľuboch „Ty si 
si ma povolal, aby som ťa zbližša 
nasledoval,“ platia aj pre nás laikov – 
odchovancov a priateľov don 
Bosca. Robme v duchu don Bosca 
a s pomocou Pomocnice čo je v našich 
silách na získanie duší pre nebo  
a budeme vidieť zázraky.

Jozef Litavec, Košice, regionálny 
zástupca Združenia exallievov

Ako dieťa som náhodne čítal krásny 
príbeh o mladom chlapcovi, kde 
nachádzam odpoveď na otázku 
mojej vďačnosti don Boscovi. Písalo 
sa tam: „ja budem látka a Vy teda 
buďte krajčír“. Vrátil som sa k nemu 
po 54 rokoch. Ďakujem Don Bosco  
a Dominik Savio za pozitívne ovplyv-
nenie môjho života.

Juraj Chmelo, Piešťany, podnikateľ
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150. výročie založenia exallievov SDB 
je pre mňa príležitosťou srdečne im 
zablahoželať a popriať, aby nielen 
odkaz don Bosca, ale jeho spiritu-
alitu niesli verne ďalej v poslaní, 
ktoré majú špeciálne oni. Ďakujem 
Pánovi za charizmu, ktorú zveril 
don Boscovi, ktorý ju celým srdcom 
prijal. Jeho heslo „Daj mi duše, 
ostatné si vezmi“ je tým, čo dáva 
každému členovi saleziánskej rodiny 
v jeho živote a poslaní radosť, silu, 
vernosť a vytrvalosť aj v ťažkostiach. 
Teda poďme v šľapajach don Bosca 
a Panna Mária Pomocnica nás prive-
die do neba.

sr. Mária Červená FMA, delegátka 
Združenia exalliev a exallievov FMA

Don Bosco obdivuhodne dôvero-
val Bohu, Panne Márii Pomocnici 
a taktiež veril v dobro v mladých. 
Nech sa exallievom a celej salezi-
ánskej rodine darí v tejto dôvere 
napredovať. Všetko dobré.

Jana Molnárová, prezidentka  
Združenia exalliev a exallievov FMA

Od mojich ôsmich rokov som takmer denne 
navštevovala saleziánske sestry a bratov. Dá sa 
povedať, že som u nich trávila skoro celý svoj 
voľný čas, najskôr len prijímaním, no neskôr aj 
dávaním, pretože ma to veľmi napĺňalo a robilo 
šťastnou. Preto aj pri tejto jubilejnej príležitosti 
by som chcela združeniu popriať, aby bolo stále 
živým svedectvom don Boscovej veľkodušnosti  
(aj pre tých svojich doma). Nech je inšpiráciou 
najmä pre mladých, že veľkodušné darovanie 
svojho času napĺňa srdce oveľa viac ako peňa-
ženku peniaze z brigád.

Veronika Baková, viceprezidentka Združenia 
exalliev a exallievov FMA

Milí exallievi, úprimne blahoželám 
k Vášmu veľkému výročiu. Ďakujem 
Pánovi za don Bosca, muža s veľkým 
srdcom, ktorý bol ochotný počúvať 
a riadiť sa slovami Pána a nebes-
kej Matky. Som vďačná za celú sale-
ziánsku rodinu, za prijatie, výchovu  
a spoločenstvo priateľov.
Don Bosco nám ukázal cestu, poďme 
po nej!

Eva Bakytová,  
členka Rady exalliev FMA

Saleziánom a špeciálne don Boscovi som vďačný v mojom živote za veľa. Študoval som 
na Gymnáziu Jána Bosca v Šaštíne, kde som sa s nimi po prvý krát stretol. Viac ako za 
intelektuálnu formáciu som im ale vďačný za tú ľudskú a duchovnú. V Šaštíne pri Bazilike 
Sedembolestnej som mal možnosť hlbšie vniknúť do tajomstiev mariánskej spirituality, 
ale aj pravidelného duchovného života a spoločných modlitieb. Veľmi silným momen-
tom boli pre mňa aj moje prvé duchovné cvičenia, „cvičenia dobrej smrti“ ako ich nazýval 
don Bosco, vedené don Slivoňom, alebo aj možnosť stretať a rozprávať sa s legenda-
mi saleziánskej spirituality na Slovensku ako napríklad don Nádaský, alebo don Ernest 
Macák, ktorého považujem ja osobne za jedného z najautentickejších kresťanov, ktorých 
som v živote stretol – živého svätca.  Rád by som možno aj tu na tomto mieste poďako-
val všetkým ostatným saleziánom, asistentom a aj civilným pedagógom a zamestnancom 
podobne spolužiakom za nezabudnuteľný čas, ktorý bol dôležitým míľnikom na ceste za 
mojím povolaním a verím, že aj na spoločnej ceste do nebeskej vlasti.

vdp. Peter Juhás, absolvent GJB, farár Zbudské Dlhé

Don Bosco mal s nami cez svojich 
nasledovníkov plné ruky práce  
v období života asi najťažšom 
na výchovu. Pochádzali sme síce  
z veriacich rodín a nie z ulice, ale 
boli sme galgani. S pomocou Božou 
a don Boscovou sme to nakoniec 
všetci zvládli: naši vychovávatelia si 
zachovali zdravý rozum a my vieru.

Martin Šulek, moderátor  
a kameraman, Garáž.tv 
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Už môj otec, ktorý bol vychováva-
ný v saleziánskom duchu, nám od 
malička vštepoval základné hodnoty 
a rady, ako byť dobrým kresťanom  
a čestným občanom. Do novozalo-
ženej základnej školy sv. Jána Bosca 
v Novej Dubnici som nastúpil do 
5. ročníka a odvtedy som zažíval 
prítomnosť saleziánov v podstate 
každý deň. Zažil som výstavbu sale-
ziánskeho strediska ako aj jeho napl-
nenie mladými ľuďmi, ktorí v tomto 
stredisku hľadali iný spôsob trávenia 
voľného času ako ponúkal a ponúka 
okolitý svet. Hlavne v tomto období 
cítim potrebu zachovania existen-
cie don Boscovho odkazu medzi 
mladými a – ako človek vychova-
ný saleziánmi, s vidinou všetkých 
bonusov, ktoré tento odkaz v sebe 
obnáša, pomáhať túto potrebu 
napĺňať aj z mojej strany. Snažíme 
sa o to viacerými aktivitami v našom 

stredisku, no hlavne, byť nápomoc-
ní našim kňazom, ktorí túto pomoc 
veľmi potrebujú a oceňujú. Všetkých 
k tomu vyzývam a za všetkých exal-
lievov ďakujem!

Juraj Hort, Nová Dubnica,  
regionálny zástupca Združenia exal-

lievov, hudobník

S don Boscom ma spája osobná 
vďaka za základy, ktoré som dostal 
do života. Výchova, ktorú som dostal 
ovplyvnila môj vzťah k spoločnosti  
a k Šéfovi. Som mu vďačný za spolo-
čenstvo priateľov a oporu v ťažších 
časoch.

 Karol Stýblo, absolvent GJB,  
Fino de aroma master chef  
chocolatier, LYRA chocolate

Saleziáni mi dali nesmierne veľa 
darov. V tejto tekutej dobe ma 
naučili pevným zásadám. Vstať 
keď spadnem. Vždy mať na zreteli 
dobro, pravdu a krásu. Každý deň sa 
vraciam k môjmu štúdiu v Šaštíne-
Strážach a k milosti, ktorú som 
si vtedy nevedomky vymodlil pri 
nohách panny Márie. Hoci nie som 
politik, nevládnem svetu a môj život 
je bežným všedným životom, don 
Bosco a všetci saleziáni, ktorí boli 
v mojom živote, mi dali silu niesť 
ťarchu sveta, ktorá ma tlačí k zemi. 
Túto nádej a silu chcem odovzdať aj 
mladým ľuďom okolo mňa kde sa 
len dá. Vďaka don Bosco.

Jakub Malota, bábkoherec

Z úprimného srdca ďakujem Pánu 
Bohu, že mi dal intenzívne prežiť tú 
časť evanjelia, v ktorej sa hovorí, že 
ak človek opustí otca, mamku, bratov, 
sestry... nájde nových a veľa. Ja som 
ich našiel v širokej saleziánskej rodine. 
Veľmi silne si uvedomujem a nepre-
stávam sa diviť, ako „don Boscov 
duch“ dokáže spájať mnohých ľudí 
do rodiny, takže si hneď rozumejú... 
A obdivujem aj exallievov, že si tohto 
ducha dokážu udržať!
Hej, „salezianita“ je spôsob života, kultúry, stretávania sa, ktorý je veľmi 
príťažlivý i pre iných... Ďakujem, že ma obklopuje, že sa v tom cítim „doma“, 
ako ryba vo vode. A ďakujem za nádherných ľudí, ktorí tohto saleziánske-
ho ducha sprítomňujú,  prehlbujú i šíria. Vivat don Bosco a jeho priatelia!

don Jozef Luscoň SDB, Veľký Biel

So saleziánmi a don Boscom by som sa vôbec 
nestretla, nebyť mojej babky, ktorá trvala na 
tom, že musíme ísť na 1. sv. prijímanie. Tak 
sme jej chceli urobiť radosť a prihlásili sme 
sa. Prípravu viedla sr. Helenka Gábrišová a sr. 
Klára. Ich pričinením sme sa bližšie zoznámi-
li so saleziánkami a potom so saleziánmi. Táto 
cesta, niekedy viac, niekedy menej spoločná, 
trvá už vyše 25 rokov. Bez nich by som dnes 
nebola veriacou ženou. Som vďačná salezi-
ánom a saleziánkom za ich prístup k ľuďom, 
hlavne mladým. Ukázali nám, že láskou  
k blížnym sa dá zmeniť svet.

Jana Blahúsová, reg. zástupca Rožňava
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Pri pohľade na človeka sa obyčajne 
pozeráme na jeho výzor, spravíme 
si obraz podľa jeho slov, alebo sa 
zameriame na jeho správanie k nám 
i k druhým. Don Bosco si vďaka Bohu 
nerobil ani predsudky, ani unáhle-
né posudky. Pozeral sa totiž na jemu 
zvereného človeka s potenciálom 
stať sa lepším. Primerane pochvá-
lil jeho dobré stránky a odvádzal 
pozornosť od lenivosti, záhaľčivos-
ti a hlúpostí, ku konaniu niečoho 
užitočného. Ďakujem mu, že sa na 
mňa pozeral takýmto pohľadom aj 
cez saleziánov, ktorí ma formova-
li na gymnáziu a že ma preventív-
nym spôsobom odvádzal od vecí, 
ktoré by mi mohli škodiť. Sám vďaka 
tejto výchove predpokladám dobro 
v každom človeku. A hoci by bolo 
akokoľvek malé, treba ho hľadať, 
nájsť, povzbudiť k rastu, posilňo-
vať a chrániť od nepriazne okolnos-
tí, ktoré by ho chceli zničiť. Vďaka 
ti, Bože, za don Bosca i saleziánov, 
ktorí sa snažia takto robiť.

vdp. Ondrej Kellner, administrátor 
Lužianky, riaditeľ Diecézneho  

katechetického úradu Nitra

Saleziánov vnímam ako neod-
lúčiteľnú súčasť môjho duchov-
ného, pracovného aj rodinné-
ho života. Som im vďačný za moju 
formáciu v mladosti – či už to boli 
stretká, Škola pre animátorov alebo 
ašpirantka. Vďaka saleziánom  
a Festivalu Lumen som dostal do 
života obrovské množstvo skúse-
ností a kontaktov – dovolím si tvrdiť, 
že to kompletne ovplyvnilo moju 
profesionálnu životnú dráhu. Aby 
toho nebolo málo, vďaka saleziá-
nom som spoznal moju manželku 
– na Medzinárodných saleziánskych 
športových hrách v Bratislave, kde 
som bol zodpovedný za produkciu. 
Don Boscove heslo „Dobrý kresťan 
a čestný občan“ je pre mňa denno-
dennou pomôckou pri rozhodnu-
tiach a nastavovaní priorít.

Martin Královič, Trnava,  
podnikateľ v oblasti organizácie 

podujatí a manažmentu  
bezpečnosti davu

Nikdy nebudeme schopní preukázať 
dostatok vďaky za saleziánske dielo, 
preto plne sa pripájam, s vďakou  
a oddanosťou byť verný v povo-
laní podľa don Boscových kritérií, 
nech Pán prijme tieto chvíle vďaky  
a žehná po všetky dni celú Našu 
saleziánsku rodinu.

Jozef Kolarčík, salezián  
spolupracovník, správca Domu 

mamy Margity na Drienici

Don Bosco a saleziáni nezameni-
teľne poznačili môj život azda po 
všetkých stránkach. Som vďačný za 
možnosť realizovať sa vo všetkých, 
mne blízkych sférach. Teraz sa mi to, 
čo som dostal, zrkadlí predovšetkým 
v množstve ľudí, ktorí patria a navždy 
budú patriť do môjho života.

Stanislav Šenc,  
Bratislava - Trnávka, Referent  

Rady pre vysielanie a retransmisiu

Rok 2020 je veľmi špecifický. Veľa 
vecí a plánov zostalo z dôvodu celo-
svetovej pandémie nenaplnených.  
O to viac si v týchto zložitých časoch 
uvedomujeme silu rodiny a priate-
ľov. Aj MY – rodina exallievov sme 
mali tento rok oslavovať svoje 150. 
výročie založenia združenia. Z vďač-
nosti by som rád poďakoval don 
Boscovi za dar rodiny. I ja osobne si 
v tomto roku ešte viac uvedomujem 
obrovskú silu rodiny. Každý jeden  
z nás exallievov má však to šťastie, 
že môže ďakovať okrem svojej rodiny 
aj za rodinu nás všetkých, rodinu 
don Bosca. Ďakujme preto všetci  
v kruhu svojich rodín za tento obrov-
ský dar. Na záver by som rád odkázal 
na citát don Bosca, ktorý dostáva  
v dnešnej dobe nevídaný rozmer: 
„Neodkladajte na zajtra dobro, čo 
môžete urobiť dnes. Zajtra už možno 
nebudete mať čas.“

Matej Horník,  
absolvent GJB, právnik

24

P O Ď A K O V A N I A



Moju vďačnosť by som rozdelil na 
dve časti: svetskú – teda sa chcem 
poďakovať saleziánom na Slovensku 
a hlavne tým, ktorí pôsobia a pôso-
bili na SOŠ v Žiline počas môjho 
štúdia.  Som im vďačný za výchovu, 
vzdelanie a vštepovanie morálnych 
a kresťanských zásad. Na ktorom-
koľvek mieste na Slovensku som 
vždy vítaný a cítim sa ako doma. 
Vďaka, že tvoríme veľkú salezián-
sku rodinu. Druhá moja vďaka je 
duchovná – ďakujem don Boscovi 
za jeho dielo a za to, že sa staral  
o mladých chlapcov a posunul túto 
myšlienku ďalej. Ďakujem mu aj za 
to, že to celé odovzdal a zveril Panne 
Márii a naučil to aj mňa. Ja môžem 
aj teraz  na svojom živote potvr-
diť, že som stále pod jej špeciál-
nym ochranným plášťom a zasahuje 
vždy, keď sa k nej modlím a utiekam.

Vladimír Blahút, Námestovo,  
absolvent SOŠ sv. Jozefa Robotníka 

v Žiline, regionálny zástupca  
Združenia exallievov

Som vďačný Pánovi za to, že som 
mohol stretnúť don Bosca pred 29 
rokmi formou novej knihy, ktorú som 
obdržal ako jeden z výhercov súťaže 
vo vtedajšom časopise Svetlo. Aj 
vďaka tejto knihe o don Boscovi 
som sa o rok na to prihlásil na sale-
ziánske gymnázium do Šaštína, kde 
som mohol konkrétnejšie spoznať 
dona Bosca cez jeho synov – sale-
ziánov. Od mojich 13 rokov vlastne 
takto žijem nepretržite život s ním, 
nakoľko si ma Pán povolal za salezi-
ána. A pravdupovediac, hoci miesta-
mi tá cesta bola aj náročná a ťažšia, 
predsa je krásna. Vďaka don Bosco 
za život žitý s tebou.

don Pavol Drška SDB,  
formátor, radca PR

Don Bosco a saleziáni ma sprevá-
dzajú od mojich 9 rokov. Spočiatku 
som ho nepoznal v osobách, 
ktoré ma sprevádzali na stretku či  
v miništrantskej službe pred rokom 
1989; neskôr som sa stal animáto-
rom, kedy som slúžiac iným sám 
rástol v poznaní a láske k Bohu  
a k mladým. Permanentne sprevá-
dzaný saleziánmi v tomto období 
môjho života som dospel k rozhod-
nutiu, že chcem patriť do salezi-
ánskej rodiny, pomáhať takto šíriť 
Božie kráľovstvo tam, kde ma Boh 
posiela a v neposlednom rade 
čerpať aj všetky milosti, ktoré don 
Bosco saleziánom spolupracovní-
kom prisľúbil. Som vďačný saleziá-
nom i donovi Boscovi, že ma i dnes 
sprevádzajú mojím životom. Neviem 
si úprimne predstaviť, kde by som 
dnes bez nich bol.

Stanislav Mihalovič,  
sekretár Združenia saleziánov  

spolupracovníkov na Slovensku

Veľmi obdivujem dona Bosca za to, aký bol 
kreatívny a ako dokázal byť blízko chala-
nom svojej doby a cez záujem, priateľstvo, 
blízkosť im mohol a vedel ponúknuť viac 
ako (ako sa to dnes hovorí) to – Milujúceho 
Boha a živý vzťah s Ním. Úplne ma fasci-
nuje, ako sa v desiatich rokoch (dnešný 
štvrták na ZŠ) naučil všelijaké akrobatické 
a kúzelnícke kúsky, aby mohol kamarátov  
a ostatných „apoštolovať“. Som rád, že 
patrím do don Boscovej rodiny a že ma do 
nej pritiahol hlavne cez rodinnú atmosféru 
a prístup saleziánov v šaštínskom gymnáziu.

don Pavol Pillár SDB,  
absolvent GJB, pastorácia mládeže

Najskôr som k saleziánom chodil 
ako chalan zabíjať čas a bavilo ma 
to. Neskôr som u nich študoval  
a býval. Štúdium som nejako prežil 
a bývanie na intráku som miloval. 
Teraz som salezián a užívam si 
šťastný život!

Radovan Rumanovič, salezián - 
koadjútor, Bratislava - Trnávka
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Don Boscovi a saleziánom som 
vďačný za výchovu, vzdelanie  
a pomoc v mojom duchovnom  
a osobnom živote, ako i za pekné 
mnohé chvíle a spoločne strávený 
čas v spoločnosti saleziánov a exal-
lievov.

Tomáš Valla, absolvent GJB, 
facilitátor

Saleziánska rodina, jej dielo, zásadne ovplyv-
nili môj život a keby že mám nájsť len jedno 
slovo okrem slova ďakujem bolo by to určite 
slovo osud. Osud, ktorý ma prostredníctvom 
Ducha Svätého priviedol k skvelým ľuďom, 
ktorý okrem rodičov formovali moju mladosť, 
a to takým výrazným spôsobom že saleziánske 
dielo a ľudia, čo ho tvoria sú v mojom živote 
už viac ako 25 rokov. Spoznal som skvelých 
ľudí, počul mnoho svedectiev, dostal kopu 
cenných rád a povzbudení a za to patrí vrelá 
vďaka najmä Jožkovi Slivoňovi, Jožkovi Skalovi, 
Ivanovi Žitňanskému, Tiborovi Bernátovi, 
Pavlovi Pillárovi a p. Suchanskému.
Špeciálna vďaka do neba ide Jožkovi Bližinskému, ktorý ma k saleziánom 
doviedol a dvom velikánom  Ernestovi Macákovi a Gustovi Nádaskemu, 
ktorých život je svedectvo samé o sebe a som nesmierne rád, že som ich 
mohol nielen poznať, ale počas gymnaziálnych štúdií mi boli veľkou oporou.
Rodičom ďakujem za život a don Boscovi za neskutočné množstvo nadaných 
ľudí, ktorí sa obetovali pre saleziánske dielo a rodinu. Všetkým Vám patrí 
veľká vďaka a ĎAKUJEM aj ja. Matúš Šesták, absolvent GJB,  

projektový manažér

Keď som bola ešte dieťa, potom 
tínedžerka, bývala som s rodičmi 
a mojimi súrodencami v Prievoze. 
Nepamätám si presne kedy a ako 
často (bolo to ešte pred rokom 
1989), ale niekedy sme chodieva-
li na sv. omše na Trnávku. Pamätám 
si kostol, ktorý vyzeral ináč ako iné 
kostoly, cítila som sa tam tak inak, 
tak bližšie k Bohu. Pamätám si 
hlavný obraz, či vlastne celú stenu, 
za oltárom Panna Mária Pomocnica 
s don Boscom a chlapcami, o ktorých 
sa staral. Myslím, že tam som sa  
s ním zoznámila a tam sa s ním 
zoznamovali aj naše deti. Bohu 
vďaka. Don Bosco  aj Tebe vďaka.

Miriam Bíliková, Čierna Voda,  
špeciálna pedagogička

Moje prvé kontakty so saleziánmi sa 
dajú datovať približne do polovice 
90. rokov, kedy si don Bosco zavolal 
na pomoc pri budovaní svojho diela 
najprv moju mamu, ktorá pomáha-
la pri výstavbe nového kostola na 
Miletičke. Asi rok pred našou svadbou 
bola pozvaná ku spolupráci na poli 
pastorácie mládeže aj moja milova-
ná manželka rovnako na Miletičke 
v Bratislave. Dá sa povedať, že od 
toho času nás už don Bosco „nepus-
til“ a sprevádzal nás prostredníctvom 
rôznych aktivít saleziánov a neskôr 
aj exallievov dona Bosca – počnúc 
úžasným dielom „Manželské stretnu-
tia“, cez stretká našich dvoch najstar-
ších synov, najprv na Daliborku 

Pre mňa je don Bosco osobnosť 
porovnateľná s Matkou Terezou. 
Obaja vo svojej dobe a svojím spôso-
bom slúžili tým najchudobnejším  
a snažili sa im priniesť Krista – 
Nádej. Cez neho vtedy, podobne, 
ako cez Matku Terezu v posled-
nej dobe, Boh ľuďom ukazoval, že 
na nich nezabúda, a že Mu záleží 
naozaj na všetkých. Aj preto je jeho 
dielo teraz také rozšírené, aktuálne 
a potrebné.

Dušan Daniška, Piešťany,  
programátor

a neskôr na Trnávke. Formáciu 
všetkých našich piatich detí si 
nevieme predstaviť bez detských sv. 
omší u nás na Čiernej Vode, ale aj 
rodinných táborov, ktorých základ-
né kamene položili práve salezi-
áni. Som nesmierne vďačný, že aj  
v súčasnosti sme s don Boscom 
stále „v spojení“ prostredníctvom 
otcov saleziánov, z ktorých viacerých 
môžeme pokojne nazvať blízkymi 
rodinnými priateľmi, ale aj za komu-
nitu exallievov na Čiernej Vode, 
ktorá je nám inšpiráciou, oporou aj 
radosťou.

Patrik Šolc, Čierna Voda,  
obchodný riaditeľ
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Napriek tomu, že som prišla  
z vonkajšieho „nekresťanského“ 
prostredia som bola prijatá medzi 
exallievov s otvorenou náručou. 
Mala som to šťastie byť pri založe-
ní Expressu dona Bosca, či krásnej 
akcii Víkend silných zážitkov. Za 
moje dvojročné pôsobenie v tomto 
združení, som spoznala veľa úžas-
ných ľudí, nielen zo Slovenska, 
ktorých spája úprimné ľudské dobro  
a morálne hodnoty nadobudnuté aj 
spoločným časom stráveným práve 
u saleziánov. Združeniu Exallievov 
dona Bosca želám veľa spoločných 
stretnutí naprieč celým svetom, 
pretože práve vďaka týmto stretnu-
tiam s našimi priateľmi si uvedomí-
me silu a odkaz Dona Bosca, ktorý 
je napriek rozdielnemu jazyku či 
kultúre rovnaký. Buďme k sebe 
láskaví a dobrí.

Barbora Qualichová, bývalá  
zamestnankyňa sekretariátu 

Združenia exallievov

Moja rodina sa do kontaktu so sale-
ziánmi dostala pred asi 10 rokmi na 
Čiernej Vode, kde začali slúžiť detské 
omše, vtedy ešte v reštaurácii, kým 
sme nemali kostol. Postupne sa začali 
starať aj o komplexnejšiu pastorá-
ciu rodín a detí, organizovali s nami 
duchovné obnovy, splavy, rodinné 
tábory a iné akcie, kde vznikalo širšie 
spoločenstvo rodín, základ neskor-
šej exallievskej bunky. Naša vďaka 
patrí najmä don Tiborovi Reimerovi, 
don Petrovi Jackovi (Jackymu) a don 
Jozefovi Luscoňovi (Luskovi), ktorí nás 

najviac duchovne formovali a dá sa povedať, že žili s nami a stali sa pre nás 
Čiernovoďanmi podobne ako sa sv. Pavol stal Židom pre Židov a Grékom pre 
Grékov (1Kor 9,20-22). Ďakujeme don Boscovi, že založil saleziánske dielo, 
ktoré je odvtedy stále živé, a že za nás, naše rodiny, deti a mládež a naše 
spoločenstvo neustále oroduje u nášho Pána.

Zdenko Machala, Čierna Voda, vedec

Saleziáni don Bosca. Moji sprievod-
covia na ceste. V časoch mladosti, 
dospievania, krízy a aj v čase neprí-
tomnosti. Mám kde prísť, niekto ma 
počúva. Vďaka!

Martin Dobák, Čierna Voda,  
regionálny zástupca Združenia 

exallievov, advokát

Ďakujem saleziánom, že ma osobne 
zoznámili s najväčšou istotou 
môjho života – so živým Bohom. 
Chválim Boha, že vymyslel spolu  
s don Boscom tak radostnú salezián-
sku rodinu. A som šťastná, že v tejto 
rodine mi našiel toľko skutočných 
bratov a sestier, že až.

Mária Grebečiová,  
Domka - Združenie saleziánskej 
mládeže, riaditeľka sekretariátu

Ako „decko od salíkov“ ma don 
Bosco sprevádza viac-menej celý 
život. Veľkosť jeho odkazu som si 
však začala naplno uvedomovať, až 
keď som pracovala na sekretariáte 
slovenských exallievov.  Na vlastné 
oči som videla, ako sa nadšenie 
zopár bývalých spolužiakov premie-
ňa na dielo, ktoré pomáha, spája, 
podporuje, povzbudzuje a niekedy 
až dojíma obrovskú komunitu ľudí. 
Ďakujem Bohu aj don Boscovi za to, 
že som mohla byť svedkom mnohých 
„silných zážitkov,“ a aj keď možno už 
nie som tak aktívnou členkou ako 
kedysi, som hrdá, že môžem byť 
súčasťou exallievovskej rodiny.
Anna Hortová, manažérka podujatí,  

bývalá zamestnankyňa  
sekretariátu Združenia exallievov

Som nesmierne rád, že som mohol 
aspoň trošku prispieť k rozvoju diela 
takého velikána ako bol don Bosco. 
Som hrdý na každého z Vás, ktorého 
som stretol počas môjho pôsobenia 
na našom GJB. A odkazujem všetkým 
– držme sa!

Ľudovít Suchý,  
bývalý profesor GJB
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Ďakujem don Boscovi a saleziánom, 
za dar rásť vo viere, za dar priateľ-
stva a osobného vedenia.
Ďakujem, že som sa naučil vážiť si 
každého človeka, vážiť si rodinu, 
prírodu...

Stanislav Hudačko, Prešov

Saleziánsky svet, to je svet plný 
radosti, láskavosti, dobrodružstva, 
zážitkov a záujmu o rozvoj mladého 
človeka. Saleziáni mnohým mladým 
ľuďom v náročnom období ich 
dospievania dali či doplnili to, čo 
nedostali v rodine. Pre mňa osobne 
to bola hlavne láskavosť, priestor 
pre sebarealizáciu a sebavedo-
mie vykročiť do života. Saleziánska 
rodina to je budovanie vzťahov 
medzi mladými, vzťahov mladých  
s inými ľuďmi a predovšetkým 
vzťahu k Nebeskému Otcovi.

Dalimil Hatok, Košice, podnikateľ

Vďaka don Boscovi nás rodičia 
vychovávali v atmosfére salezián-
skeho spôsobu pozerania na svet.
Vďaka don Boscovi som precestoval 
Európu po saleziánskych stredis-
kách a bol som účastný na viacerých 
Svetových dňoch mládeže.
Vďaka don Boscovi za sprevádza-
nie v duchovnom živote. Vďaka 
don Boscovi za prácu J. Vďaka don 
Bosco, že si mal otvorenú myseľ  
a široké srdce pre druhých.

Marek Peciar, Trnava, 
obchodné oddelenie Vydavateľstvo 

don Bosco

Za čo najviac ďakujeme don Boscovi 
a jeho synom - mnohým otcom, 
bratom a priateľom? Za to, že cez 
ich život, príklad a službu, BOH sa 
mohol a môže prihovárať aj nášmu 
srdcu. Úprimne túžime po tom, nech 
nás všetkých ďalej mocne priťahuje, 
posilňuje, napĺňa a premieňa táto 
milosť a radosť LÁSKY... aby bol vo 
všetkom oslávený Boh.

Peter a Mirka Valáškovci,  
Rodinkovo n.o.

Drahý don Bosco!
Ďakujem za tvoje sprevádzanie 
celým mojím životom. Ďakujem za 
dar spoznania saleziánskej spiritu-
ality. Ďakujem za to, že môžem patriť 
do saleziánskej rodiny.

Matúš Jókay, člen výkonného  
výboru Združenia exallievov,  

vysokoškolský pedagóg

Don Boscov i  a  sa lez iánom 
ďakujem vo svojom živote za veľa. 
Sprevádzajú ma už od detstva, kedy 
som začal navštevovať stredisko 
na Miletičovej, potom na gymnáziu  
v Šaštíne a opäť na Miletičovej, kde 
som spoznal svoju ženu. Ďakujem za 
integrálny rozvoj, duchovné sprevá-
dzanie a odovzdanie hodnôt. Som 
vďačný aj za spoločenstvo ľudí,  
v ktorom môžeme ako rodina žiť  
a zdieľať podobný životný štýl.

Marián Skočík, absolvent GJB, 
farmaceut

Don Bosco mi pomohol spoznať 
Boha tak, ako som ho do stretnutia 
s nim nikdy nevnímal. A tiež vďaka 
don Boscovi je môj život bohatší  
o stretnutia s množstvom vzácnych 
ľudí a plno prekvapení.

don Ján Maturkanič SDB,  
Bratislava - Miletičova

Saleziánom som vďačný za školu, za 
výchovu, príklad života a hlavne za 
trpezlivosť pri mladíckych nerozváž-
nostiach. J

vdp. Marián Kráľ,  
správca farnosti sv. Alžbety 

v Bratislave (Modrý kostolík)
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