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Milí priatelia...
...počas obradov Kvetnej 

nedele som si uvedomil, ako 
citlivo a pravdivo sa liturgia 
dotýka nášho života.

Na začiatku obradov ľud 
víta Ježiša ako kráľa a o 
nejaký čas rovnako odu-
ševnene prevoláva: „Preč 
s ním! Preč. Ukrižuj ho!“ Aj 
nádherné ideály (= to, čo pokladáme za doko-
nalé, vzorné) jednotlivcov (= jednotlivej osoby) 
neraz splynú (= sa zjednotia, stratia) s davom 
(= mnoho ľudí) ...

V týchto obradoch je vyjadrený aj náš život. 
Niekedy sa aj my cítime ako „králi“, sme plní sily, 
oduševnenia, životného optimizmu a vzápätí 
sme v pozícii štvancov (= prenasledovaných) či 
unavených, chorých a neúspešných ľudí.
Zmocňuje sa nás nepokoj, akoby sme pozostá-
vali z dvoch osôb s protichodnými vôľami...
Mnohé naše dobré vlastnosti zlyhávajú, 
dokonca aj vtedy, keď sa modlíme. 

Tento kontrast (= odlišnosť, protiklad) skúse-
ností vytvára v našom živote napätie, ktoré nás 
vedie k pokore a citlivosti pre život, ktorý žijem 
ja. A tak isto aj pre život iných ľudí, s ktorými sa 
stretávam, pracujem, bývam...

Napriek neúspechu si musíme uchrániť 
v sebe nádej!
To je výzva kresťanstva v dejinách spásy.
Napriek pochybnostiam uchrániť si v sebe 
Krista.
Carlo Carretto píše: „Naša nádej je Kristus. 
Zostúpil do súčasného života. Cez Neho sa 
nemožné stáva možným, všetko nečisté mizne. 
Násilie sa zmení v dobrotivosť, rozorvanosť duše 
v blaženosť. Smrť vedie do života. Kristova láska 
uchvacuje a človeka, plného egoizmu a bezcit-
nosti, aktivizuje v láske.“ 

Všetkým vám prajem, aby ste sa stali v tomto 
svete hmly, majákmi nádeje.

Váš František

Úvodník Báseň
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Jar
Pane, Ty si tým najväčším maliarom,

to ja dobre viem,
Ty si namaľoval túto zem.

Aj iní maľovali,
ale toľko krásy

a farieb obrazom nedali.

štyri ročné obdobia
jar, leto, jeseň, zima

sa striedajú
a svoje krásy človeku núkajú.

Jar sa už ozvala
a zelenú lúku

kvietkami posiala.

Ruža, zvonček či žltá púpava,
svoje hlávky k slnku dvíhajú

a zelené lístočky modré oblaky
o trochu dažďa žiadajú,
aby im korienky zavlažil,
aby sa rozvil každý puk,

každá byľ.

V potôčku vlnka s vlnkou sa hrá,
v kríku slávik spieva zas.

Ozval sa jeho krásny hlas,
oznámiť chce, že jar prišla do záhrad.

Ožili polia, lúky,
do zelených šiat sa odel les

a Ty, Pane, dávaš na obraz farby,
akým na svete páru niet.

Magdaléna Pilárová
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„Primárna protidrogová prevencia  
sluchovo postihnutých  

- detí a mládeže“

Primárna protidrogová prevencia  
(= predchádzanie, ochrana) sa realizuje 
v našej organizácii (Effeta) už od septem-
bra 2005, pričom sa snažíme oriento-
vať na rozvoj preventívnych programov 
zameraných na dlhodobú a systematickú 
(= pravidelnú) prácu so sluchovo postih-
nutými (ďalej len "SP") - deťmi, mládežou 
a rodinou. Sústreďujeme sa na aktívne 
a pozitívne využívanie voľného času slu-
chovo postihnutých detí a mládeže. 

Pozostáva z troch aktivít: 
1. Sociálno-psychologický výcvik so špecifickým zameraním na pri-

márnu protidrogovú prevenciu: je to činnosť využívajúca obsah a špecifické 
prostriedky, v ktorej ako základnými prostriedkami budú sociodráma - cesta k ži-
votnej realite a priamej skúsenosti, a arteterapia ako liečebný prostriedok s využi-
tím tanca, výtvarného umenia, hudby a literatúry. 

2. Protidrogová prevencia prostredníctvom informačných technológií: 
Prostredníctvom dostupných software programov o drogách, závislostiach a ži-
votných konfliktoch z toho vyplývajúcich, dostupnou zábavnou formou budeme 
SP deti a mládež oboznamovať s týmto problémom. 

3. Vzdelávaco-poznávací výlet „Poznajme sa navzájom - Sme predsa jedna 
rodina“: Zorganizovanie pobytu pre cieľovú skupinu ako záveru prevenčného 
programu. Záverečná fáza programu bude spoločný vzdelávací pobyt detí, mládeže 
i rodičov. Na tomto pobyte sa bude pracovať s cieľovou skupinou naraz, t.j. deti i rodičia 
spolu. Poslaním projektu je šírenie potrebných informácií 
z oblasti protidrogovej prevencie a ich sprostredkovanie 
sluchovo postihnutým deťom a mládeži v zrozumiteľnej 
forme, dosiahnutie pozitívnej zmeny racionálneho odmie-
tania užívania drog, posilnenie sociálnej stability a adek-
vátny (= primeraný, zodpovedajúci) nácvik zvládania krí-
zových životných situácií a posilnenie interpersonálnych  
(= medziľudských) vzťahov v rodine.

Tento projekt však môžeme realizovať len vďaka podpore Nadácie pre deti 
Slovenska v programe Hodina Deťom. V mene sluchovo postihnutých zo srdca 
ďakujeme.

BcA. V. Hromádková
EFFETA – Stredisko sv. F. Saleského

Kurz ASL (=americký posunkový jazyk)
Z Ameriky na Slovensko prišla Rue Winiarczyk, 

nepočujúca študentka sociológie na Gallaudetovej uni-
verzite vo Washingtone, D.C. Dostala úlohy, ktoré mala 
splniť tu na Slovensku. Jednou z nich bolo vyučovanie 
amerického posunkového jazyka (ASL). Tejto aktivite 
sa podujala organizácia Myslím v spolupráci so Snepe-
dou. My sme si túto príležitosť nenechali ujsť a prihlá-
sili sme sa. Kurzy sa konali 4 razy za sebou a to každú 
sobotu v škole pre sluchovo postihnutých na Drotárskej ulici v Bratislave. 

V prvom rade nás naučila prstovú abecedu, pretože tá je v ASL najpodstatnejšia. 
Potom to boli posunky z tematických okruhov ako základné otázky, slovesá, čísla, 
farby, škola, čas, rodina, ročné obdobia, zvieratá, šport, ovocie a zelenina, štáty, 
odbory, vzťahy a podobne.

Posunky sú v ASL odlišné od slovenských ako aj od medzinárodných posunkov. 
V ASL sú posunky najčastejšie v spojitosti s prstovou abecedou. Komunikácia s Rue 
bola bez problémov. Síce nevedela preložiť anglické názvy do slovenčiny, vždy sa 
našli niektorí, ktorí angličtinu ovládali. V normálnom dialógu sme angličtinu nepotre-
bovali, len mimiku, gestá a najmä posunky. 

Na kurzoch sa zúčastnili nepočujúci zo západného Slovenska, ale aj zo stredného 
či východného Slovenska. Jeden nepočujúci z Holandska sa prišiel pozrieť a  aj sa 
niečo naučiť. Záujem prejavili aj počujúci pracovníci z Drotárskej. Žiaľ, nie každý sa 
mohol zúčastniť na kurzoch pravidelne. Niekomu sobota nevyhovovala, niekomu zas 
cestovanie do Bratislavy.

Kurzy ASL boli dlhé, ale zato zábavné a užitočné. Je vždy dobré sa niečo nové nau-
čiť, obohatiť svoje poznatky o nové vedomosti. Naučili sme sa okolo 500 posunkov. 
Samozrejme aj tie, ktoré sme chceli vedieť navyše. Niektorí sa naučili aj po anglicky. 

Neboli to síce medzinárodné posunky, ktoré 
sa používajú vo svete, ale mali sme možnosť sa 
naučiť posunkový jazyk, ktorý sa používa v A-
merike. Tak ako počujúci môžu povedať: „Koľko 
reči ovládaš, toľkokrát si človekom“, my nepoču-
júci môžeme túto vetu doplniť o jedno slovíčko: 
„Koľko posunkových rečí vieš, toľkokrát si člove-
kom.“ 

Veronika Holubová

Aktuálne Aktuálne
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Zážitky Zážitky

Bratislavskí majstri volejbalového turnaja v Brne
ŠKN Brno – oddiel volejbalu usporiadal 8. apríla 2006 12. medzinárodný volejbalový turnaj 

zmiešaných družstiev v Brne. Na ňom sa zúčastnilo 14 družstiev: české družstvá – 3 z Brna, 4 
z Prahy, 3 z Hradca Králové a 1 z Kromeříža, rakúske družstvo z Viedne, nemecké družstvo z Mag-
deburgu a slovenské družstvo z Bratislavy. 

Na každoročnom volejbalovom turnaji v Brne nikdy nechýbala Bratislava. V tomto roku sa 
vybrala v zmenenom zložení kádra: nahrávači – Katarína Kucharičová, Elena Jányová 
a hráči – Jozef Páloš, Richard Rajkovič, Miroslav Bilík, Michaela Barčinová (kapitánka), 
Štefan Jány, Eliška Repiská a Roman Vojtechovský, vedúci družstva – Tibor Bagala. 

Naši volejbalisti prišli do Brna s malou dušičkou (= s oba-
vami, strachom). Ale mali sme nádej, že budeme zdvíhať nad 
hlavou zlatú trofej. Začal sa hrať zápas za zápasom. Nikomu 
sme nedali šancu ľahko nad nami vyhrať. Vo finále nás čakal 
najťažší zápas zo všetkých. Potrápili sme sa s Olympiou Praha 
a zlatá trofej bola naša! Hurá!!! Podarilo sa nám to! 

Víťazné družstvo: ženy zľava - Katarína Kucharičová, Micha-
ela Barčinová, Eliška Repiská, Elena Jányová, muži zľava 
– Tibor Bagala /vedúci družstva/, Richard Rajkovič, Miroslav 
Bilík, Jozef Páloš, Roman Vojtechovský, Štefan Jány.

Výsledky: 1. Bratislava, 2. Olympia Praha, 3. Brno „B“.

Roman Vojtechovský

Príjemné s užitočným ...
Poznáte tú vetu: „Spojiť príjemné s užitočným.“? Hovorí sa to 

vtedy, keď robíte niečo, čo je dôležité a užitočné. Ale viete to 
ešte aj spojiť s niečím, čo je možno menej dôležité, ale je to prí-
jemné. Taká bola aj naša cesta na východ Slovenska.

Dňa 1. 4. 2006 sa konala svätá omša pred veľkonočnými 
sviatkami v Prešove. Nie, nebol to žiadny prvo - aprílový žart. 
Pred omšou sme sa išli pozrieť na volejbalový turnaj v Košiciach, 
ktorý organizovala ZO Košice.

Uskutočnil sa tam 2. ročník Jozefovského volejbalového turnaja. Zúčastnilo sa na ňom 
5 družstiev: Dolný Kubín, Košice A, Košice B, Poprad a Žilina. Keď sme tam prišli, tak sa tam už 
hralo naostro. Boli by sme sa pripojili aj my, keby sme mali viac času. Ale za to sme sa stretli so 
zaujímavými novými, či starými známymi a priateľmi. Porozprávali sa, vymenili si svoje skúsenosti, 

zážitky a s dobrým pocitom sa vrátili do Prešova. V Prešove sa 
už pred kostolom sv. Mikuláša schádzali nepočujúci. Sv. omšu 
slúžil v posunkovom jazyku náš kňaz Robert Colotka. Po sv. omši 
sme sa premiestnili do priestorov klubovne na teplý čaj a poroz-
právali sme sa v príjemnej atmosfére (= prostredí). Ako nadišiel 
večer, prišiel aj čas sa rozlúčiť a vrátiť sa domov. 

Naša cesta bola užitočná tým, že nepočujúci mali možnosť 
prísť na omšu, ktorá bola v posunkovom jazyku. Bola príjemná 
tým, že sme mali možnosť pozrieť sa na volejbalový turnaj a stret-

núť sa so svojimi priateľmi. A ako dopadli výsledky turnaja? Na prvom mieste skončil POPRAD, na 
druhom ŽILINA a na treťom DOLNÝ KUBÍN. 

redakcia

Zamier do hĺbky
Každý z nás potrebuje v našom uponáhľanom svete aj čas na seba. To bolo aj cie-

ľom duchovnorekreačného pobytu „Zamier do hĺbky“, ktorý sa uskutočnil 10. - 12. 3. 
2006 v Lúčkach pri Kremnici. Niektorí z vás nám napísali do redakcie o ich zážitku 
z tohto podujatia.

„Človek je tvor zvláštny. Často hovorí: „Poznám toto a tamto, poznám mnohých ľudí...“. Ale pri-
tom nepozná dobre sám seba, nezamýšľa sa nad sebou, zamýšľa sa len povrchne.

1. marca sa začalo pôstne obdobie, ktoré nám pripomína čas, keď bol Ježiš po svojom krste 40 
dní na púšti. 28. februára sa pochovala basa, čo symbolizuje, že počas týchto 40-tich dní do Veľkej 
noci – zmŕtvychvstania Pána – sa zriekneme (= odoprieme si) svetských zábav. V tomto čase sa 
nekonajú ani svadby. Tak ako sa na jar prebúdza príroda, čistá a oddýchnutá po zime, aj niektorí 
ľudia robia očistu tela – obmedzia niektoré jedlá. Rovnako aj naša duša potrebuje odpočinok a du-
chovnú očistu. Nemusí byť dlhá 40 dní, stačí niekoľko dní.

Toto bolo cieľom stretnutia ZAMIER DO HĹBKY. Vytvorili sme 
skupinku, v ktorej sme sa cítili ako rodina. Prvý večer bol zoznamo-
vací, plný zábavy a smiechu. Druhý deň sme od rána zverili svoje 
duše otcovi Františkovi. Meditovali sme, zamýšľali sa nad sebou, 
svojim správaním a konaním. Cez neho sme sa dostali bližšie 
k Bohu... Večer bola svätá omša, po nej adorácia (= tichá modlitba 
pred vyloženou Eucharistiou), ktorú v podkrovnej miestnosti krásne 
pripravila Ester. Na oltári bola sviatosť oltárna, veľký kríž s Ježišom, 
kvety a okolo horelo množstvo sviečok. V tejto úžasnej atmo-
sfére človek pri modlitbe zabudol na celý svet. Duša aj 
myšlienky patrili Bohu. Ďakovali sme mu za všetko a mohli sme ho v tichosti poprosiť 
aj o splnenie svojich prianí. Nedeľa dopoludnia patrila – ako vždy – bohoslužbe. Poobede sme sa 
začali lúčiť. Lúčenie je vždy smutné, ale aj plné nádeje. Tentoraz nádeje, že sa znova stretneme a „za-
mierime do hĺbky“ svojich duší, aby boli znova čisté, spokojné a vyrovnané, ako po tomto stretnutí.”

Slávka Janáčová

„….po večeri sme sa zišli v spoločenskej miestnosti, kde sme sa dozvedeli program na druhý 
deň. Potom sme si tipovali návzajom vek a podľa neho sme sa zoradili. Aj keď sa stretávame 
a poznáme, táto hra nám pomohla sa spoznať ešte lepšie. Pokračovali sme zábavnými a logickými 
otázkami nad ktorými nám myseľ bežala na plné obrátky. V sobotu po spoločných raňajkách sme 
mali prvú prednášku o šťastí. Zamýšľali sme sa nad tým, čo znamená šťastie pre mňa a jeho hod-
nota v mojom živote. Cez prestávku, každý sám napísal na papier kedy sme šťastní a kedy smutní. 
Po prestávke sme všetci otvorene hovorili o sebe a o tom, čo sme napísali na papier, a diskutovali. 
Po obede sme mali osobné voľno, po ktorom kňaz Robert hovoril o pôste... … pred večerou bola 
spoveď a svätá omša. Po večeri sme mali voľný program. Kto mal chuť, išiel do Sklených Teplíc. 
Niektorí sa hrali spoločenské hry, alebo s mojou malou dcérkou Sabínkou. Neskôr, kto mal záujem, 
mal možnosť ísť na adoráciu, ktorú krásne pripravila Ester. Po adorácii sme si pozreli cez video-
projektor fotky a filmy z rôznych podujatí KCNS... Bolo to nádherné, prvýkrát prísť na duchovné 
stretnutie pre nepočujúcich. Výborne sme si oddýchli a relaxovali v skvelej atmosfére.”

Danka Laffersová

„... prekvapila nás Ester, keď nám dala rôzne suché farebné listy stromov. Každý z nás si vybral 
jeden a pozorne si ho prezrel. Potom sme hovorili o tom, čo sa nám na 
ňom páči a čo nie. Mali sme sa zamyslieť nad sebou a pozrieť, čo je na 
nás pekné, dobré a čo nie. Potom sme kreslili listy na papier, ktoré mali 
znázorňovať nás samých a náš život. Bol to pre mňa zvláštny pocit, pocit 
– uvoľnenia a pokoja. Každý z nás je takým listom. Ten list je dôležitý na 
strome, pretože keby tam nebol, tak by nemohol byť ani strom. Tak isto 
je to s nami. Všetci sme dôležití v živote a máme svoje miesto na 
tomto svete.... so svojími dobrými i zlými vlastnosťami ….”

Jana Schreinerová
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Zaujímavosť Zaujímavosť

VILOmeniny...
...iste aj vy poznáte túto televíznu reláciu... A práve 5. marca ste mali možnosť sle-

dovať našich „členov rodiny nepočujúcich“: rodinu Marčekovú a Birkovú, ako medzi 
sebou súťažia v televíznej show (= zábava). Tí, ktorí sledovali tento program na tele-
víznych obrazovkách mali príjemný a zábavný večer. Zaujímalo nás, aké to však bolo 
v zákulisí (= za oponou, za televíznou obrazovkou). Preto sme sa opýtali rodiny Marče-
kovej a Birkovej na ich zážitky z natáčania.

Aká bola Vaša reakcia, keď vás oslovili (keď Vás požiadali), aby ste sa zúčastnili relácie Vilome-
niny?
rod. Marčeková: Túto reláciu sme poznali. Sme za každú srandu, tak sme neváhali zasúťažiť si.
rod. Birková: Cez sms-ku sa ma dcéra opýtala, či nechceme ísť natáčať do Vilomenín s rod. 
Marčekových. Písala, že moja manželka a aj ona sú za, len syn by nešiel. Keď ma postavila pred 
takmer hotovú vec, tak ja som ani sekundu neváhal. Hneď som jej oznámil, tiež sms-kou, kladné 
stanovisko.

Nemali ste trému z natáčania? Aký ste mali pocit?
rod. Marčeková: Manželka sa trochu nakrúcania bála, ale Vilo je celkom príjemný človek, tak 
sme to zvládli.
rod. Birková: Trému som vôbec nemal. Vedel som približne do čoho idem. Z času na čas si 
pozriem aj ja túto reláciu. S kamerou mám tiež skúsenosti, síce nie veľa, ale asi 8-10 krát som pred 
ňou stál. Vedel som, že sa mám tváriť čo najprirodzenejšie a nič nepridávať, ani neuberať. Ale aj 
tak, myslím, že som tam pridal viac teatrálnosti (= správanie, ako keby hral v divadle), ako je mi 
vlastná. Pocit z natáčania som mal dobrý. Pravdupovediac, atmosféra natáčania 
bola pozitívna. Tá spôsobila, že som si neuvedomoval, že nás natáčajú.

Ako ste komunikovali pri natačaní?
rod. Marčeková: Vilo veľmi dobre artikuluje, tak nebol problém, navyše veľa 
vecí aj viackrát zopakoval. A bol tam aj môj syn, ktorý nám tlmočil.
rod. Birková: To ste predsa na obrazovke videli. Takto sme komunikovali aj 
mimo natáčania, v zákulisí. Väčšinou som s Vilom komunikoval sám bez tlmoč-
níka (dcéra). Vilo je v artikulácii výborný, dosť ľahko mu rozumieť. Len keď režisér 
alebo Vilo oznamovali všetkým (štábu aj nám) naraz pokyny ohľadom natáčania, 
vtedy mi prišla na pomoc dcéra.

Na čo najradšej spomínate z natáčania relácie?
rod. Marčeková: Predovšetkým na prístup celého filmového štábu, ktorý fun-
goval ako hodinky a mali to perfektne zorganizované. Boli sme veľmi prekvapení, 
koľko nepočujúcich sa prišlo do klubu pozrieť ako dopadne finále pri „tanieroch“. 
Ďakujeme všetkým za povzbudzovanie!!!

rod. Birková: Na moment, keď nám s manželkou Vilo oznámil, že kazetu treba odovzdať 
na určenú adresu. Ja som mu povedal, že ideme ich markizáckym autom. Oni vraj žiadne 
auto nemajú. V tej chvíli mi mysľou prebehla myšlienka, že pôjdeme mestskou hromadnou 
dopravou. Našťastie manželku napadlo zobrať si taxi. Super bolo aj to, keď sme hľadali 
panelák s číslom 43, v ktorom bývala pani, ktorej sme mali doručiť videokazetu. Postupné 
značenie vchodov panelákov bolo 39, 41, 45. Snažili sme sa nájsť číslo 43 medzi vchodmi 
41 a 45. Nedarilo sa nám ho nájsť. Dosť dlho nám trvalo hľadanie, kým sme vchod číslo 
43 našli. Vďaka manželke. Hľadané číslo sa nenachádzalo medzi vchodmi 41 a 45, ale za 
vchodom 45. Dokonca konáre stromu to číslo zakrývali. Veru nenapadlo ma, že 39, 41, 45, 
43 je tiež postup.

Opýtali sme sa aj moderátora Vila Rozborila ...

Ako ste prišli na nápad zapojiť do relácie Vilomeniny nepočujúcich?
Svojho času sme robili Vilomeniny so zrakovo postihnutými. Uchvátili 
ma. Najmä tým, ako sa dokázali so svojím „hendikepom“ vyrovnať v ži-
vote, aj v našej súťaži. A keď som na Dvojke videl vo vašom magazíne 
príspevok z nejakého divadelného festivalu pre nepočujúcich a cítil 
som tú obrovskú energiu a zmysel pre humor, bolo rozhodnuté.

Stretli ste sa už niekedy predtým s nepočujúcimi? Aký pocit ste mali 
pri komunikácii s nimi? Mali ste problémy s komunikáciou s nimi?
Jasné, so svojou dcérou. Tá ma nepočúva nikdy. Desaťkrát za deň jej 
vravím:si hluchá?! Ale vážne. V dome, kde som vyrastal žilo dievča, 
ktoré bolo nepočujúce a jeden čas som ju miloval. Komunikačný 
problém sme nemali žiadny, pretože to vtedy vyriešili hormóny a tes-
tosterón. Na nepočujúcich sa zo zásady a z princípu nepozerám ako 
na „iných“. Ten, kto kradne alebo tuneluje, je pre mňa oveľa viac postihnutý.

Čo Vás najviac prekvapilo alebo oslovilo na nepočujúcich?
Neprekvapilo ma nič, pretože tri nohy a štyri oči som nečakal. Ale oslovil ma neuveriteľný zmysel 
pre humor. Keď mi Peťov otec, pán Marček, každú svoju odpoveď na moju otázku aj pantomimicky 
zahral, povedal som si: chlapče, na teba ani Polívka nemá. A vo štvrtej disciplíne, keď tancovali, 
bolo to dojímavé a vtipné zároveň. Na Vilomeniny s nepočujúcimi som mal doteraz najviac divác-
kych ohlasov. A len pozitívnych. Deň po relácii ma v Košiciach na ulici zastavil nepočujúci, podal 
mi ruku a povedal: „Včera ste nám nepočujúcim v telke veľmi pomohli, ďakujeme“. Neubránil som 
sa slzám. Nie vy mne, ale ja vám ďakujem.

Čo by ste chceli odkázať nepočujúcim?
Verte, že je toho oveľa viac, čo môžete naučiť vy, nepočujúci, nás počujúcich, než 
naopak. Možno sa vám životom kráča ťažšie ako nám, ale dôležitý nie je počet kro-
kov ale kvalita každého jedného kroku. A možno vám ušká nezbedné neslúžia tak 
ako by mali, ale v očiach máte veľkú iskru a v srdci oheň. Držte si to. Pevná 
vôľa všetko zdolá!
A ešte niečo vám odkazujem: Pozerajte Vilomeniny, budem rád.
S pozdravom váš priateľ Vilo Rozboril

Ďakujeme Vilovi Rozborilovi i rodine Marčekovej a Birkovej za veľmi 
príjemný rozhovor. Myslím, že ešte dlho si všetci budeme pamätať túto 
zábavnosúťažnú reláciu a určite si ju pozrieme znova. A možno, že si 
ju nielen pozrieme, ale z času na čas, aj sami vyparatíme (= urobíme) 
nejakú tú vylomeninu, beťárstvo. Veď to je to, čo nás aj napriek nášmu 
veku robí večne mladými.

redakcia
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Šťastie
Čo je to šťastie? To skutočné šťastie. Často krát po ňom tak túžime. Prajeme 

si ho pri každej príležitosti. Pri narodeninách, meninách, Vianociach, ... . Šťastie je 
veľmi prchké. Máme pocit, že sa nám ľahko prekĺzne cez prsty. V dnešnom svete 
sa za šťastných ľudí považujú tí, ktorí majú veľké domy, luxusné autá, môžu si 
dovoliť dovolenku v zahraničí, byť úspešným, obdivovaným. Poznáte takých ľudí 
osobne? Keby ste ich poznali, tak by ste zistili, že vôbec nie sú šťastní. 
Možno, že nie sme šťastní, pretože hľadáme šťastie na nesprávnom 
mieste. Otvorme si oči a skúsme sa zamyslieť: Čo znamená pre mňa 
šťastie?

Najväčšiu radosť mám z ľudí, ktorí ma obklo-
pujú a ktorých mám rada. Neraz som šťastná aj 
z maličkostí...pekného dňa, rozkvitnutého kvetu, 
úsmevu... 

Katarína Mrázová 

Moje šťastie a radosť je JEŽIŠ...Láska 
k Bohu...

Anna Boldišová

Som šťastná, keď sa stretnem s nepočujú-
cimi a porozprávame si veľa nových zážitkov.

Perla Pastoreková

Som šťastná, keď vidím, že aj druhí ľudia sú 
šťastní... Keď môžem niekomu pomôcť... Keď mi 
Anička (nepočujúce dievča) povie „mamička“. Som 
šťastná, keď mám problém a Boh situáciu zázračne 
vyrieši. Som šťastná, keď mi niekto povie, že má ma 
rád... 

Janka Karasová (počujúca dobrovoľníčka)

Šťastie pre mňa znamená lásku a porozumenie. 
Prežívať spoločne v živote dobré aj zlé chvíle. Som 
šťastná, keď sa môžem pobaviť s druhými ľuďmi 
a pomáhať im. Viac šťastia je v dávaní ako v pri-
jímaní – ako povedal Ježiš. Preto treba rozdávať 
svoju lásku.

Eva Kováčová

Šťastie pre mňa je mať dobré rodinné zázemie. Mať okolo seba ľudí, ktorí ma majú 
radi a ja ich a sú ochotní a schopní mi kedykoľvek, keď to potrebujem, pomôcť. Môcť 
cestovať, pomáhať ľuďom, venovať sa koníčkom - to ma robí šťastným. Rodinné záze-

Opýtali sme sa ... Opýtali sme sa ...

mie, zmysluplná práca ma robí šťastným. Šťastie je cesta a nie cieľ. Šťastie patrí do 
každodenného života. 

Jozef Rigo

Šťastie je pre mňa vzácnou hodnotou. Chvíľa, v ktorej cítim radosť, pokoj a pohodu. 
Vzácnou je pre mňa preto, že si túto chvíľu vždy vážim. Je to moment, počas, kto-
rého sa väčšinou zastavím na svojej ceste životom a viac si uvedomujem, čo je 
v živote dôležité a podstatné. Najväčším životným šťastím sú pre mňa moja rodina 

a všetci ľudia, ktorých som doteraz stretla a spoznala. Bez nich by som veľa nedo-
kázala. Som šťastná, keď vidím, ako sa niektorým nepočujúcim deťom a mladým 

ľuďom darí, lebo viem, že to nie je ľahké. Za každým 
ich úspechom je veľa úsilia a odriekania. Som šťastná, 
keď vidím, ako si ľudia vedia vzájomne pomôcť a vyjsť 
si v ústrety. Že nekritizujú jeden druhého, ale spoločne 
hľadajú riešenia, ktoré by pomohli každému z nás nepo-
čujúcich. Som šťastná keď stretnem počujúceho člo-

veka, ktorý sa usiluje pochopiť život 
a problémy nepočujúcich a pomôcť 
im. Som šťastná, keď sa ráno zobu-
dím do ďalšieho dňa a moji najbližší 
sú v poriadku a život ide ďalej.

Iris Domancová 

Šťastie pre mňa znamená, keď si 
rozumieme s celou mojou rodinou. 
Šťastnou ma robí, keď sa stretávam 

s nepočujúcimi na rôznych podujatiach. 
Janka Schreinerová

Z vašich odpovedí vidíme, že najväčším 
šťastím je, keď sme s ľuďmi, ktorých máme 
radi a oni nás. Možno, že si to často krát 
neuvedomíme. Len vtedy, keď tam už nie 
sú. Každý človek sa narodí šťastný. Záleží 
už len od neho, aký rebríček hodnôt si 
zvolí (= čo je pre neho dôležité). Človek si 
niekedy nevie vážiť to, čo má. Šťastie sa 
často krát skladá z mnohých drob-
ných každodenných radostí. Stretnutie 

s priateľmi, úsmev, pohľad na zvieratá, trávu, kvety, stromy, vtáky 
a slnko na oblohe. To všetko nám môže priniesť radosť. Šťastie 
a radosť však môžeme pocítiť aj vtedy, keď sa rozdáme druhým. 
Keď urobíme niečo dobré pre druhých. Vtedy nájdeme prekvapu-

júco šťastie a radosť v nás samých. Vtedy už nemusíme hľadať šťastie, pretože 
šťastie si nás samo nájde. 
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je skrátená. Na tejto sv. omši sú pokrstení dospelí veriaci, ktorých voláme katechumeni. Jenou 
z nich bola aj naša Erika Sukupová. Bola pokrstená v katedrále sv. Františka Xaverského 
v Banskej Bystrici. 

Veľkonočná nedeľa. Zmŕtvychvstanie – najväčší Kristov zázrak a základná pravda kresťanskej 
viery. Je to víťazné zavŕšenie Kristovho vykupiteľského diela. Jeho duša sa opäť spojila s osláve-
ným telom, na ktorom síce ostali rany ukrižovania, ale nepodlieha obmedzeniam času a priestoru. 
Nepočujúci v Trenčíne sa stretli, aby sa spoločne podelili radosťou zo Zmŕtvychvstania Pána. 

Veľkonočný pondelok sa zvykne nazývať aj „Pondelkom Baránka“. Tento deň je známy aj 
šibačkou a oblievaním dievčat vodou. Po Veľkej Noci nasleduje osemdňová oktáva (= osem dní po 
väčšom sviatku). Tá sa končí Nedeľou Božieho milosrdenstva. 

Veľkonočné obdobie je obdobie po veľkonočnej slávnosti. Trvá 50 dní a končí sa večer na 
sviatok Zoslania Ducha Svätého (Turíce). Toto obdobie sa slávi v radosti, plesaní a v týchto dňoch 
sa spieva radostné Aleluja.

Aktuálne Osobnosť

Veľký týždeň
Sviatky Veľkej noci sú už síce za nami, avšak spomienky na toto najkrajšie obdobie 

v cirkevnom roku sú ešte stále s nami. Preto sa poďme spolu pozrieť ako prežili nepo-
čujúci v rôznych mestách tieto sviatky. 

Vo Veľkom týždni Rímskokatolícka cirkev slávi 
tajomstvá spásy. Sú to posledné dni, ktoré Kristus prežil 
tu na zemi. Veľký týždeň sa začína Kvetnou nedeľou. 

Kvetná nedeľa nám pripomína rozhodnutie židov-
skej rady o Ježišovej smrti a kresťania si počas nej pri-
pomínajú triumfálny vstup Ježiša Krista do Jeruzalema. 
V tento deň sa svätia palmové alebo olivové ratolesti. 
U nás najčastejšie bahniatka, tie sa potom spália na 
popolec, ktorý bude použitý pri obradoch Popolcovej 
stredy budúceho roku. Počas svätej omše sa čítajú 
pašie (= časť evanjelia, v ktorom sa opisuje Pánovo umučenie). Na Kvetnú nedeľu bola naša redak-
cia prítomná na svätej omši v Nitre. Tam sa nepočujúci stretli, aby si pripomenuli utrpenie Pána. 
Na začiatku omše kňaz Robert Colotka posvätil svätou vodou zastavenia krížovej cesty. Tie po 
omši boli vyvesené v kaplnke sv. Františka Saleského. Nepočujúci sa pod vedením A. Šmehilovej 
pomodlili spoločne krížovú cestu. 

Posledné tri dni Veľkého týždňa, voláme aj - Veľ-
konočné triduum alebo trojdnie - Zelený štvr-
tok, Veľký piatok a Biela sobota. Na Zelený 
štvrtok si pripomíname ustanovenie Eucharistie (= 
Ježišove telo a krv pod spôsobom chleba a vína) 
i sviatosti kňazstva. Predpoludním biskupi slúžia 
sväté omše so všetkými kňazmi svojich diecéz. 
Pri týchto omšiach posväcujú aj tri druhy oleja: 
krizmu, olej katechumenov a olej chorých. 
Olej je znamením sily. Tieto oleje sa používajú pri 
krste, birmovaní, sviatosti pomazania chorých 
a pri vysvätení kňazov. Vo štvrtok večer slávil Ježiš 
poslednú večeru so svojimi učeníkmi. Táto večerná 
svätá omša je tiež známa obradom umývania nôh 

12 mužom. Vo štvrtok prestávajú zvoniť zvony, ako znak spoluúčasti s utrpením Krista. Ich zvuk sa 
ozve až na slávnostnú Glóriu na vigíliu vzkriesenia na Bielu sobotu a namiesto nich sa používajú 
rapkáče. Po skončení omše si pripomíname Pána Ježiša, ako v Getsemanskej záhrade bdie v mod-
litbe. Túto opustenosť Krista symbolizujú otvorený prázdny svätostánok (= miesto, kde je uložená 
Eucharistia), zhasnuté večné svetlo, obnažený oltár.

Veľký piatok je dňom utrpenia, ukrižovania a smrti Ježiša. Toto je jediný deň, kedy sa v rímsko-
katolíckych chrámoch neslúži svätá omša. Je to deň pôstu a spomienky 
na utrpenie Ježiša. V Banskej Bystrici sa nepočujúci stretli v Diecéznom 
centre J. Pavla II., aby spoločne prežili tento deň. Začali sme v kaplnke, 
kde sme si prečítali pašie. Potom sme predniesli spoločné prosby za svet, 
poklonili sa Svätému krížu a prijali sv. prijímanie. Potom sme sa pomodlili 
spoločne krížovú cestu. Každý z prítomných dostal jedno zastavenie krí-
žovej cesty (spolu 14 zastavení). Jednotlivé zastavenia nám poukázali na 
veľký dar od Boha – naše ruky. 

Biela sobota – oslava Kristovho zmŕtvychvstania začína Veľkonoč-
nou vigíliou (= noc pred veľkými sviatkami). Zapaľovaním veľkonoč-
ného ohňa a svätením veľkonočnej sviece – paškálu, sa začína sv. omša. 
Táto svieca je stredobodom slávnosti. Po slovách „Kristus, svetlo sveta 
– Bohu vďaka“ sú od nej zapálené ďalšie sviece, ktoré si priniesli veriaci. 
V minulosti táto slávnostná sv. omša trvala celú noc až do rána. Teraz 

Básne zo sveta ticha
„Spoločnosť potrebuje umelcov práve tak, ako potrebuje robotníkov, odborníkov, 

technikov, učiteľov... Každý národ či menšina sa charakterizuje svojím vlastným ume-
ním, kultúrou, spôsobom života. V živote národov i menšín majú umelci svoje miesto, 
lebo ten, kto je obdarený darom umenia, vie obohatiť iných. Naša pani Pilárová je 
takým darom pre nás nepočujúcich.“ Takto sa začína úvod v zbierke básní od nepoču-
júcej poetky Magdy Pilárovej: Farebný svet ticha. Navštívili sme p. Pilárovú a položili 
jej pár otázok.

Kedy ste stratili sluch?
Sluch som stratila v 11 –tich rokoch a od-
vtedy som v absolútnom tichu.

Máte deti?
Mám dvoch synov.

Ako ste sa dostali k písaniu básní?
Mám rada poéziu, a tak som začala písať 
básne aj ja.

Kedy ste napísali svoju prvú báseň?
Svoju prvú báseň som napísala pred sied-
mimi rokmi.

Čo by ste chceli povedať týmito básňami 
druhým?
Týmito básňami chcem druhým povedať, že my nepočujúci dokážeme toľko ako oni (počujúci).

Ktorú báseň ste si najviac obľúbili?
Mojou najobľúbenejšou básňou je báseň o slávikovi, o tom ako si už nedokážem pripomenúť jeho 
spev i o tom, ako ťažko je nepočuť ľudský hlas.

Boli vaše básne vydané aj v knižnej podobe?
Áno.

Čo by ste chceli odkázať našim čitateľom Gaudia?
V prvom rade by som sa chcela všetkým, ktorí mi pomohli a pomáhajú, poďakovať.

Ďakujeme Vám za rozhovor. Prajeme Vám nech básne, ktoré napíšete, boli aj naďalej obohate-
ním pre nás všetkých. Jednu z básni sme uverejnili aj v tomto Gaudiu na str. 3.

redakcia
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Zo života Zo života

Súrodenci Roman a Oto
Všimli ste si už niekedy pavučinu z blízka? Ak 

áno, tak ste si určite všimli, že je popretkávaná krí-
žom-krážom tenkými vláknami. Tieto tenké vlákna 
vytvárajú domov pre pavúkov. V našom živote je 
to podobné. Náš život je popretkávaný rôznymi 
vzťahmi a priateľstvami, ktoré tvoria náš domov. 
Jednou z veľmi dôležitých vzťahov tvoria aj súrode-
necké vzťahy. Preto sme si dovolili bližšie nahliad-
nuť do života Romana a Ota Vojtechovských.  

Roman
Vek: 26
Obľúbená farba: Oranžová
Kam si chodil do školy?
Na Materskú a Základnú školu pre sluchovo postihnutých som chodil v Lučenci, potom na Peda-
gogickú a sociálnu akadémiu tiež v Lučenci, po nej na Prešovskú univerzitu do Prešova – odbor 
pedagogika mentálne postihnutých.
Je tvoj brat počujúci alebo nepočujúci?
Môj brat je počujúci.
Brat študuje alebo pracuje, a kde?
Študuje na Fakulte chemickej a potravinárskej technológie Slovenskej technickej univerzity v Bra-
tislave.
Robili rodičia medzi vami rozdiely? 
Nie, brali nás ako rovnocenných.
Aké má brat záľuby?
Šport, počítač, televízia, dobrá kniha.
Kto z vás robil väčšie problémy v detstve?
Podľa mňa nik, pretože výchova zo strany rodičov bola rovnaká, zodpovedná, primeraná našim 
podmienkam, požiadavkám.
Ako ste v detstve spolu vychádzali?
Super. Nemali sme žiadne zábrany. Medzi sebou sme sa bratsky tolerovali. Spoločne sme radi pes-
tovali šport, najčastejšie futbal, hokej, basketbal, tenis, chodili sme do posilovne, na basketbal, fut-
bal, na záhradku a brigády. 
V čom ste odlišní?
Môj brat miluje voľnosť, nočný život. Sem-tam v domácnosti sa mu nič nechce robiť. V škole mal 
rád prírodovedné predmety, ako sú chémia, fyzika, matematika. A ja spoločenskovedné: dejepis, 
zemepis, občianska výchova a etická výchova. 
Ako ste komunikovali so svojim súrodencom?
Komunikovali sme bežnou hovorenou rečou. Vzhľadom na moju poruchu sluchu, môj brat vie dodr-
žať zásady komunikácie s nepočujúcim. Ale na druhej strane rozumie základným posunkom. 
Na čo v detstve najradšej spomínate? 
Na všeličo. Máme bohaté spomienky, z ktorých sa len ťažko vyberá. Vďačím rodičom, že nám 
poskytli krásne detstvo, na ktoré asi tak ľahko nezabudnem.
Aký máte vzťah teraz?
Stále nám pretrváva dobrý vzťah od útleho veku (= od detstva). 
Ako často sa stretávate?
Našťastie obidvaja prechodne bývame v Bratislave. Ja v ubytovni a on vo vysokoškolskom internáte. 
Medzi nami je vzdialenosť približne 20 minút pešo. Stretávame sa raz do týždňa na Mladej garde, 
niekedy spolu chodíme domov vlakom a naspäť. Stáva sa, že niekedy idem sám domov, potom 
prinesiem bratovi jedlo do Bratislavy a naopak. On mne prinesie aj poštu. 
Vieš o jeho prvej láske?
No žiaľ neviem. O prvej láske sa nikdy nezmienil, a nikdy nedoviedol dievča domov. Ale viem, že 
nejaké dievča mal.

Pomáhate si navzájom?
Áno, pomáhame si navzájom. Napríklad nedávno som mu pomohol s bakalárskou prácou, on mne 
zas skontroluje a upravuje moje príspevky, formálne listy, básničky.
Prezradíš nejakú veselú príhodu na neho?
Napríklad mám na neho jednu dobrú príhodu, možno nie veselú. Dva dni pred okresným turnajom 
škôl v hádzanej sa odohral priateľský zápas 2 stredných škôl. Ja som hral za pedagogickú školu 
a brat za gymnázium. Nanešťastie v zápase sme sa do seba narazili o kolená a on spadol a poranil 
si ľavú ruku. Už nemohol reprezentovať gymnázium. 

Oto
Vek: 24
Obľúbená farba: Žltá, modrá, čierna
Kam si chodil do školy?
Predškolskú výchovu som absolvoval v materskej škole na vtedajšej Fučíkovej (teraz Herzovej) 
ulici v Lučenci. Potom som nastúpil na Základnú školu na Kubínyho nám., taktiež v tom istom 
meste a stredoškolské vzdelanie som získal na miestnom gymnáziu Boženy Slančíkovej Timravy. 
Za vysokoškolským vzdelaním som sa pobral do Bratislavy, kde aj momentálne študujem na 
Fakulte chemickej a potravinárskej technológie. 
Je tvoj brat počujúci alebo nepočujúci?
Môj brat je nepočujúci.
Brat študuje alebo pracuje, a kde?
Teraz úspešne, aj keď s prekážkami, pracuje na jednej z tunajších škôl pre sluchovo postihnuté deti.
Robili rodičia medzi vami rozdiely? 
Nie, spomínam si na časy, kedy nám rodičia kupovali rovnaké oblečenie. Podobne delili medzi 
nás všetko rovným dielom. 
Aké má brat záľuby?
Samozrejme, že je to šport a to som veľmi rád. No a teraz si pribral na svoje plecia aj prácu so 
sluchovo postihnutými ľuďmi, ktorú tiež pokladám za jeho záľubu.
Kto z vás robil väčšie problémy v detstve?
Samozrejme, že som to bol ja.
Ako ste v detstve spolu vychádzali?
Naša spolupráca bola perfektná. Spomínam si hlavne na športové aktivity, kedy sme sa navzájom 
dopĺňali a často sme sa na ihrisku našli aj naslepo. 
V čom ste odlišní?
Rozchádzame sa v zameraní, ktoré sme študovali. Ale môžem povedať, že brat je viacej aktívny, 
ctižiadostivý a priebojný v terajšom živote než ja.
Ako ste komunikovali vzhľadom na postihnutie súrodenca?
Dorozumievali sme sa hovorenou rečou. 
Na čo v detstve najradšej spomínate? 
Na radosť, ktorá ma sprevádzala každým dňom.
Aký máte vzťah teraz?
Stále je na výbornej úrovni, aj keď sa stretávame menej, ako keď sme boli malými chlapcami. 
Ako často sa stretávate?
Aspoň raz do týždňa hodíme nejakú reč.
Vieš o jeho prvej láske?
Nie, neviem.
Pomáhate si navzájom?
No jasné, bratia by si mali pomáhať. 
Prezradíš nejakú veselú príhodu na neho?
Pamätám si za mladi, keď sme sa ako malí chlapci hrávali na ihrisku pred panelákmi. Mali sme 
auto s pedálmi na šliapanie. Môj brat ma však nikdy nenechal povoziť, vždy sa presadil. Bol vtedy 
väčší a silnejší ako ja. 

Ďakujeme vám, že ste nám dovolili nahliadnuť trošku do vášho súkromia. Súrodenecký vzťah 
je skutočným darom. Je to vzťah, ktorý pomôže prekonať niekedy aj tie najťažšie chvíle v živote. 
Preto by sme si ho mali viac vážiť a udržiavať ho. Prajeme vám obom, aby sa ten vzťah, ktorý je 
medzi vami nikdy nestratil.  redakcia
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Kultúra Zo sveta

Vtipy nepočujúcich
Je to niekedy dobré, keď sa môžeme na sebe samom a aj na vlastnom slu-

chovom postihnutí zasmiať. Ešte lepšie, keď môžeme svoje profesionálne kari-
katúry a vtipy sami ukázať. Paul Dinkel si urobil pravé vzdelanie na karikaturistu. 
Stal sa diplomovaným karikaturistom – jediným v Nemecku. Teraz ponúka Paul 
svoju zbierku svojich najlepších vtipov vo svojej knihe. Kniha sa volá „Kniha 
najlepších vtipov nepočujúcich“.

Berlínsky festival posunkovej reči
Od 19. do 20. mája 2006 sa bude už po 6 – krát konať Berlínsky festival 

posunkového jazyka v Berlíne v Nemecku. Súťaž o Zlatú ruku bude rozdelená 
do známych kategórií – deti a mládež, ženy, muži a zbory. Ako novinka bude 
celú súťaž sprevádzať zaujímavý program.

Festival ticha
Od 5. - 8. júla 2006 sa bude konať v Paríži medzinárodný Festival 

ticha. Festival organizujú „ChanDanse des Sourds“ (= SpevTanec Nepo-
čujúcich). Najznámejšie miesta na usporiadanie sú už rezervované: 
Paris City Hall, Théâtre Monfort, La Loco, Palais Brongniart. Účastníci 
sa nemusia len pozerať na vystúpenia. Môžu sa aj aktívne zapojiť.

Ekumenický cirkevný deň 
nepočujúcich

V meste Ehningen sa uskutoční 2. júla 2006 Ekumenický (= spájajúci 
všetky náboženstvá) cirkevný deň nepočujúcich. Pre katolíkov ako aj protes-
tantov. Štátny kňazský úrad nepočujúcich v Štuttgarte vás všetkých srdečne 
pozýva.

Fascinujúce (= prekrásne) 
farebné fotografie

Vo vzdelávacom meste Passugg vo Švajčiarsku (nazýva sa aj 
miestom nepočujúcich, nedoslýchavých a ohluchnutých) vedie 
nedoslýchavý fotograf a výrobca filmov Phil Dänzer kurz fotogra-
fovania s názvom „Fascinujúce farebné fotografie“. Na tento kurz 
sa môžu prihlásiť samozrejme aj sluchovo postihnutí zo susedných 
krajín.

„Solidarita so sluchovo 
postihnutými“ v Luxembursku

Sluchovo postihnutí z Luxemburska založili základný spolok, ktorý sa nazýva 
„Solidarita (= súdržnosť, jednota) so sluchovo postihnutými“. Tento spolok 
zastrešuje (= zjednocuje) rôzne združenia, ktoré majú so sluchovo postihnu-
tými niečo spoločné.

Noc snov v ZOO Liberec aj pre nepočujúcich
V piatok 2. júna 2006 sa v zoologických záhradách v celej Českej 

republike a aj v ďalších miestach Európy uskutoční akcia venovaná pre-
dovšetkým handicapovaným deťom do 20 rokov, ich rodičom a súro-
dencom. Bohatý program bude mimo iných zahrňovať návštevu záku-
lisia zoologickej záhrady, hry podporujúce zmyslové vnímanie, nebude 
chýbať kultúrne vystúpenie a pohostenie. Hlavným zmyslom akcie je 
splniť priania handicapovaným deťom. V tento večer budú mať mož-
nosť nahliadnuť do miest, kde bežný návštevník nemá prístup. Každý 
z účastníkov si navyše odnesie malý darček domov. Cieľom podujatia 
je umožniť handicapovaným deťom prežiť v priestoroch zoologickej 
záhrady príjemný večer v spoločnosti najbližších.

Posunkový jazyk na Novom Zélande
Novozélandský parlament by mal čoskoro rozhodnúť o uzá-

konení posunkového jazyka ako oficiálneho jazyka v úradnom 
styku. Podľa štatistík je na Novom Zélande 210 000 nepočujú-
cich a z nich asi 28 000 používa posunkový jazyk. Tento jazyk 
obsahuje aj posunky, ktoré používali aj pôvodní obyvatelia 
Nového Zélandu. Jeho uzákonením sa zlepší prístup nepočujú-
cich v oblasti školstva, zdravotníctva a štátnej správy. Takisto si 
ľahšie nájdu zamestnanie.

Prvý japonský film o hluchoslepej žene
V Japonsku sa čoskoro objaví na filmových plátnach prvý film o hluchoslepej žene. Sumio 

Yamamoto je 52 – ročný filmový producent zo Shimonoseki; mesto na juhozápade Japonska. 
Rozhodol sa nakrútiť film o 74 – ročnej hluchoslepej žene, ktorá sa snažila o rovnocenné práva pre 
sluchovo a zrakovo postihnutých ľudí v Japonsku. Túto ženu prezývajú aj Japonská Helen Keller. 
Táto žena prišla o zrak a sluch pri nehode vo svojich 20 rokoch. Naučila sa brailovo písmo a za-
ložila v roku 1964 prvú celonárodnú organizáciu, ktorá mala za úlohu zlepšovať podmienky pre 
rovnako postihnutých ľudí . Vo filme ju hrá Ayako Kobayashi.

Okuliare s načúvacím prístrojom.
Okuliare vám teraz môžu pomôcť nielen vidieť ale aj počuť. Vedci vyvi-

nuli okuliare, ktoré majú v sebe zabudovaný načúvací prístroj. Malé mikro-
fóny dokážu zachytiť zvuky bez rušivých vplyvov okolia. Skoro 9 miliónov 
ľudí v Anglicku je sluchovo postihnutých alebo nedoslýchavých. Odhaduje 
sa, že približne 2 milióny ľudí bude využívať tento nový prístroj.
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Oznamy Blahoželania

S r d e č n e  b l a h o ž e l á m e !
... a prajeme v živote veľa lásky, zdravia, spokojnosti, radosti a Božieho požehnania!

K narodeninám:
	 6.5.	-	Slávke	Janáčovej		 2.6.	-	Jane	Juríkovej
	12.5.	-	Jánovi	Klačanovi		 8.6.	-	Pavlovi	Sulíkovi
	18.5.	-	Evke	Kováčovej		 12.6.	-	Ľubici	Hudecovej
	19.5.	-	Robertovi	Colotkovi		 21.6.	-	ThLic.	Františkovi	Bartošovi
	27.5.	-	Mariánovi	Ďurechovi		 25.6.	-	Perle	Pastorekovej	–	35	rokov
	30.5.	-	Jane	Klačanovej		 28.6.	-	Beáte	Chrenovej	–	45	rokovi

K meninám:
	26.5.	-	Dušanovi	Pulišovi		 29.6.	-	Petrovi	Mozdeňovi
	 8.6.	-	Robertovi	Colotkovi		 29.6.	-	Petrovi	Besedovi
	 8.6.	-	Róbertovi	Laffersovi		 29.6.	-	Petrovi	Chrenovi
	20.6.	-	Valérii	Ďurechovej		 29.6.	-	Petrovi	Drugdovi
	24.6.	-	Jánovi	Klačanovi		 29.6.	-	Pavlovi	Sulíkovi
	24.6.	-	Jánovi	Bielikovi		 29.6.	-	Petre	Chrenovej
	28.6.	-	Beáte	Chrenovej

Dodatočne blahoželáme Marcelke Kakarovej, ktorá 22.2. oslávila krásne 
životné jubileum 20 rokov. Prajeme jej ďalších 20 rokov požehnaného života a 
nech ju láska, pokoj a šťastie sprevádza na každom kroku.

Kolektív KCNS blahoželá k jubileám 35 a 45 rokov pani Beáte Chrenovej a Perle Pastorekovej. 
Prajeme vám pokoj, lásku a radosť do ďalších dní a rokov vášho života. 

K narodeninám prajeme kňazovi Robertovi Colotkovi a Františkovi Barto-
šovi veľa Božieho požehnania a milosti. Nech vás Pán sprevádza a naplní svojím 
Duchom Svätým, ktorý je Láska, Pokoj a Radosť. To vám zo srdca prajú a u Boha 
vyprosujú

kolektív KCNS, členovia KCNS a priatelia

Blahoželáme Erike
Dňa 15.04.2006 bola naša Erika Sukupová prijatá do spoločenstva Rímsko-

katolíckej cirkvi v kostole sv. Františka Xaverského v Banskej Bystrici na Vigílnej 
svätej omši. Sv. Omšu celebrovali (= slúžili) biskupi Mos. Rudolf Baláž a Mons. 
Tomáš Galis. Touto cestou by sme chceli popriať Erike, aby svetlo, ktoré v nej Pán 
zapálil, ju naďalej viedlo cestou života.

Kolektív KCNS a priatelia

Zoznámenie
Som slobodná, nedoslýchavá. Hľadám priateľa od 24 – 30 rokov. Nefajčiar, neal-

koholik. Len sms na číslo 0908 681738.

Detský tábor 

27.7. - 1. 8. 2006
Kde: v Lúčkach pri Kremnici
Pre koho: deti od 9 – 15 r.

Cena: 650,- Sk (deti členov KCNS)
950,- Sk (deti nečlenov KCNS)
Čo tam budeme robiť? 

Budeme sa spolu hrať, chodiť na výlety, 
zaplávame si na plavárni, naučíme sa tancovať 

rôzne tance, spolu sa budeme  
učiť anglické slovíčka. 

Môžete prihlásiť deti do 15. 6. 2006
Kontakt: KCNS, Kapitulská 21,  

974 01 Banská Bystrica,
e-mail: kcns@azet.sk, 

mobil: 0911/222 351, 
tel/fax: 048/ 47 202 62

Kalendár sv. omší v posunkovom jazyku
máj, jún 2006

B. Bystrica: Katedrála sv. Františka Xaverského – 28.5. a 25.6.2006 o 14.00 hod.
Trenčín: Kostol Notre Dame – 21.5. a 18.6.2006 o  16.00 hod. 
Nitra: Kaplnka sv. Františka Saleského – 14.5. a 11.6. 2006 o 16.00 hod.
Kremnica: Kostol sv. Františka Asisského – každú stredu o 16.00 hod.
Lučenec: 1 x mesačne 
Bratislava: Františkánsky kostol – 7.5. a 4.6. 2006 o 16.30 hod ( v pos. reči ) 
 ostatné nedele o 16.30 hod. ( tlmočené )
 Kostol sv. Cyrila a Metoda – detská omša – 1x mesačne

Prvá sväté prijímanie
Srdečne vás pozývame na prvé sväté prijímanie, ktoré bude dňa 10. mája 

2006 o 15.00 vo farskom kostole Navštívenia Panny Márie v Lučenci . Osem 
nepočujúcich detí prijme prvé sväté prijímanie. Spoločne sa môžeme spojiť, v 
tento veľmi vzácny deň pre tieto deti, svojou modlitbou. 

Medzinárodná súťaž SP detí v matematike
ZŠI pre SP Hrdličkova, v spolupráci s Ministerstvom školstva SR, Katedrou špeciálnej pedago-

giky Pdf UK a RNDR, Katedrou algebry, geometrie a didaktiky matematiky – z Oddelenia didaktiky 
matematiky FMFI UK dňa  26. apríla pripravujú 

Osmy ročník celoslovenskej súťaže SP detí v slovenskom jazyku a v matematike 
a

Druhý ročník medzinárodnej súťaže SP detí v matematike. 
Súťažiť sa bude v dvoch kategóriách:

v kategórii mladších žiakov súťažia žiaci 5. a 6. ročníka 
a v kategórii starších žiakov súťažia žiaci 7. a 8. ročníka.

Bližšie informácie o súťaži môžete nájsť na internetovej stránke www.zsihrdlickovaba.edu.sk 

Skvelá spoločná  
dovolenka

v dňoch 15. - 19. 7. 2006
do Veľkého Medera

Cena: 800,- Sk (členovia), 950,- Sk (nečlenovia)

Program: termálne kúpalisko,  

opekanie, výlety do okolia, návšteva 

 Gabčíkova – vyhliadková plavba.

Prihlásiť sa môžete do 5. 6. 2006. 
Záloha: 500,- Sk

Kontakt: KCNS, Kapitulská 21,  
974 01 Banská Bystrica, 

e-mail: kcns@azet.sk, mobil: 0911/222 351, 
tel/fax: 048/ 47 202 62

Vybavuje: Janka Cmarová




