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BáseÀ

Prajem si ó, Pane

S k rz e  v ô ľu  Tv o j u
d o v o ľ  m i  Ť a  p o z n a ť,  

a b y  s o m  s a  v  l á s k e  d ru h ý m
m o h o l  c e l ý  ro z d a ť

a  n i e l e n  v  c i t e
a l e  i  s k u t k a m i  n e s k ry t e  p o s l ú ž i ť

v ž d y  k e ď  p o  Te b e
d o p r i a t e  m i  b u d e  z a t ú ž i ť.

To  čo  m i  m ô ž e š  d a ť
n e c h c e m  p re  s e b a .

C h v í ľo u  b e z  Te b a
c í t i m  s a  h l a d n ý  ó ,  Pa n e

a k o  b e z  s o l i  a  b e z  c h l e b a .
M n e  v š a k  n i č  v i a c  n e t r e b a

l e n  d ú š o k  l á s k y
v ž d y  k e ď  rá n o  v s ta n e m

a  p o d í va m  s a  h o re  –  d o  n e b a

S n á ď  v  Tv o j o m  m e n e  l e p š í m  s a  s ta n e m .
A m e n .

M.Kapusta

Kalendár sv. omší v posunkovom jazyku

marec, apríl 2005

B. Bystrica: Katedrála sv. Franti‰ka Xaverského - 27.3. a 24.4. o 14.00 hod. 
Trenãín: Kostol Notre Dame - 20.3. a 17.4. o 16.00 hod. 
Nitra: Kaplnka sv. Franti‰ka Saleského – 13.3. a 10.4. o 16.00 hod. 
Kremnica: Kostol sv. Franti‰ka Asisského – kaÏdú stredu o 16.30 hod.
Luãenec: 1 x mesaãne
Bratislava: Franti‰kánsky kostol - 6.3. a 3.4 o 16.30 hod (v pos. reãi)

- ostatné nedele o 16.30 hod. (tlmoãené) 
Kostol sv. Cyrila a Metoda – detská om‰a – 1 x mesaãne

Milí naši čitatelia!

Som rada, Ïe je
pred nami nov˘ rok.
Rok 2005 pre nás pri-
pravil urãite veºa zaují-
mavého.

MôÏeme robiÈ nové
veci, stretávaÈ sa s
nov˘mi ºuìmi, získaÈ
nové vedomosti a nov˘ pohºad na svet...
Verím, Ïe tento rok bude pre nás v‰etk˘ch
pokojn˘m a úspe‰n˘m. Aj cez ãasopis Gau-
dium Vám chcem v novom roku zaÏelaÈ v‰et-
ko dobré, veºa ‰Èastia, zdravia, lásky, spokoj-
nosti a poÏehnania. Hlavne, aby sme kráãa-
li dobrou a poÏehnanou cestou... Aby sme
mohli pripraviÈ rôzne aktivity a ãinnosti pre
nepoãujúcich aj poãujúcich priateºov. 

Redakcia ãasopisu sa rozhodla, Ïe Vám
v novom roku aj v ãasopise Gaudium prine-
sie malé prekvapenia a nové zmeny... Verí-
me, Ïe Vás pote‰ia!

Aby sme spoloãne vylep‰ili ná‰ ãasopis,
ponúkame Vám dotazník. V redakcii nás
zaujíma, ãi ste spokojní alebo nespokojní s
dvojmesaãníkom Gaudium. Budeme Vám
vìaãní za Va‰e názory, návrhy a pripomien-
ky. PretoÏe len spoloãne môÏeme robiÈ veci
lep‰ie.

O chvíºu sa priblíÏi Veºká noc. Zo srdca
Vám prajem, aby ste preÏili poÏehnané Veº-
konoãné sviatky. Veºa zdravia, ‰Èastia a
radosti!

To vám praje 

Va‰a Denisa
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ZáÏitkyAktuálne

V decembri 2004 sa uskutoãni-
la oslava pri príleÏitosti 30. v˘roãia
SP·O (Stredná priemyselná ‰kola
odevná) pre SPM v Kremnici.
Tento program trval 2 dni.

Zaãal sa seminárom vo ‰tvrtok
a konãil slávnostnou recepciou v pia-
tok. Odborn˘ seminár sa uskutoãnil
o 10 hodine a jeho cieºom bola dobrá
a profesionálna príprava sluchovo

postihnut˘ch adolescentov (= ºudia od 17 – 21 rokov) do praktického Ïivota. Prezentovali sa
siedmi odborníci: uãitelia z SP·O Kremnica, z Katedry pedagogiky sluchovo postihnut˘ch Bra-
tislava, zo ·Z· Luãenec a jedna pracovníãka z ministerstva sociálnych vecí. Po prejave nasle-
dovala Ïivá debata (=rozhovor) a skonãila sa t˘mto záverom: 
- bola by vhodná vãasná povinná pred‰kolská príprava na povolanie.
- spolupráca ‰koly a firmy, aby Ïiaci mohli u nich praxovaÈ. 
- úzka spolupráca medzi ‰kolou a rodiãmi,aby bola väã‰ia angaÏovanosÈ (=zapojenie)

a dobrá motivácia (=povzbudenie k ãinnosti) z obidvoch strán. 
Zvlá‰È zaujímav˘ bol návrh zriadiÈ (=urobiÈ) pre budúcnosÈ podpornú sluÏbu alebo prog-

ram pre osoby so sluchov˘m postihnutím. V˘hodou by bolo, Ïe by sa ‰tudenti mohli bez prob-
lémov alebo aspoÀ ºah‰ie zamestnaÈ. Poobede bol voºn˘ program. Väã‰ina sa vybrala poob-
zeraÈ si pekné a známe historické mesto Kremnica. 

Nasledujúci deÀ v piatok (o jednej
poobede) sa zaãalo slávnostné otvorenie
spomínaného 30. v˘roãia v Mestskom
úrade. Na tejto akcii sa zúãastnil primátor
p. NároÏn˘. Po jeho príhovore sme sa
podpísali do kroniky. Potom sme boli
pozvaní do kultúrneho domu na rôzne
predstavenia, ktoré si pripravili ‰tudenti zo
‰koly SP·O. Na moje prekvapenie to bolo
na vy‰‰ej úrovni v porovnaní s t˘m, ão
bolo pred pár rokmi. 

Najzaujímavej‰ia bola módna prehliadka. Obleãenie bolo extravagantné (= s vynimoãn˘-
mi, zvlá‰tnymi strihmi). Mladé ‰tudentky,ktoré sa predvádzali na móle (=pódium), mali na sebe
nádherné náramky a náhrdelníky. Boli vyrobené Ïiakmi umeleckej ‰koly pre poãujúcich v Krem-
nici. Existuje dobrá spolupráca medzi SP·O a umeleckou ‰kolou. Za svoje spoloãné vystúpenia
dostali uÏ niekoºko ocenení. Práve minul˘ rok získali vzácne ocenenie ZLATA FATIMA z Top-
modelu v Trenãíne. Klobúk dolu! (=majú moju úctu).

Veºmi vzácna bola aj prítomnosÈ ‰tudentov a uãiteºov z Dánska, ktorí tam boli v rámci pro-
jektu SOKRATES COMENIUS. V Kremnici strávili 2 t˘Ïdne. Odchádzali domov spokojní a plní
záÏitkov a spomienok.

Na záver boli rôzne poìakovania, gratulácie za snahu pedagógov a Ïiakov, ktorí mali
úspechy. Nakoniec bola slávnostná recepcia. Do neskorého veãera sme sa spoloãne príjemne
bavili so star˘mi známymi.

PeaDr. O.Feã

30 .  vý roč ie  SPŠO v Kremnic i
Na‰a organizácia KresÈanské centrum nepo-
ãujúcich na Slovensku v Banskej Bystrici
kaÏdoroãne aj poãas vianoãn˘ch sviatkov
venuje svoj ãas a lásku nepoãujúcim sirotám
z Kremnice. Chceli sme im spríjemniÈ aj tento
rok a priniesÈ im radosÈ poãas Vianoc.
Pripravili sme pre nich zaujímav˘ program.
Rozprávku o Jankovi Hra‰kovi (s bublinami,
na ktor˘ch bol napísan˘ text) a veºa vesel˘ch
hier. Vieme, Ïe to, ão robí Vianoce ozajstn˘mi
Vianocami, je rodina a pravá rodinná atmos-

féra. Táto v‰ak pre tieto deti zostáva mnohokrát len nesplnenou túÏbou. Deti chcú
cítiÈ teplo rodiny a pod stromãekom nájsÈ krásne darãeky od svojich najbliÏ‰ích.
TúÏba sa v‰ak môÏe staÈ skutoãnosÈou, ak máte okolo seba pár ºudsk˘ch s⁄dc, ktoré
sú schopné odovzdaÈ druh˘m trochu rodinného tepla. Preto na‰e centrum zorgani-
zovalo 25. decembra 2004 v Diecéznom centre Jána Pavla II. program s názvom
„ëakujeme – za Vianoce“.

Program „od‰tartoval“ súbor Tiché iskry pri
Divadle z PasáÏe, ktor˘ pripravil predstavenie „Janko
Hra‰ko“. Poãas predstavenia boli deti veºmi sústredené
a pekne ãítali bubliny podºa rozprávky Janka Hra‰ka.
Po skonãení predstavenia deti i‰li na spoloãnú pre-
chádzku do mesta. Zatiaº sme v centre pripravili miest-
nosÈ na ìal‰í program. Obed sme si spoloãne vychut-
nali v re‰taurácii pri pekne ozdobenom stole. 

Po obede sme relaxovali pod hebk˘m a ºahk˘m padákom. Pocit oddychu dopæÀala prí-
jemná hudba. Uvoºnenie vystriedalo tancovanie a rytmické cviãenia na hudbu. Dali sme si
v‰etci do rúk fºa‰e z umelej hmoty a za vybúchavali sme na zemi urãené rytmy (hluku bolo
naozaj dosÈ). Niektor˘m sa to podarilo na jednotku, ale mlad‰í potrebovali s rytmom pomôcÈ.

Po závereãnom programe mali deti za úlohu nakresliÈ, ão
sa im najviac páãilo v rozprávke a urobiÈ v kaÏdej sku-
pinke farebné odtlaãky rúk na veºk˘ papier. Potom sme
s radosÈou na‰tartovali na‰e fotoaparáty, aby sme si túto
chvíºu mohli zaznamenaÈ nielen do na‰ich srdieãok, ale
aj na fotky. Deti boli od bohatého programu a zábavy
dosÈ vyãerpané. Svoju vìaãnosÈ nám „na‰e“ deti prejavi-
li ‰Èastn˘m úsmevom a tepl˘m objatím, ktoré bolo pre nás
najväã‰ou odmenou. 

Táto aktivita sa uskutoãnila vìaka programu Darujte Vianoce Konta Orange, n. f. Na‰a
vìaka patrí aj divadelníkom, dobrovoºníkom a vychovávateºkám Z·I pre SP v Kremnici. 

BcA. D.âingérová KCNS

„ Ď a k u j e m e  z a  V i a n o c e “
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PríbehZáÏitky

Poãas druhého vianoãného sviatku, v nedeºu 26.
12. 2004, na‰a organizácia KCNS pripravila vianoã-
n˘ program v Banskej Bystrici. Zrealizovali sme ho
v Diecéznom centre J. Pavla II. KÀaz p. Colotka nám
slúÏil svätú om‰u v posunkovom jazyku. Povedal nám,
Ïe vyzeráme ako druhá vianoãná rodina. Po svätej
om‰i sme si posedeli pri kapustnici v re‰taurácii. Po
skonãení spoloãného posedenia sme premietali video-
projekcie v konferenãnej miestnosti s názvom „Prezen-
tácie na‰ich spoloãn˘ch aktivít KCNS v roku 2004“.

Po premietaní videoprojekcie sme cviãili pre na‰e zdra-
vie pod vedením fyzioterapeutiãky (= rehabilitaãné
cviãenie) Zuzany Barto‰íkovej.

P. Barto‰íková nám ukázala, ako máme správne
cviãiÈ s fitloptou. KaÏd˘ úãastník mohol vyskú‰aÈ zacviãiÈ
si s fitloptou. Tieto cviky pomáhajú zlep‰ovaÈ drÏanie
tela, zlep‰enie v‰eobecn˘ch pohybov˘ch aktivít. Ostatní
tancovali na veselú hudbu. Po skonãení programu boli
v‰etci spokojní a te‰ili sa zo spoloãného stretnutia.

Vianočný program v B. Bystrici
Dávnej‰ie som dostala ponuku preÏiÈ nádherné letné dva t˘Ïdne v tábore s kÀazom Barto‰om

na Doma‰i na v˘chodnom Slovensku. Prijala som tú ponuku s mojou priateºkou. V tom ãase som
prázdninovala u babky a moja priateºka bola v inom meste. Tak sme sa dohodli, Ïe ona príde vla-
kom a ja nastúpim do jej vlaku o hodinu neskôr. Na stanicu ma odprevadili moji rodiãia. Stra‰ne
som sa na to te‰ila. Moji rodiãia si robili starosti, ãi naozaj príde moja priateºka. Koneãne pri‰iel
vlak a mala som len dve minúty na to, aby som na‰la moju priateºku. Mala mi zamávaÈ 
(= zak˘vaÈ), ako sme sa dohodli. LenÏe som ju nena‰la. Nemala som inú moÏnosÈ, musela som
r˘chlo nastúpiÈ do vlaku. Vo vlaku som hºadala priateºku a niã. Bola som zúfalá (=beznádejná),
pretoÏe cesta na v˘chod trvala 7 hodín a k tomu niekoºko prestupov. Moja priateºka veºmi dobre
poznala tú cestu, lebo mala na v˘chode svoju rodinu. Vlak bol preplnen˘ ºuìmi. Nemala som si
kam sadnúÈ. Tak som sa postavila k oknu na chodbe. Bolo mi zle, tak som otvorila okno. 

Prosila som Pána Boha, aby ma viedol a aby som sa ‰Èastne dostala na Doma‰u. Toãila sa
mi hlava. Oprela som sa na okno a v‰imla som si nálepku. Na nálepke bolo napísané: „JeÏi‰ Èa

miluje“. Prekvapilo ma to. Cítila som toto znamenie ako odpoveì na moju prosbu. Pri‰la sprie-
vodkyÀa a bez op˘tania ma viedla do kupé (=vozeÀ), ktoré bolo preplnené ºuìmi. Prikázala
jednému mladému muÏovi, aby mi uvoºnil miesto na sedenie. Poìakovala som jej. Po troch
hodinách cesty som vystúpila som na stanicu, kde som mala ãakaÈ na ìal‰í vlak. Bolo tam málo
ºudí. Jedna milá páni pri‰la za mnou a sp˘tala sa ma, kam mierim (=kam idem). Odpovedala
som jej. Ona sa usmiala a povedala mi, Ïe aj ona pôjde spoloãne so mnou. A ukáÏe mi kde
mám zase prestúpiÈ. Bola som rada, Ïe mám spoloãnosÈ na dlhej ceste. Rozprávali sme o v‰et-

kom moÏnom. Cesta mi príjemne ubehla 
(=pre‰la veºmi r˘chlo). Na urãenej zastávke sme sa
rozlúãili. R˘chlo som prestúpila na ìal‰í vlak, ktor˘
‰iel do Ko‰íc. Bola som hladná a unavená. Na chvíºu
som zaspala. Sprievodca ma zobudil a povedal mi,
Ïe aby som bola pripravená na v˘stup v Ko‰iciach.
Prekvapilo ma, preão práve on ma zobudil. Vlak
pokraãoval ìalej. V Ko‰iciach som mala hodinu ãasu.
Povedala som si, Ïe pôjdem na obed. V re‰taurácii
pri‰iel za mnou príjemn˘ star‰í Róm. Slu‰ne sa ma

p˘tal, ãi si môÏe ku mne prisadnúÈ. Prik˘vla som a naìalej som jedla. On len pil ãaj a ãakal na
mÀa, k˘m sa naobedujem. Potom sme sa rozprávali. P˘tal sa ma odkiaº som, kam cestujem s
t˘m veºk˘m batohom ... Keì sa dozvedel, Ïe idem na Doma‰u, ponúkol sa Ïe ma odprevadí.

I‰li sme autobusom a poãas cesty sme sa pekne bavili. Na jednej zástavke musel vystúpiÈ.
Povedal mi, aby som sa nebála. I‰iel povedaÈ ‰oférovi, aby zobral za mÀa zodpovednosÈ a
ukázal mi, kde mám vystúpiÈ. ·ofér súhlasil. Róm mi zamával. Autobus pokraãoval. Bola som
uÏ kºudná a ‰Èastná, Ïe ãoskoro uvidím známe tváre na tábore. ªudia vystúpili na poslednej
zástavke. Pochopila som, Ïe je to posledná zástavka a chcela som vystúpiÈ. ·ofér ma zastavil
a zaviedol ma na inú zástavku, kde ma odprevadil na in˘ autobus. V druhom autobuse som
sa zoznámila s jednou star‰ou pani. Priznala sa mi, Ïe má v rodine jedno nepoãujúce dieÈa.
Zakrátko ona vystúpila. Bola som uÏ sama. UÏ som bola nedoãkavá, kedy mám vystúpiÈ. ·ofér
mi koneãne ukázal, kedy mám vystúpiÈ. Vysvetlil mi cestu na Doma‰u. Poìakovala som mu.
Vyd˘chla som si po nároãnej ceste. Pred sebou som mala e‰te dlhú cestu, ktorá vyÏadovala
polhodinu kráãaÈ pe‰o. Po 10 minútach pri‰lo auto a v Àom vidím páni Chrenovú. Bola to
náhoda. Oni ma odviezli autom na koneãné miesto tábora.

Poìakovala som Pánu Bohu, Ïe ma po celú cestu sprevádzal.
(anonymne)

Cesta k Bohu

V poslednú nedeºu v januári na‰a organizácia KCNS
usporiadala program „Ochranca nepoãujúcich - F. Salesk˘“
v Banskej Bystrici. Pri‰lo asi 30 nepoãujúcich zo stredného aj
v˘chodného Slovenska. Na zaãiatku boli cviãenia pod vede-
ním nepoãujúcej lektorky BcA. D. âingérovej. Precviãili si celé
telo s vyuÏitím stoliãky na zameranie naÈahovacích a uvoºÀo-
vacích cvikov. Na konci cviãení sami vytvárali pohybovú abe-
cedu. Po prestávke mali moÏnosÈ zapojiÈ sa v rôznych dra-
matick˘ch hrách pre dospel˘ch. Mali za úlohu zistiÈ,uhádnuÈ
napr. „Najkrat‰iu cesta a najdlh‰iu cestu na Slovensku“
a „Hra na r˘chle obleãenie sa a vyzleãenie sa“. Po cviãení
v dramatick˘ch hrách sme sa najedli na obede a i‰li na svätú

om‰u v posunkovom jazyku. Po svätej om‰i sme uviedli predstavenie „Cesta k láske“, pod vede-
ním nepoãujúcej reÏisérky BcA. D. âingérovej. V tomto predstavení vystúpili ‰tudenti zo Strednej
‰koly pre SPM v Kremnici. Po skonãení predstavenia sme blahoÏelali p. Márii Ki‰ovej zo Zvole-
na, ktorá mala krásne Ïivotné jubileum – 60 rokov. P. Colotka predstavil v‰etk˘m ãlenom KCNS
i neãlenom, aké aktivity pripravujeme v KCNS na rok 2005. Po skonãení programu sme pode-
batovali a pomaly odchádzali domov. PreÏili sme pekné záÏitky a bohat˘ program s dobr˘m
dojmom a nad‰ením z príjemnej atmosféry.

BcA. Denisa âingérová

Ochranca nepočujúcich sv. F. Saleský
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ZáÏitkyZáÏitky

jazyku (rovnako veºk˘ záÏitok), potom e‰te trochu
hudby z päÈstrunovej gitary („naozajstná“ má ‰esÈ
strún), partia „ãloveãe, nehnevaj sa“...A potom uÏ len
vysu‰iÈ mokrú obuv, bundy... a dobrú noc! Ráno pred-
sa vstávame o 5.30 hodine – pre zmenu – na v˘chod
slnka. Veºmi sme sa na to te‰ili. Nikoho nebolo treba
extra budiÈ... Museli sme 1 hodinu kráãaÈ na vrchol
·tiavnice. UÏ sme si mysleli, Ïe v˘chod slnka nestihne-
me. Ale slnieãko akoby na nás ãakalo. A poãkalo!!!
V˘hºad bol... fascinujúci (= neuveriteºne krásny). Keì
sme uÏ boli hore (boli sme tam úplne sami), videli sme nádherné predstavenie prírody. 

Moja my‰lienka: 
„Bolo to vlastne to, ão sa odohráva kaÏd˘ deÀ. Naozaj kaÏdé ráno. VÏdy to

isté. A predsa je to také nádherné a nikdy to nie je to isté.. Úplné ticho!!! Koº-
kokrát v Ïivote ste sledovali v˘chod slnka a uvedomovali si pritom, ão to vlast-
ne znamená? Ako zaãína deÀ, ako zaãína Ïivot...“ 

Po raÀajkách sme e‰te zapózovali (= dali sa odfotografovaÈ) na spoloãnú skupinovú fotografiu a vyra-
zili (= i‰li) sme na ëumbier. Na hrebeni bol v˘born˘ v˘hºad. Keby sme mali k dispozícii (= pri sebe)
ìalekohºad, urãite by sme si mohli zak˘vaÈ s kamarátom, ktor˘ bol presne v tom ãase v Roháãoch
(Západné Tatry). Z ëumbiera ãasÈ na‰ej v˘pravy i‰la e‰te aj na Chopok a potom lanovkou do Jasnej
v Demänovskej doline. My sme i‰li Ïºabom smer Srdieãko. Miestami bolo snehu po pás. Aj sme si to
na vlastnej koÏi vyskú‰ali, keì sme sa museli navzájom vyÈahovaÈ ako zapadnut˘ bager. A e‰te jedna
my‰lienka na záver: „Ako tak rozm˘‰ºam nad mojím nadpisom... Vlastne to nebol in˘ svet. Je to stále
ten ist˘ svet. Len v Àom niekedy nevieme naplno ÏiÈ!!! A maÈ ná‰ svet radi. To je v‰etko!“

·tefan: (najodváÏnej‰í úãastník)
„Na turistiku som si v‰etko nachystal. Ráno som
cestoval zo Îiliny do Brezna. A potom na mÀa
ãakala 4,5 hodinová túra z Tálov na chatu M. R.
·tefánika pod ëumbierom. NajÈaÏ‰ia trasa bola
od jaskyne M⁄tvych Netopierov aÏ po ëumbier.
Bol som úplne vyãerpan˘. V‰etko som mal pre-
potené. Myslel som, Ïe som schudol aspoÀ 5 kg.
Na chate bol perfektn˘ program. Vládla 
(= bola) tam veºmi veselá a radostná atmosféra.
Nikto neveril, Ïe to zvládnem. A ani ja som
tomu neveril, keì som sa kvôli mojej váhe pre-

báral (= prepadával) do snehu. Na druh˘ deÀ sme i‰li na ëumbier. Ale ja som sa po 300 metroch
otoãil a vrátil som sa na Srdieãko. Z tadiaº som chcel ísÈ lanovkou na Chopok a tak predbehnúÈ ostat-
n˘ch. Ale na moje sklamanie mi predavaãka na lanovke povedala, Ïe sa priamo na Chopok nedo-
stanem. Tak som sa vrátil domov znova cez Brezno. Mal som ‰Èastie. Poãasie bolo perfektné a aj
v noci sme mali krásny v˘hºad na hviezdy. Na‰iel som veºa hviezd ale Ïiadnu kométu. Keì som pri‰iel
domov, hneì som si urobil dobr˘ kúpeº s v˘rivkou a pre‰ovskou soºou.“

Poãas víkendu od 5. – 6. 2. 2005 sa pod „ochranou“ KresÈanského centra nepoãujúcich
na Slovensku zorganizovala a hlavne preÏila nádherná zimná turistika na ëumbier.
OdváÏlivci museli niekedy siahnuÈ aÏ na dno svojich síl (= museli vyuÏiÈ v‰etku svoju
silu), aby dokázali dôjsÈ aÏ do cieºa. Cesta bola naozaj nároãná... Veºmi nároãná...
A ako ju zvládli na‰i turisti?... To vám prezradia najlep‰ie oni sami...

Jozef: (najr˘chlej‰í turista)
„Dokopy nás bolo 18 ºudí - z toho polovica nepo-
ãujúcich a polovica poãujúcich. Z Brezna mal ísÈ
autobus na Srdieãko. Ale kvôli veºa snehu bola
veºmi úzka cesta a autobus i‰iel len na Tále. Muse-
li sme kráãaÈ pe‰o 8 km smer Srdieãko, pri ktorom
je chata Trango‰ka. Odtiaº ‰tartovala o 14.30
hod túra (= turistika) na chatu M. R. ·tefánika.
Bolo dosÈ snehu - 2-3 metre. Na chate sme boli
okolo 16.30. Najviac sa mi páãil západ slnka.
Bol som prekvapen˘, Ïe z chaty lyÏovalo veºa

skialpinistov a medzi nimi aj 2 deti. V nedeºu ráno som fotil v˘chod slnka. Bolo to nádherné. Kolek-
tív chcel pokraãovaÈ na túru smer ëumbier. Op˘tali sme sa horskej sluÏby, ãi to je moÏné. Povoli-
li. Ale museli sme si dávaÈ pozor, pretoÏe bolo veºké lavínové nebezpeãenstvo. V‰etci sme boli
‰Èastní, Ïe sme ëumbier zdolali (= vy‰li sme na sam˘ vrch) – 2043 m. n. m. Cítili sme sa ako horo-
lezci v Himalájach vo v˘‰ke 8 000 m. n. m. Z ëumbiera sme i‰li pe‰o skoro 4 hodiny na Kamen-
nú chatu pri Chopku. V‰ade bolo krásne bielo. Slnieãko svietilo... ãistá modrá obloha. Na okolo
nádherne viditeºné Vysoké, Nízke, Západné Tatry,... Potom sme i‰li dole pe‰o na Rovnú
Hoºu/CHOPOK/, z Holi dole sedaãkou na Záhradku. Bol som unaven˘. Je rozdiel medzi letnou
a zimnou túrou. Zimná turistika je nároãná. Ale som spokojn˘. Nikdy na to nezabudnem, lebo
som bol prv˘krát na takejto dlhej zimnej turistike.“

Tomá‰: (poãujúci filozof) „In˘ svet?“
Zabudnite na vyãistenú, kamienkami posypanú
asfaltovú cestu! Ale predstavte si úzky, vy‰lapan˘ 
(= vychoden˘) chodníãek s hlbok˘m snehom. To bol
terén, na ktor˘ sme sa v‰etci te‰ili urãite uÏ niekoºko
t˘ÏdÀov dopredu. Keì sme vystupovali vy‰‰ie ku
chate M. R. ·tefánika, fotoaparáty zaãali cvakaÈ
naozaj v neuveriteºne r˘chlych intervaloch (= v˘me-
nách). Bolo to pre úÏasn˘ západ slnieãka, ktor˘ bol
odmenou za to, Ïe sme sa nevzdávali (a ani nevzda-
li). Nevedeli sme sa vynadívaÈ. NielenÏe bola úplne
ãistá obloha, ale... ja neviem... to treba vidieÈ na vlastné oãi. ÚÏasná atmosféra – ako slnko zapa-
dalo, sneh sa farbil do ruÏova. Nádhera!!! Na chatu v nadmorskej v˘‰ke 1751 m. n. m. sme pri‰li
podºa plánu. UÏ bola tma... Program na chate bol super!!! ...skvelá veãera, om‰a v posunkovom

Super zimná turistika v Nízkych Tatrách
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Predstavujeme Vám Predstavujeme Vám

mal veºk˘ ohlas, Ïiaº, nedostatok
finanãn˘ch prostriedkov a ìal‰ie
technické problémy znemoÏnili
jeho pokraãovanie.

V ‰portovej ãasti sa pravidelne
zúãastÀujeme Majstrovstiev Slo-
venska nepoãujúcich vo futsale,
v roku 1998 sme boli Majstrom
Slovenskej republiky. Hráãi Ami-
cusu sú vÏdy základom reprezen-
tácie SR nepoãujúcich Ïiakov do
16 rokov, ktorá sa pravidelne

zúãastÀuje na Medzinárodnom turnaji nepoãujúcich Ïiakov do 16 rokov vo futsale
v Pre‰ove. V konkurencii 6 – 8 krajín nepoãujúcich Ïiakov do 16 rokov z posledn˘ch
siedmich roãníkov Slovensko zvíÈazilo 5x pod vedením trénerov Juríka a Ferka. Od
budúceho roka tento turnaj by sa mal zmeniÈ na riadne Majstrovstvá Európy nepo-
ãujúcich juniorov do 16 rokov vo futsale.

3.) Aké aktivity plánujete v budúcnosti v organizácii AMICUS?
V súãasnosti sme práve 12.2.2005 ukonãili tento roãník Majstrovstiev Slovenska vo

futsale. Mladé muÏstvo 16 – 18 roãn˘ch hráãov, ‰tudentov SOU pre sluchovo postih-
nut˘ch v Pre‰ove zbiera cenné skúsenosti, v skupine „V˘chod“ obsadilo 3. miesto a do
finále nepostúpilo. Odborníkom i priaznivcom sa v‰ak hra muÏstva páãila, veríme, Ïe
po získaní skúseností na budúci rok sa o postup do finále znovu pokúsime.

Pripravujeme tieÏ spustenie vlastnej www stránky a roz‰írenie svojej ãinnosti do
Bratislavy, kde sme zaãali spolupracovaÈ so Z·I pre sluchovo postihnut˘ch na Dro-
társkej ulici.

4.) Aké preÏívate Veºkono-
ãné sviatky vo va‰ej orga-
nizácii AMICUS? Ako ich
budete preÏívaÈ Vy?

Veºkonoãné sviatky na‰i ãle-
novia preÏívajú uÏ tradiãne
v svojej rodine, ktorá je pre
preÏitie tak˘chto sviatkov
nenahraditeºná. ·peciálny
program z tohto dôvodu nepri-
pravujeme.

K l u b  d e t í  a  m l á d e ž e  
s o  s l u c h o v ým  p o s t i h n u t ím  

-  A M I C U S
Organizácia: Klub detí a mládeÏe so sluchov˘m postihnutím je obãianske zdruÏenie.
ZdruÏuje deti a mládeÏ so sluchov˘m postihnutím, ich priateºov a priaznivcov.
Aktivity v organizácii AMICUS: Klub pracuje v rámci mimo‰kolskej ãinnosti na
Základnej ‰kole internátnej pre sluchovo postihnut˘ch v Pre‰ove a na SOU pre slu-
chovo postihnutú mládeÏ v Pre‰ove. Venuje sa predov‰etk˘m ‰portovej a kultúrnej
ãinnosti detí a mládeÏe so sluchov˘m postihnutím v rámci vyuÏitia ich voºnoãasov˘ch
aktivít.

Adresa:Klub detí a mládeÏe so sluchov˘m postihnutím AMICUS
Duklianska 2
080 76 Pre‰ov

V˘konná rada:
Ing. ªuboslav Ferko, predseda

ferkolubo@centrum.sk 
Martin HumeÀansk˘, podpredseda

humenansky@zoznam.sk
ªuboslav Jurík, pokladník

1.) Preão ste si chceli zaloÏiÈ organizáciu AMICUS?
Po zániku b˘val˘ch detsk˘ch a mládeÏníckych organizácií – Pioniera a SZM sa

ukázalo, Ïe v organizácii mimovyuãovacieho ãasu ch˘ba takáto detská a mládeÏ-
nícka organizácia, ktorá by deÈom a mládeÏi so sluchov˘m postihnutím poskytovala
podporu pre ich mimo‰kolské aktivity.

2.) âo je pre Vás dôleÏit˘m cieºom vo va‰ej organizácii AMICUS?
Cieºom je podpora vyuÏitia mimovyuãovacieho ãasu detí a ‰tudentov so slucho-

v˘m postihnutím na ‰portové a kultúrne aktivity. Doteraz sme uskutoãnili dvojroãn˘
projekt „Poznaj svoju krásnu vlasÈ – Slovensko“, v ktorom sme spolu s nepoãujúcimi
deÈmi v‰etk˘ch základn˘ch ‰kôl na Slovensku i‰li po stopách histórie Slovenska – od
vzniku veºkomoravskej rí‰e aÏ po oslobodenie Slovenska v 2. svetovej vojne. Projekt
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Zo ÏivotaRozhovor

So Silviou sme boli spoluÏiaãky. Chodili sme spolu na Strednú
priemyselnú ‰kolu odevnú v Kremnici. Jej túÏba sa splnila! I‰la
do Ameriky! Teraz ‰tuduje na Gallaudetovej univerzite vo
Washingtone (v Amerike).

Silvia, preão si sa prihlásila ‰tudovaÈ na Gallaudetovu
univerzitu v Amerike?

Vybrala som si Gallaudetovu univerzitu, lebo má veºa moÏností.
Mohla som rozumieÈ v‰etko, ão hovoria pani profesorky. Stretávam
sa s nepoãujúcimi z celého sveta. UmoÏÀuje nám to vymeniÈ si infor-

mácie o na‰ich kultúrach, skúsenostiach,...atì. Je tam silná spoloãnosÈ nepoãujúcich. Tam
som necítila komunikaãnú bariéru.
Od kedy ‰tuduje‰ v Amerike?

Od januára 2003. Pred nástupom do prvého roãníka som sa uãila anglick˘ jazyk a ASL,
kultúru Ameriky a kríÏovú komunikáciu. Teraz som v druhom roãníku.
Ak˘ odbor si si zvolila?

E‰te som si nezvolila môj odbor. Asi tento rok alebo budúci rok sa rozhodnem, ak˘ odbor
si vyberiem.
âo robí‰ v Amerike po vyuãovaní?

Idem do práce. Robím ako úãtovníãka v banke. Potom pôjdem na plaveck˘ tréning.
Dokonca si robím aj domáce úlohy :) 
Nemá‰ problém s komunikaãnou bariérou?
Ovláda‰ angliãtinu?

Nie, nemám komunikaãnú bariéru. Ale s hovorením
po anglicky mám problém.
Ako si sa dlho uãila angliãtinu?

Základ angliãtiny som sa nauãila sama. Ale nenauãi-
la som sa správne vyslovovaÈ. Tak sa aÏ teraz uãím
naozaj správnu angliãtinu.
Chce‰ zostaÈ v Amerike? Alebo sa vráti‰ na Slo-
vensko? A preão?

Myslím, Ïe nezostanem v Amerike. Kvôli vysok˘m nákladom. Nestaãia mi peniaze. Mys-
lím, Ïe v Európe je lep‰ie ako v Amerike.
Ak˘ rozdiel je medzi ‰túdiom v Amerike a na Slovensku?

Napr: tu ponúka akademick˘ program na univerzite (asi 2 roky v‰eobecne - bez vybra-
tého odboru, ìal‰ie 2 roky uÏ máte zvolen˘ odbor). Na Slovensku idete do prvého roãníka a
hneì sa musíte rozhodnúÈ, ak˘ odbor si vyberiete.
Aké aktivity pre nepoãujúcich nav‰tevuje‰?

Sú to rôzne aktivity. Ja som teraz ãlenkou jedného klubu – plaveck˘ klub nepoãujúcich.
Veºmi rada ho nav‰tevujem. 
Pracujú na Gallaudet univerzite kÀazi pre nepoãujúcich?

Áno. Îiaº, aÏ doteraz som nechodila do kostola. Tu je mnoho in˘ch náboÏenstiev, málo
katolíckych.
âo by si chcela robiÈ po skonãení ‰koly?

E‰te neviem. Ale by som chcela byÈ ‰kolskou konzultantkou (= poradkyÀou) pre nepoãu-
júcich. 

BcA. D. âingérová

Nepočujúca na Gallaudetovej univerzite Rodina Hábaniková z Kremnice
V na‰om rozhovore Vám chceme pred-

staviÈ rodinu Habánikovú z Kremnice.

Poãujúci rodiãia majú dvoch sluchovo

postihnut˘ch synov. Veºmi ma zaujíma-

lo, ako rodiãia Habánikovci vychovávali

svojich sluchovo postihnut˘ch synov. 

Milí rodiãia, máte dvoch synov. Ako

sa volajú a koºko majú rokov? 
ªuboslav a Martin. Prv˘ má 29 rokov, druh˘ 26.

Ako ste po narodení Va‰ich synov zistili, Ïe sú sluchovo postihnutí?
Deti nereagovali na zvuk.

Nav‰tevovali ste foniatra, logopéda alebo odborného poradcu? Kde?
Foniatra sme nav‰tevovali v Banskej Bystrici. Chodili sme po rôznych vy‰etreniach v Marti-

ne, Bratislave, Brne a Prahe. V‰ade uzavreli vy‰etrenie s rozhodnutím: „Ïe majú zvy‰ky sluchu
nevyuÏiteºné pre reã.“

Mali ste informácie o sluchovo postihnut˘ch a spôsobe ich Ïivota?
Nedostali sme Ïiadne informácie. V‰etko sme si museli osobne hºadaÈ a vybavovaÈ. 

Ako komunikujete s Va‰imi synmi?
So synmi komunikujeme hovoren˘m slovom a len jednoduch˘mi posunkami alebo znako-

vou abecedou.

Kde chodili va‰i synovia do ‰koly pre sluchovo postihnut˘ch? Preão ste si vybra-

li túto ‰kolu?
Na‰i synovia chodili do Z· v Kremnici, lebo to bolo pre nás najbliÏ‰ie. A tam sme sa aj pre-

sÈahovali.

Ak˘ máte názor na pouÏívanie posunkového jazyka pri v˘chove nepoãujúcich detí?
Posunkov˘ jazyk je veºmi dôleÏit˘ pre pochopenie vecí, javov a nadobúdanie (= získava-

nie) vedomostí. Ale pre Ïivot je dôleÏitá aj hovorená reã.

Kde teraz pracujú va‰i synovia a ão je náplÀou ich práce?
ªubo pracuje ako vychovávateº na SOU pre SPM a MaÈo ako stolár v malom závode.

Ak˘ máte vzÈah s va‰imi synmi?
So synmi máme veºmi dobr˘ vzÈah. Boli vychovávaní v rodine a rozumejú beÏnému Ïivotu. 

âoho by sa mali rodiãia sluchovo postihnut˘ch detí vyvarovaÈ(= vyhnúÈ) vo

v˘chove?
Rodiãia by mali deti vychovávaÈ v rodine. Teraz je moÏné, Ïe môÏu nav‰tevovaÈ aj ‰koly

pre poãujúce deti. Myslím si, Ïe je to pre nepoãujúce deti ÈaÏké (= nároãné). Ale pre ich ìal‰í
Ïivot veºmi prospe‰né. Rodiãia by mali deti primerane zaÈaÏovaÈ a viesÈ k samostatnému beÏ-
nému Ïivotu. Deti orientovaÈ na ‰port.

BcA. D. âingérová
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KultúraOsobnosÈ

Kytice
DÀa 7.12.2004 v divadle „Husa na provázku“ v Brne sa konala

premiéra Kytice od J. K. Erbena. Inscenáciu reÏíroval Bc. Jan Fiurá‰ek,
absolvent odboru „V˘chovná dramatika pro Nesly‰ící“ na DIFA JAMU.

Ako súãasÈ inscenácie vznikli niektoré texty v posunkovom jazyku
podºa J.K. Erbena (Polednice, Vrba, Vodník). Vyrobili sme 6 krátkych
projekcií, ktoré sme pouÏili na predstavení. Na filmovaní, strihaní
a herectve projekcií Nepoãujúcich robili len ãlenovia Divadla
Nesly‰ím. Premiéra dopadla úspe‰ne.

Divadlo Neslyším v Berlíne
Mali sme pozvánky v troch berlínskych matersk˘ch ‰kôliek, aby

sme zahrali pre nich 2 predstavenia „O trech prasátkách“ a „Vûc
není vûc“. Odleteli sme z Bratislavy dÀa 20.12.2004. Na druh˘
deÀ sme hrali pre M·. Na tretí deÀ sme zahrali pre ãlenov klubu
Nepoãujúcich. U v‰etk˘ch divákov sme zoÏali (=získali) obrovsk˘
aplauz (=potlesk). Vrátili sme sa domov dÀa 23. 12. 2004. Mali
sme z toho dobr˘ pocit, Ïe sme dodali berlínskym deÈom smiech
a radosÈ pred Vianocami. Máme pozvánku na jarné mesiace.

Divadelný festival nepočujúcich
Vo viedenskom divadle ho môÏete vidieÈ okamÏite (= hneì teraz)

ale v ìal‰ích mestách v Rakúsku od 11. – 19. marca 2005. Je to uÏ
‰iesty európsky a medzinárodn˘ ARBOS divadeln˘ festival nepoãu-
júcich. Tentoraz pod názvom „ZodpovednosÈ umelcov voãi spoloã-
nosti“. Stretnú sa tu divadelné skupiny z Rakúska, Islandu, Singapu-
ra, Veºkej Británie, Slovinska, Ruska, Poºska, âiech a USA. 

Latinsko- americké tance pre nepočujúcich
O tom, Ïe aj nepoãujúci radi tancujú sa uÏ vie. Av‰ak kurzy

tanca ‰peciálne pre nepoãujúcich e‰te zatiaº nie sú Ïiadnou
samozrejmosÈou. Taneãná ‰kola v Berlíne ponúka práve teraz:
„·tandartné/latinské kurzy pre nepoãujúcich, nedosl˘chav˘ch
a ohluchnut˘ch“. MôÏe sa prihlásiÈ kaÏd˘, kto má chuÈ tancovaÈ.
A „ÏiÈ v rytme latinsko-americk˘ch tancov“.

Na deafolympijsk˘ch (= olympijské hry nepoãujúcich) hrách slu-
chovo postihnut˘ch ‰portovcov v Austrálii sa zúãastnila aj ãeská
reprezentantka Margaréta Hanne-Trnková. Vybojovala dve
zlaté medaily v atletike na 100 a 200 metrov. 

Pochádzala z Trenãína. Jej otec je ãeského obãianstva a mama je
slovenského obãianstva. Jej mama bola uãiteºkou klavíra. Mama z nej
chcela maÈ hudobníãku. Ale Margarétka sa narodila so stratou sluchu.
Neskôr prejavila ‰portové nadanie. Keì mala osem rokov, zaãala hraÈ
tenis. Potom sa rozhodla ‰tudovaÈ na ‰portovom gymnáziu v Trenãíne.
Tam sa najviac venovala atletike. Po rozdelení slovenskej a ãeskej
republiky Ïila s rodiãmi v Trenãíne a reprezentovala Slovensko. V ‰est-

nástich rokoch sa zúãastnila na svojej prvej deafolympiáde v Sofii (Bulharsko). Tam sa kvalifi-
kovala do tenisového turnaja, ale vypadla v druhom kole. O ‰tyri roky neskôr sa bola repre-
zentovaÈ v Kodani (Dánsko). V roku 1997 sa zúãastnila na Deafolympiáde aj v atletike. Vtedy
e‰te nebola najr˘chlej‰ia dealolympioniãka na svete. V behu na 100 a 200 metrov získala dve
5. miesta. Bol to úspech. Ale Margaréta chcela byÈ e‰te lep‰ia. Musela nieão zmeniÈ. Svoj
‰portov˘ ãas delila medzi atletiku a tréning tenisu. Po deafolympiáde v Kodani zaãala zásad-
né ‰portové i Ïivotné zlomy v jej Ïivote. Rozhodla sa skonãiÈ s tenisom a zaãala pracovaÈ len
na ‰printoch. PoÏiadala o ãeské obãianstvo. V roku 1998 získala ãeské obãianstvo.

„V âechách boli lep‰ie podmienky a viac pretekov“.
Zaãala trénovaÈ s poãujúcimi, bola tam väã‰ia konkuren-
cia a jej v˘konnosÈ sa postupne zlep‰ovala. Súperky sa
zaãali dívaÈ na jej chrbát (= zaãala ich predbiehaÈ). UÏ
s ãesk˘m pasom pri‰la na majstrovstvá Európy do Gréc-
ka v roku 1999. Tam uÏ na nich ãakal len ten najvy‰‰í stu-
pienok víÈazov. ëal‰í rok triumfovala (= víÈazila) i na
halovom ‰ampionáte v Poºsku. Prvá bola v behu na 60
metrov, prvá na 200 metrov. V rovnakom roku sa na
stretnutí v nemeckej Koblenzi zaºúbila ãeská ‰printérka
do nemeckého atléta Michaela Hanne. Zaãala jej ìal‰ia
zásadná Ïivotná kapitola. 

„Bola som veºmi ‰Èastná“. Jej nov˘ najr˘chlej‰í ãas z 200 metrov mal hodnotu 24,43
sekúnd. 

Margaréta je schopná komunikovaÈ vo viacer˘ch jazykoch. Písan˘m slovom sa vie vyjad-
rovaÈ slovensky, ãesky, trochu anglicky a hlavne nemecky. „Mám z toho trochu v hlave gulá‰
(= zmätok). A ak˘m jazykom prem˘‰ºam? Nemecky. Teraz uÏ nemecky.“ 

Na konci roku 2001 sa stala druhou najúspe‰nej‰ou paralympioniãkou na zemi. PresÈaho-
vala sa do Berlína za svojím budúcim manÏelom. Margaréta Trnková si v októbri 2002 vzala
nemeckého nepoãujúceho atléta Michaela Hanne a Ïije s ním v Berlíne. Má za sebou uÏ jednu
zmenu obãianstva. Pripojí ìal‰iu? „To teraz neviem. Hlavne si chcem nájsÈ prácu, ão v Berlíne
nie je jednoduché. Na Slovensku som uãila telocvik sluchovo postihnut˘ch." 

âeská atlétka slovenského pôvodu sa svojím nemeck˘m manÏelom chcú pretekaÈ aj na
ìal‰ej deaflympiáde na Tchaj-wane v roku 2009.

Česká šprintérka v Austrálii

Foto: P. Nesvadba

Foto: J. Madlová
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Zo svetaHistória

Bol biskup a cirkevn˘ uãiteº, jeden z najpríÈaÏlivej‰ích svätcov.
âasto ho naz˘vajú zdvoril˘m, láskav˘m a optimistick˘m svät-
com. Pochádza zo Savojska (Francúzsko). Narodil sa na
zámku Sales 21. januára 1567. UÏ v prv˘ch detsk˘ch rokoch sa
ukázalo, Ïe Franti‰ek je bystr˘ chlapec a aj v ‰kole sa veºmi
dobre uãil. Preto jeho otec chcel mal z neho právnika. Po sko-
nãení základnej ‰koly odi‰iel 15-roãn˘ Franti‰ek do ParíÏa,
kde ‰tudoval filozofiu a právo. Zaujímal sa aj o teológiu. 

Ako 19-roãn˘ prekonal ÈaÏkú krízu viery. Pod vplyvom Kalvínovej
náuky o predurãení ho ovládla my‰lienka,Ïe on je predurãen˘ na veãné
zatratenie (= veãná smrÈ). Franti‰ek sa postavil proti tomuto poku‰eniu
hrdinsk˘m postojom viery s my‰lienkou: "Keì uÏ nebudem môcÈ milo-
vaÈ Boha vo veãnosti, chcem ho zo v‰etk˘ch síl milovaÈ aspoÀ tu na
svete." ·esÈ t˘ÏdÀov du‰evného boja sa zrazu skonãil pri modlitbe pred

obrazom Panny Márie. Odvtedy bol jeho Ïivot aj v ÈaÏkostiach poznaãen˘ vnútornou vyrovnano-
sÈou a povzbudiv˘m optimizmom. Po skonãení ‰túdií i‰iel Franti‰ek podºa otcovho Ïelania e‰te na
právnickú fakultu do Padovy (Taliansko). Dosiahol doktorát práv. Pobyt bol pre Franti‰ka ÈaÏkou
skú‰kou jeho osobnosti. Mladí univerzitní ‰tudenti totiÏ robili rozliãné priestupky proti poriadku a
mravnosti. Na tieto priestupky zvádzali i mladého Franti‰ka. Ale Franti‰ek prejavil obdivuhodnú
pevnosÈ charakteru (=nedal sa nahovoriÈ na zlé veci).

Po návrate zo ‰túdií sa Franti‰ek stal ãlenom senátu v meste Chambéry. Ale advokátska ani
politická kariéra ho nelákala. TúÏil sa staÈ kÀazom. Rozhodol sa uskutoãniÈ túto túÏbu. Jeho otec
o tom nechcel ani poãuÈ. Ale po prvom hneve sa postupne otec utí‰il a dal Franti‰kovi svoj súhlas.
Franti‰ek bol vtedy uÏ 24-roãn˘ a mohol si zvoliÈ kÀazské povolanie i bez otcovho súhlasu.. 

Franti‰ek sa nepotreboval dlho pripravovaÈ na kÀazstvo. Pri ‰túdiách získal hlboké teologic-
ké vedomosti (=vedomosti o Bohu) a i duchovne bol dobre pripraven˘. V roku 1593 ho prijali
ku kÀazskému sväteniu. Nov˘ kÀaz zaãal hneì po vysvätení pracovaÈ. Biskup vybadal (= v‰i-
mol si) jeho rozumovú a charakterovú vyspelosÈ a poslal ho na pôsobisko, kde iní nemali nija-
ké vyhliadky (= moÏnosti, ‰ancu) na úspech. Po vysvätení (=ceremónia, kedy sa muÏ stane kÀa-
zom) roku 1593 smerovali jeho cesty do nebezpeãného a nehostinného kraja Chablais. Jeho
Ïivot sa ocitol v ohrození. Jeho viera v‰ak ostala neporu‰ená (= pevná). Svoje kázne slúÏil pre
15 ºudí. Kázne preto nemali potrebn˘ efekt. Svätec vymyslel iné rie‰enie. VyuÏil svoje novinár-
ske nadanie a evanjelizoval (=hovoril o Bohu) pomocou letákov. Cez deÀ písal a v noci pripe-
vÀoval plagátiky na múry a ploty. Jeho nabrúsené pero stredovekého Ïurnalistu, láskavosÈ,
pochopenie, trpezlivosÈ a sila argumentov (=názorov) postupne menili mysle aj srdcia miest-
nych ºudí. Do roku 1603 pomohol aÏ 25-tisícom veriacich vrátiÈ sa do Cirkvi. Úspe‰n˘ apo‰tol
sa stal Ïenevsk˘m biskupom. Vynikal v písaní aj v úlohe kazateºa a jeho vystúpenia sa stretli s
veºk˘m ohlasom. Vºúdny, priamy ‰t˘l Franti‰kovho reãníckeho umenia oslovil aj vdovu Janu
Franti‰ku de Chantal. S Àou v roku 1610 zaloÏil rehoºu Nav‰tívenia Panny Márie. Îivotn˘ ‰t˘l
sv. Franti‰ka Saleského bol veºmi aktívny. Napísal okolo 6 000 listov, ktoré sa stali základom
diela Filotea, ãiÏe Návod k zboÏnému Ïivotu. Zomrel 28. decembra 1622 v Lyone vyãerpan˘
neúnavnou sluÏbou. Za uãiteºa Cirkvi, s titulom Uãiteº lásky, bol vyhlásen˘ v roku 1877.

Svät˘ Franti‰ek bol vyhlásen˘ za ochrancu nepoãujúcich, pretoÏe sa staral o nepoãujúceho
chlapca. Práve preto môÏu v Àom nepoãujúci nájsÈ svojho ochrancu a modlia sa k nemu túto
modlitbu:

„Svät˘ Franti‰ek, ty si sa staral o nepoãujúceho Martina. Pomáhal si mu spoznávaÈ Boha.
Pripravil si Martina na prvé sväté prijímanie. Keì si bol v nebi, na tvoju prosbu Boh uzdravil
mnoh˘ch nepoãujúcich.

Prosím Èa, ochraÀuj ma., lebo som tieÏ nepoãujúci. Pomáhaj mi v uãení a práci. Veì ma
ãasto k svätému prijímaniu. Buì ochrancom nepoãujúcich a v‰etk˘m nám pomáhaj. Amen.“

Svätý František Saleský
(1567-1622) KaÏd˘ z nás by mohol daÈ na túto otázku veºa rôznych

odpovedí. A v‰ak najdôleÏitej‰ie v Ïivote kaÏdého z nás je
atmosféra prostredia, v ktorom Ïijete. Deti, mládeÏ ale aj
dospelí môÏu ÏiÈ plnohodnotn˘m a úspe‰n˘m Ïivotom, ak
Ïijú alebo vyrastajú v pevne stabilizovanej (= vyrovnanej)
rodine. V rodine, kde nájdeme vzájomné porozumenie,
vzájomné povzbudenie a podporu v rozvíjaní na‰ich
schopností, talentov a záujmov. Je veºmi dôleÏité, aby rodi-
na mala urãité ciele do budúcna, neustálu snahu vzdelávaÈ

sa (=uãiÈ sa) a zdokonalovaÈ sa v rôznych oblastiach ná‰ho Ïivota. 
Od pred‰kolského veku je veºmi dôleÏité ãítanie vhodn˘ch kníh a dobrá v˘chova. Ná‰

dôraz v‰ak kladieme hlavne na dobre a pevne zakorenenú posunkovú reã (= materinskú reã). 
Je veºmi zaujímavé pozrieÈ si v˘sledky prieskumu o tom, ão si poãujúci myslia o nepoãujú-

cich, ão môÏu alebo nemôÏu robiÈ a ão si nepoãujúci myslia o sebe. 

âo si poãujúci myslia o nepoãujúcich, ão môÏu alebo nemôÏu robiÈ.

âo si nepoãujúci myslia o sebe, ão môÏu alebo nemôÏu robiÈ.

A tak si môÏeme odpovedaÈ na otázku z názvu tohto ãlánku. Tajomstvo úspe‰ného Ïivota
nepoãujúceho (ale aj v‰etk˘ch ºudí na svete) je váÏiÈ si seba samého. HovoriÈ o svojich moÏ-
nostiach, schopnostiach.... Ale vedieÈ prijaÈ aj svoje obmedzenia. A vìaka tomuto poznaniu
sa te‰iÈ z maliãkostí, ktoré priná‰a Ïivot a ktoré robia svet v˘nimoãn˘m a krásnym.

Zdroj: internet

Čo je tajomstvom úspešného života nepočujúceho?

Počujúci – ich názor Sluchovo postihnutý
* schopnosť rozoznať chuť áno
* schopnosť rozlíšiť rôzne vône áno
* schopnosť nosiť ťažké veci áno
* schopnosť vidieť farby áno
* schopnosť počuť zvuky nie

Nepočujúci – ich názor Sluchovo postihnutý
* riadiť vozidlo áno
* radiť motorku (bicykel) áno
* hrať na hudobnom nástroji áno
* chodiť nezávislé od druhých áno
* schopnosť použiť počítač áno
* schopnosť čítať text áno
* schopnosť posunkovej konverzácie áno
* schopnosť písanej konverzácie áno
* schopnosť hrania tímových športov áno
* schopnosť hrania olymp.športov áno
* schopnosť odoslania a prijatia e-mail áno
*schopnosť odoslania a prijatia faxov áno
* schopnosť písania a čítania listov áno



S r d e č n e  b l a h o ž e l á m e !

... a prajeme v Ïivote veºa lásky, zdravia, spokojnosti, radosti a BoÏieho poÏehnania!

K narodeninám:

3.1. - Jozefovi VíÈazkovi 3.2. - Milanovi Partilovi
10.1. - Samuelovi Kyseºovi 6.2. - Márie Rafajovej – 20 rokov
12.1. - Márie Bekeovej 8.2. - ªubo‰ovi BaláÏovi
13.1. - Márie Ki‰ovej – 60 rokov 11.2. - Vande Bittererovej
16.1. - Marekovi Hunto‰ovi 14.2. - Márie Skokánekovej
20.1. - Anne VíÈazkovej 16.2. - BoÏene Mikolá‰ovej – 55 rokov
24.1. - Martine Vojtekovej 21.2. - Eleonóre Minárikovej
28.1. - Márie Mezeyovej 
30.1. - Daniele Suchárekovej

Kolektív KCNS blahoÏelá k Ïivotn˘m jubileám 55. a 60.
rokov. Prajeme pani Márii a pani BoÏene veºa zdravia,
radosti a ‰Èastn˘ch chvíº v kruhu blízkych.

K meninám:

3.1. - Daniele Suchárekovej 16.1. - Kristíne Windischovej
13.1. - Rastislavovi Budzeºovi 21.1. - Vincentovi Vreckovi
21.2. -Eleonóre Minárikovej

Do redakcie Gaudium nám pri‰iel dopis. V Àom bolo napísané
blahoÏelanie pre Renátku Kuvikovú – GeÏovú, ktorá 28.1.
oslávila svoje 26. narodeniny. „Îeláme jej veºa zdravia, ‰Èastia
a rodinnej pohody“. ManÏel Jaroslav, dcéra Monika a rodiãia
a súrodenci s rodinami.

Narodenie d ieťatka
ManÏelia Hulvákovci z Trenãína nám oznámili, Ïe dÀa

23.1.2005 sa im narodil mal˘ synãek Marek. VáÏi 3800g, meria
51cm. Prajeme, aby druh˘ mal˘ ãlovieãik priniesol do rodiny
manÏelom Hulvákovcom veºa lásky, smiechu a radosti. Krst
malého Mareka bude 26. februára 2005. 

Oznamy
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Oznamy

Poz˘vame Vás na 

XX. Svetový deň mládeže 
v Kolíne nad R˘nom

(Nemecko) 
od 11. - 21. 8. 2005.

Svetov˘ deÀ mládeÏe je púÈ mlad˘ch ºudí od 18 – 30 rokov. Je to festival stretnu-
tí a jednoty. Festival mládeÏe prostredníctvom (= vìaka) hudby, tanca, drámy a in˘ch
aktivít ponúka veºa záÏitkov zo spoloãenstva. Pozvanie na púÈ je urãen˘ mlad˘m
ºuìom z celého sveta. Zmyslom Svetového dÀa mládeÏe je naplniÈ v˘zvu Svätého

Otca Jána Pavla II. Cel˘ program je rozdelen˘ do dvoch ãastí. Poãas prv˘ch dní od 
12. – 15. 8. 2005 budeme b˘vaÈ v rodinách v nemeck˘ch diecézach. Cieºom je spo-
znávaÈ beÏn˘ Ïivot a pastoraãnú starostlivosÈ v diecézach. Jedn˘m z hlavn˘ch podu-
jatí v diecézach bude spoloãn˘ DeÀ sociálnej sluÏby (v piatok 12. 8.). V tento deÀ
budú pútnici ( my ) aj hostitelia (nemecké rodiny) zapojen˘ do rôznych sociálnych
aktivít. DeÀ sociálnej sluÏby má pomôcÈ vyjadriÈ dobroãinn˘ a charitatívny rozmer
Cirkvi. B˘vanie v diecézach je urãitou predprípravou na samotné podujatie Sveto-
vého dÀa mládeÏe. Druhá ãasÈ od 16. – 21. 8. 2005 sa bude konaÈ priamo v Kolíne

nad R˘nom, kde budeme maÈ spoloãn˘ program s mlad˘mi z celého sveta. Zúãastní-
me sa rôznych duchovn˘ch a kultúrnych podujatí a stretneme sa so Svät˘m Otcom.

PrihlásiÈ sa na XX. Svetov˘ deÀ mládeÏe môÏete do konca marca 
v KCNS!!!

Do tohto termínu musí‰ vyplniÈ prihlá‰ku a zaplatiÈ zálohu 5 000,- Sk.

BliÏ‰ie info: adresa: KCNS, Kapitulská 21, 974 01 Banská Bystrica.
Kontaktná osoba: Erika Sukupová, mobil: 0905 403 697, 

e-mail: kcn@bb.psg.sk,
Tel./fax: 048/415 31 36


