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Milí čitatelia,

prihováram sa k Vám 
prvýkrát a premýšľam 
čo napísať. Pozerám sa 
von z okna a hľadám 
slová, ktoré by som 
mohla položiť na pa-
pier. Ale vidím iba krásne lístie, ktoré za-
čína mať krásne odtiene žltej, oranžovej 
a červenej. Áno, je tu jeseň, pomyslím si 
a napijem sa z voňavého čaju, ktorý mi 
priniesol k počítaču manžel.

Jeseň je pre mňa najkrajším obdobím 
roka. Možno pre krásnu prírodu, ale i 
voňavé gaštany, ktoré môžem zjesť pri 
prechádzke mestom. Alebo pre sviatky- 
Spomienku všetkých svätých a Dušičky, 
ktoré nám pripomínajú našich blízkych, 
ktorí žijú už iba v našich spomienkach. 
Keď som bola malá, chodili sme vždy 
celá rodina na cintorín, zapáliť svieč-
ky, priniesť kvety a pomodliť sa. Otec 
mi vtisol do ruky mentolku (cukrík) 
a mama vždy hovorila o životoch tých 
ľudí a ja som mala pocit, ako keby boli 
blízko nás.

Napriek tomu, že nám na cintoríne 
občas vyhŕkne slza a zabolí nás spo-
mienka na zosnulých, skúsme sa stret-
núť pri dobrom čaji s našimi žijúcimi 
priateľmi a rodinou, na ktorých bežne 
nemáme čas a využime to, že sú tu. 

A nezabudnite im povedať, že ich 
máte radi, v dnešnej zložitej dobe je 
veľmi dôležité cítiť sa byť milovaný.
Všetkých Vás zdravím

Kristína
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Socha Krista Spasiteľa
Kristus Spasiteľ alebo Kristus Vykupiteľ 

(po portugalsky: O Cristo Redentor) je socha 
Ježiša Krista postavená v roku 1931 v Brazí-
lii nad mestom Rio de Janeiro. 

Je umiestnená na 704 metrov vysokom pa-
horku Corcovado, jej výška je 30 metrov a pod-
stavec pod ňou meria 7 metrov. Zobrazuje 
Krista s roztiahnutými rukami, akoby objímal 
mesto. Toto gesto malo vyjadrovať súcit a ra-
dosť z nezávislosti.

Myšlienka vytvoriť sochu sa zrodila v roku 
1922, keď Brazília oslavovala 100. výročie nezá-
vislosti. U Brazílčanov mala myšlienka úspech, 
začali sa organizovať zbierky pre získanie finan-
čných príspevkov na sochu a o necelých 10 ro-
kov bola ich idea naplnená.

Na vrchol pahorku vedie železnica postave-
ná v roku 1885, ktorá končí 40 m pod sochou. 
Pod sochou sa nachádza terasa, z ktorej je krás-
ny výhľad na celé Rio de Janeiro ale aj na pláž 
Copacabana a Ipanema.

Petra v preklade z gréčtiny znamená 
skala. Je to skalné mesto a archeologická 
lokalita v Jordánsku. Od roku 1985 je za-
radená na zoznam svetového kultúrneho 
a prírodného dedičstva UNESCO. Trosky 
mesta, ktoré boli odkryté v 19. storočí, 
sú prístupné návštevníkom.

Petra sa nachádza za vstupnou bránou na-
zývanou siq. Mesto vzniklo na dokonale kry-
tom mieste, kde sa stretávajú tri údolia a bolo 
založené pravdepodobne medzi 3. st. pred Kr. 
a 1. st. po Kr. V tom čase údolie obsadili Naba-
tejovci. Petra sa stala hlavným mestom ich krá-
ľovstva. Neskôr ovládli Petru Rimania. 

Mesto leží na mieste, kadiaľ viedla cesta do 
južnej Ázie, takže ovládalo obchod s korením.

Všetky stavby (chrámy, hrobky, amfiteáter) 
boli vytesané do pieskovca. Najväčší rozkvet 
a význam dosiahlo mesto okolo roku 62 pred 
Kr., kedy tu žilo asi okolo 30 000 ľudí.

Petru opustili poslední ľudia po druhom niči-
vom zemetrasení v 6. st. po Kr. Údolie upadalo 
postupne do zabudnutia. Stalo sa tajomstvom 
miestnych beduínov, ktorí existenciu skalného 
mesta starostlivo skrývali pred svetom.

Prvým Európanom od čias križiackych vý-
prav, ktorý uvidel Kráľovskú hrobku v Petre, bol 
v roku 1812 švajčiarsky bádateľ a cestovateľ 
Johann Ludwig Burckhardt, ktorý cestoval zo 
Sýrie do Egypta v prezlečení za Araba.

Scenériu tohto mesta využilo viacero filmov, 
okrem iných Indiana Jones a posledná krížová 
výprava, či Múmia sa vracia. Dňa 7. 7. 2007 bola 
Petra v portugalskom Lisabone vyhlásená za 
nový div sveta.

Mesto Petra v Jordánsku
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V piatok 19. júna 2009, na slávnosť Božské-
ho Srdca Ježišovho, otvoril Sv. Otec Benedikt 
XVI. rok kňazov. Udialo sa to pri príležitos-
ti 150. výročia úmrtia kňaza sv. Jána Márie 
Vianneya, ktorý zomrel 4. augusta 1859. Rok 
kňazov potrvá do 11. júna 2009, kedy sa 
bude v Cirkvi znovu sláviť slávnosť 
Najsvätejšieho Srdca Ježišovho. 
Táto slávnosť nie je vybratá ná-
hodne. Svätý arský farár Ján 
Mária Vianney hovorí: Kňaz-
stvo je prejavom lásky Srdca 
Ježišovho. Podobne pápež vo 
svojom prejave pri vyhlásení 
Roku kňazov hovorí, že tento 
deň je osobitným dňom modli-
tieb za kňazov. Na nasledujúcich 
stránkach vám prinášame niečo o 
samotnej sviatosti kňazstva a život 
Jána Mária Vianneu. 

Biblický základ sviatosti kňazstva je pri Po-
slednej večeri, keď bola ustanovená aj Sviatosť 
Oltárna. Po svojom zmŕtvychvstaní dáva Ježiš 
Petrovi moc, keď mu hovorí: Pas moje baránky. 
Pas moje ovečky. Petrovi bola zverená starostli-
vosť o Cirkev na zemi a spolu s apoštolmi dostal 
moc odpúšťať hriechy a sláviť Eucharistiu. Táto 

moc prešla na ostatných biskupov a kňazov, 
ktorých ustanovovali vkladaním rúk. Nazýva-
me to Apoštolská postupnosť. 

Reformátori popierali sviatosť kňazstva 
a kňazskú moc, lebo zdôrazňovali len všeobec-

né kňazstvo. Luther učil, že krst vysviaca 
všetkých kresťanov na kňazov a bisku-

pov, preto nepotrebujú nijaké kňaz-
ské sprostredkovanie.

 Tridentský koncil vystúpil proti 
tomuto učeniu a hovorí, že kňazská 
služba existuje z Božieho nariade-
nia a je usporiadaná do stupňov:

 Prvým stupňom je diako-
nát (diaconia - služba). Úlohou 

diakonov je asistovať biskupovi 
a kňazom pri slávení sv. omše - pre-

dovšetkým pri slávení Eucharistie, 
rozdávať ju, asistovať pri uzatváraní 

manželstva, hlásať evanjelium a kázať, krstiť 
a pochovávať. Po Druhom vatikánskom koncile 
západná cirkev opäť obnovila trvalý diakonát, 
ktorý sa môže udeľovať aj ženatým mužom 
a je dôležitým obohatením pre Cirkev. Ženatý 
muž sa stáva trvalým diakonom so súhlasom 
manželky. Pri diakonskej vysviacke skladá dia-
kon sľub celibátu (to znamená, že po prípadnej 
smrti manželky je povinný zachovávať celibát) 
a poslušnosti biskupovi. O ustanovení prvých 
diakonov hovoria Sk 6, 1 - 7.

 Druhým stupňom je presbyterát – prijatie 
kňazskej vysviacky. Kňazi majú byť spolupra-
covníkmi biskupa a svoje povolanie môžu vy-
konávať len v závislosti od biskupa a v spolo-
čenstve s ním. Sľub poslušnosti, ktorý skladajú 
pri vysviacke znamená, že biskup ich pokladá 
za svojich spolupracovníkov. K sľubu celibátu 
a poslušnosti pripájajú sľub modliť sa liturgiu 
hodín - breviár.

Tretím stupňom je episkopát. Biskupskou 
vysviacku sa udeľuje plnosť kňazstva. Okrem 

19.06.2009 - 11.06.2010 – Rok kňazov

AKTUÁLNE
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Modlitba za kňazov
Pane Ježišu, ty si chcel dať Cirkvi vo svätom Jánovi Márii Vianneyovi živý obraz 
teba a zosobnenie tvojej pastierskej lásky. Pomôž nám, aby sme v jeho spoloč-
nosti a vedení jeho príkladom dobre prežili tento rok kňazov. Daj, aby sme sa 
od svätého farára z Arsu naučili, ako nachádzať radosť z toho, že budeme dlho 
zotrvávať v adorácii pred Najsvätejšou sviatosťou; aké jednoduché je tvoje Bo-
žie slovo, ktoré nás každý deň vedie; s akou nežnosťou tvoja láska prijíma ka-
júcich hriešnikov; aké posilňujúce je dôveryplné oddanie sa tvojej Najsvätejšej 

Nepoškvrnenej Matke; aké je nevyhnutné ostražito bojovať proti zlu. Pane Ježišu, daj, aby sa naši 
mladí podľa príkladu svätého arského farára naučili, aká potrebná, pokorná a slávna je kňazská 
služba, ktorú chceš zveriť tým, čo sa otvoria tvojmu volaniu. Daj, aby sa v našich spoločenstvách, 
podobne ako kedysi v Arse, diali zázraky milosti, ktoré konáš, keď kňaz dokáže „priniesť lásku do 
svojej farnosti“. Daj, aby láska našich pastierov živila a zapaľovala lásku všetkých veriacich, aby boli 
prijaté a uskutočnené všetky povolania a charizmy darované tvojím Svätým Duchom.

poslania posväcovať, pribúda biskupovi aj 
poslanie učiť a spravovať. Na právoplatnú vy-
sviacku biskupa sa vyžaduje osobitné povere-
nie rímskeho biskupa a prejavom kolegiálneho 
rázu biskupského stavu by mala byť účasť via-
cerých biskupov na vysviacke.

Vysviacka sa uskutočňuje vkladaním rúk 
biskupa na hlavu svätenca a konsekračnou 
modlitbou, ktorou sa vyprosuje vyliatie Ducha 
Svätého a jeho darov na kandidáta, aby mohol 
vykonávať službu, ktorá je mu zverená. 

Vysluhovateľom sviatosti je platne vysväte-
ný biskup, teda ten, ktorý je v línii apoštolskej 
postupnosti. Prijímateľom môže byť len pokrs-
tený muž, ten, kto má neporušenú vieru, správ-
ny úmysel, potrebné znalosti, dobrú povesť, 
potrebné fyzické aj duševné vlastnosti. Má mať 
aspoň dvadsaťpäť rokov a medzi diakonátom 
a kňazskou vysviackou má prejsť aspoň šesť 
mesiacov.

Kňazi západnej (latinskej) cirkvi sa vyberajú 
spomedzi veriacich mužov, ktorí sú slobodní 
a chcú zachovávať celibát ako znak nového ži-
vota, ktorým sa zaväzujú s nerozdeleným srd-
com slúžiť Bohu.

Vo východných cirkvách je disciplína odlišná: 
kým biskupi sa vyberajú spomedzi slobodných 
mužov, za kňazov a diakonov môžu byť vysvä-
tení aj ženatí muži. Ani vo východných cirkvách 
sa však už nemôže oženiť ten, kto prijal diakon-
skú alebo kňazskú vysviacku.

 Účinky svätenia sú: nezmazateľný znak - to 
znamená, že svätenie nemožno opakovať, ani 
udeliť len na istý čas; milosť Ducha Svätého - 
milosť, ktorá pripodobňuje vysväteného slu-
žobníka Kristovi - kňazovi, učiteľovi a pastiero-
vi.” 

A tak, na prahu mimoriadneho roka kňazov 
je úlohou nás veriacich predovšetkým mod-
liť sa za našich duchovných, vyprosovať im 
hojnosť darov Svätého Ducha, odolávať tlaku 
modernej spoločnosti masmediálnemu tlaku 
práve modlitbou za kňazov, ale aj za pracovní-
kov médií, aby aj oni pochopili veľkosť Božieho 
povolania, no aj ľudskú slabosť, od ktorej nie sú 
oslobodení ani Boží služobníci.

Zdroj: internet
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Sv. Ján Mária Vianney sa narodil 8. mája 1786 
v Dardilly, čo bola pomerne veľká obec asi 
osem kilometrov severovýchodne od Lyonu 
vo Francúzsku. Jeho rodičia boli zbožní a dobrí 
ľudia. Okrem neho mali ešte päť detí a každé z 
nich dostalo do mena zasvätenie Panne Márii.

Od malička boli vychovávaní vo veľkej úcte k 
Pánu Bohu. Ján od malička prejavoval záujem o 
veci duchovného charakteru. Od narodenia mal 
však prudkú povahu. Sám si dával s ňou veľa ná-
mahy, aby ju skrotil. Darilo sa mu. Bol poslušný 
a matka ho dávala za vzor aj ostatným súroden-
com. Počas francúzskej revolúcie, ktorá vypukla, 
keď mal Ján len tri roky, sa ešte viac celá rodi-
na utiekala k Pánu Bohu, potajme chodili na sv. 
omše a v dome ukrývali kňazov. Keď mu zverili 
otcovské stádo, vždy nosil so sebou sošku Pan-
ny Márie. Zorganizoval aj ostatných malých pas-
tierikov a spoločne vytvárali procesie, modlili sa. 
On ich napomínal, aby nekliali, aby boli posluš-
ní. Ak boli chudobnejší, podelil sa s nimi o to, čo 
mal. V zime roku 1795 navštevoval súkromnú 
školu v dedine. Robil veľké pokroky. V trinástich 
rokoch prijal prvé sv. prijímanie. Keď mal dvad-
sať rokov, prijal birmovanie. Hneď po birmovke 
sa vrátil domov, aby pomáhal na gazdovstve. Tú-
žil však stať sa kňazom. Matka bola nadšená, no 
otec ho nechcel pustiť. Nebolo peňazí na štúdi-
um, Ján mal už priveľa rokov na také štúdium 
a otec ho chcel mať radšej doma. Nakoniec mu 
však dovolil chodiť do malej farskej školy v Écul-
ly, ktorú tam otvoril ich farár Charles Balley. Ján 
mal však veľmi slabú pamäť a veľké medzery vo 
vedomostiach. Najmä latinčina mu robila veľké 
problémy. Modlil sa, zapieral, chytala sa ho ne-
chuť. Vykonal si púť k hrobu sv. Františka Regis 
a to mu dodalo odvahu a trochu sa zlepšil v ško-
le. V roku 1809 však musel narukovať. Zanedlho 
na vojne ochorel a dva roky býval v malej de-
dinke v horách, kde učil deti a povzbudzoval ich 
svojím zbožným životom. Podľa štátu však bol 
dezertér a musel sa skrývať. Až roku 1811 ude-
lili amnestiu všetkým zbehom z vojska, a tak sa 
mohol vrátiť domov.

Mal dvadsaťšesť rokov, keď začal študovať fi-
lozofiu vo Verrieres. Štúdium mu išlo veľmi sla-

bo. V roku 1813 nastúpil do seminára v Lyone, 
no nespravil skúšky a do vyšších ročníkov ne-
postúpil. Farár Balley ho potom doma doučo-
val, no ani to nepomohlo. Balley dosiahol, aby 
ho vyskúšali vo francúzštine. To skúšajúcich 
uspokojilo. Videli jeho zbožnosť, a tak sa Ján 
mohol stať subdiakonom, diakonom a nakoni-
ec v roku 1815 kňazom. Jeho prvé miesto bolo 
kaplánka v Écully. Sprvu nemohol spovedať, 
až po čase mu dali dekrét na spovedanie. Jeho 
spovednica však bola vždy obľahnutá ľuďmi, 
ktorí si žiadali jeho radu a duchovnú pomoc. V 
roku 1817 zomrel farár Balley. Sám Vianney ho 
zaopatril a odprevadil na cestu do večnosti. V 
roku 1818 vymenovali Jána za administrátora 
do obce Ars-Dombes, ktorá sa stala samostat-
nou farnosťou až roku 1821. Jána tam poslali 
so slovami: „Je to malá obec a niet v nej veľkej 
lásky k Bohu, vy ju tam zasejte!“

Ars bola dedinka asi tridsať kilometrov od Ly-
onu. Mala iba dvestotridsať obyvateľov a bola 
povestná svojou bezbožnosťou. Kostol opuste-
ný, štyri krčmy boli otvorené takmer nonstop, 
chýbala úcta medzi ľuďmi, nočné zábavy a hý-
renia ničili mravnosť, opilstvo prekvitalo. Keď 
Ján prišiel, dal sa ihneď do roboty. Vyčistil kos-
tol, faru zariadil len najnutnejším nábytkom, 
spával na zemi, spánok si skracoval a vždy pred 
spaním sa bičoval. Desať rokov si varil len sám 

AKTUÁLNE

Ján Mária Vianney
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a stále to isté jedlo, len aby ho udržalo pri živo-
te. Navštevoval svojich farníkov, najmä chudob-
ných a pre každého mal milé slovo. Do kostola 
zadovážil nový oltár, rúcha a pristaval kaplnky. 
Osem rokov tvrdo bojoval so zlozvykom kliatia 
v dedine. Dvadsaťpäť rokov mu trvalo, kým sa 
podarilo odstrániť hriešne tance. Raz sa 
stalo, že prišiel do verejnej miestnosti, 
tanečníkov vyhnal, hudobníkom a hos-
tinskému zaplatil škodu. V kaplnke sv. 
Jána Krstiteľa dal napísať výstižný nápis: 
„Jeho hlava bola cenou za tanec.“

Ján Mária Vianney bol malej a chudej postavy, 
vlasy mu padali až na ramená, mal vysoké čelo 
a ohnivé oči mali v sebe nezvyčajné čaro. Vedel 
aj zavtipkovať. Výsledky jeho namáhavej práce 
sa dostavovali pomaly, ale isto. Zbožné duše pri-
jímali jeho reformy s radosťou a mali ho v úcte. 
Takých však bolo málo. Viac bolo takých, ktorým 
tento farár prekážal. Na biskupský úrad preto 
písali zlomyseľné listy a ponosovali sa naňho. 
Arcibiskup však situáciu poznal a Jána plne pod-
poroval. Po čase sa začal kostol napĺňať. Ľudia 
prestali pracovať v nedeľu. Už nebolo počuť kli-
ať, v rodinách zavládli kresťanské zvyky. Ján za-
ložil Dom prozreteľnosti pre dievčatá a siroty zo 
svojej farnosti. Použil na to svoje dedičstvo. 

Od roku 1820 chodieval kázavať aj do okoli-
tých farností, konal misie. V roku 1832 vypukla 
vo Francúzsku cholera. Ľudia začali hľadať úte-
chu u farára v Arse. To bol začiatok mnohých 
pútí. Ľudia z celého Francúzska a všetkého dru-
hu chodievali do Arsu, aby mohli vidieť farára, 
vyspovedať sa u neho a dostať radu. Odhaduje 
sa, že ročne navštívilo Ars asi stotisíc ľudí. No ani 

diabol ho nenechal na pokoji. Trápil farára hr-
motom, buchotom, nedal mu spať, snažil sa ho 
znechutiť. Iba posledné roky života mal farár od 
neho pokoj. Keďže ľudí bolo veľa, Ján dostal na 
výpomoc mladšieho kňaza a neskôr viacerých 
misionárov. On sám bol stále presvedčený o svo-

jej ničotnosti a dvakrát chcel 
dokonca z farnosti odísť. No 
raz sa sám vrátil a druhýkrát 
ho nepustili samotní farníci. 
A tak slúžil ďalej. Čítal vo sve-
domí mnohých ľudí, tridsať 

rokov strávil denne šestnásť až dvadsať hodín 
v spovednici. V horlivosti neochaboval. 29. júla 
1859 prišlo zle. Spovedal a v plnom kostole vyk-
ladal katechizmus. Horko-ťažko vydržal do kon-
ca. Keď prišiel na faru, musel si ľahnúť. Horúčka 
ním lomcovala. Dal si zavolať svojho spoved-
níka, farára z Jassansu. Vyspovedal sa a viac už 
nehovoril, len mlčky požehnával tých, ktorí za 
ním prišli, aby ho videli. Dokonca prišiel aj bis-
kup, aby ho ešte naposledy videl. Vo štvrtok 4. 
augusta 1859 o druhej ráno farár z Arsu zomrel 
s úsmevom na perách. Mal vtedy sedemdesiat-
tri rokov.

Zvesť o jeho smrti sa rýchlo rozniesla a tisí-
ce pútnikov prichádzali, aby ho odprevadili 
na poslednej ceste. Podľa jeho želania bol po-
chovaný v Arse v lodi farského kostola. Tento 
kostol sa stal cieľom mnohých pútí a miestom 
modlitieb. V roku 1905 bol vyhlásený za blaho-
slaveného a v roku 1925 za svätého. Jeho telo 
sa zachovalo neporušené a dnes je vystavené 
v novej bazilike v Arse.

Zdroj: internet

AKTUÁLNE

Kňaz je láskou  
Kristovho srdca.

(Ján Mária Vianney)
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Prečo si si vybral za svoje po-
volanie kňazstvo?
Lebo som cítil vo svojom ži-
vote, že moje cesty sú riadené 
Bohom. Túžba stať sa kňazom 
vo mne dozrievala veľmi dlho 
a prechádzala rôznymi štádiami. 
Nie vždy to bolo úplne jedno-
značné, ale túžba dosiahnuť cieľ 
je stále veľká. A cesta, ktorou 
chcem tento cieľ dosiahnuť, je 
práve kňazstvo, do ktorého, ako 
cítim, ma povolal Boh.
Ako si sa dostal k nepočujú-
cim?
Bolo to na omši v nedeľu 
o 16:30, keď počas miništrova-
nia, som mal možnosť prvýkrát 
nazrieť na ich spôsob komuni-
kácie, prvýkrát sa s nimi stret-
núť a komunikovať.
Prečo si sa rozhodol do svojho 
pastoračného pôsobenia za-
hrnúť aj pastoráciu nepočujú-
cich? 
Lebo výzvy sa majú napĺňať. 

Pastorácia nepočujúcich je veľ-
mi aktuálnou výzvou pre Slo-
vensko.
Svoju diplomovú prácu si 
venoval téme: „Formy a per-
spektívy odovzdávania viery 
nepočujúcim“. Prečo si sa roz-
hodol práve pre túto oblasť?
Pretože som chcel sám lepšie 
pochopiť podstatu a formy 
odovzdávania viery, spoznať 
lepšie kultúru nepočujúcich, 
prostredie nepočujúcich a ich 
potreby. Práve vďaka tejto dip-
lomovej práci som mal mož-
nosť spoznať skúsenosti zo za-
hraničia, aj keď len teoreticky, 
ale bolo to veľmi obohacujúce. 
Vďaka tejto práci, som si vedo-
mý toho, že do konca života 
mám čo robiť. 
V súčasnosti pôsobíš ako 
kňaz vo františkánskom kos-
tole. Čo je náplňou tvojho 
pôsobenia?
Služba Bohu, Cirkvi a ľuďom.
Ako prebieha pastorácia me-
dzi nepočujúcimi?
Rozdelil by som túto otázku 
na dve roviny. Prvou je, že pre-
bieha v istých štruktúrach už 
20 rokov, počas ktorých pre-
šla rôznymi fázami. Vysluhu-
jú sa sviatosti, slúžia sa sväté 
omše, požehnávajú sa domy. 
Na druhej strane pastorácia 
nepočujúcich je minimálna 
a stále akoby sa rozbiehajúca. 
Je veľká potreba stáleho kňaza 
pre danú oblasť. Kňaza, ktorý 
by bol sprievodcom v duchov-
nom živote a povzbudzoval by 
samotných nepočujúcich ku 

svedectvu osobnej viery. V dip-
lomovej práci som spomenul 
jednu z foriem odovzdávania 
viery, a tou je práve svedectvo. 
Každý kresťan, či je počujúci 
alebo nepočujúci, musí svojím 
životom ukázať, že je veriaci. To 
sa prejavuje v jeho životných 
postojoch a hodnotách. Takto 
sa každý človek stáva „kňazom“, 
ktorý prináša duchovné obe-
te a zároveň pomáha svojim 
blížnym stretnúť sa s Bohom. 
Je mojím veľkým snom, aby 
v tejto pastorácii boli aktívni aj 
nepočujúci. 
Aké sú tvoje plány do budúc-
nosti pre prácu s nepočujúci-
mi?
Môj plán je iba jeden – ten 
Boží. Aký je ten Boží plán? To 
nám hovorí evanjelium: budo-
vať Božie kráľovstvo, ohlasovať 
Božiu lásku, sprostredkovať ľu-
ďom milosti, ktoré celé spolo-
čenstvo privedú k Bohu. 
Čo by si chcel odkázať našim 
čitateľom?
Prajem im to, čo aj sebe: spoz-
návať stále Božiu vôľu, otvárať 
sa Božej milosti a spoločne bez 
akýchkoľvek rozdielov, hraníc 
a bariér budovať Božie kráľov-
stvo už tu na zemi.
Ďakujeme za rozhovor.

Redakcia

Predstavujeme vám....
brat Félix Mária, OFM

Ako sme spomínali v predchádzajúcich článkoch slávime 
Rok kňazov. Preto sme sa rozhodli, postupne vám predstaviť 
kňazov, ktorí sa venujú pastorácii nepočujúcich. 

Ako prvého si vám dovoľujeme predstaviť novokňaza, ktoré-
ho poznajú predovšetkým veriaci z Bratislavy a okolia. Je ním 
brat Félix Mária, kňaz, františkán. Vysvätený bol 27. júna 2009 
a v súčasnosti pôsobí vo františkánskom kostole v Bratislave.
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Kto je vlastne Cyril Axcelrod? Podľa mňa je 
to určite obdivuhodný človek, ktorý prešiel 
dlhú cestu plnú prekážok, ale napriek tomu 
sa nevzdal. Narodil sa 24. februára 1942 do or-
todoxnej židovskej rodiny v Južnej Afrike. Už 
od narodenia bol krehkým dieťaťom. V troch 
rokoch zistili, že Cyril bol od narodenia úplne 
hluchý. Znamenalo to veľa problémov. Mys-
lím, že najväčším bola komu-
nikácia s rodičmi, ktorí v tom 
čase vôbec nevedeli, čo zna-
mená mať nepočujúce dieťa. 
A hoci až v deviatich rokoch 
sa naučil vyslovovať prvé slo-
vá, dnes ovláda niekoľko ja-
zykov. Existuje málo škôl pre 
nepočujúcich v Afrike, preto 
navštevoval katolícku školu sv. 
Vincenta pre nepočujúcich v 
Johannesburgu, čo bolo vte-
dy pre jeho rodičov spočiatku 
nepredstaviteľné. Postupne sa 
začala rozvíjať aj jeho komuni-
kácia s rodičmi, ktorí ho začali 
viesť vo svojej viere. Mal veľké 
predpoklady stať sa rabínom. 
To sa neuskutočnilo, keďže 
podľa židovských zákonov sa 
postihnutí ľudia nemôžu stať 
rabínmi. Napriek tomu túžil 
pomáhať nepočujúcim v Jo-
hannesburgu a v Kapskom 
meste. Čakala ho však iná ces-
ta. Stal sa katolíckym kňazom.

Ako zo židovského chlapca 
môže vyrásť katolícky kňaz? Aj 
to sa čitatelia dozvedia v tejto 
knihe. Cyril od začiatku ponú-
ka čitateľom na všetko vysvet-
lenie. Píše o svojich pocitoch, 
vysvetľuje židovské sviatky, ale 

aj prechod na katolícku vieru. Po štyridsiatke 
mu bola diagnostikovaná progresívna sle-
pota. Kniha bola vytvorená prostredníctvom 
kombinácie posunkového jazyka, taktilnej ko-
munikácie a Braillovho písma. Hovorí o jeho 
rannom detstve, rodinnom živote a školských 
rokoch. Po vysvätení do kňazskej služby sa 
čitateľ dozvedá aj o pastoračnej službe ne-

počujúcich a hluchoslepých 
osôb v mnohých častiach sve-
ta. Založil multirasovú školu 
pre nepočujúce deti v Soweto, 
zriadil ubytovňu pre nepočujú-
cich ľudí bez domova v Pretórii 
a propagoval pracovné cen-
trum v Kapskom meste. V dneš-
nej dobe neúnavne pracuje vo 
Veľkej Británii.

Jeho dielo a láska ku všetkým 
ľuďom pomáha prekonať zdra-
votné postihnutie, farbu pleti, 
náboženstva a viery. Kniha je 
napísaná veľmi jednoducho, ale 
zároveň napínavo. Tento príbeh 
túžite dočítať už len preto, aby 
aj vás inšpiroval. 

Aj u nás na Slovensku si mô-
žete túto knihu prečítať. Cyril 
Axcelrod príde do Banskej 
Bystrice 25. 10. 2009. O 14:00 
bude svätá omša v katedrá-
le sv. Františka Xaverského 
a o 15:30 sa uskutoční pre-
zentácia knihy a osobné stret-
nutie s Cyrilom Axcelerodom 
v priestoroch KCNS v Diecéz-
nom centre Jána Pavla II. Verí-
me, že si to nenecháte ujsť.

Redakcia

AKTUÁLNE

Za svetlom v tichu a tme
Za svetlom v tichu a tme je názov knihy, ktorá vyjde už aj 

v slovenskom jazyku. Autorom knihy je Cyril Axcelrod. Jeho 
kniha v angličtine nesie názov And The Journey Begins, 
čo v preklade znamená Cesta začína. Je to autobiografia 
dlhej životnej cesty. Cesty človeka, ktorý sa narodil hluchý. 
Neskôr ho zasiahla progresívna slepota. Napriek tomu sa stal 
katolíckym kňazom. 

Po radostných oslavách mojej vysviacky ma čakali povinnosti. Teraz som konečne mohol začať svoju službu nepočujúcim. Len dva týždne po tom, ako som sa stal kňazom, som sa ale 
dozvedel správu, ktorá mnou otriasla. Biskup Green sa vzdal svojho úradu a vrátil sa do svojej predošlej služby nepočujúcim v Kapskom Meste. Bez neho ako môjho biskupa som sa 
cítil neisto a nevedel som, čo prinesie budúcnosť. Bol kľúčovou osobnosťou na mojej ceste ku kňazstvu a bál som sa, že keď budem pokračovať sám, vrátim sa do toho dlhého, tmavého 
tunela. 
 Deň pred odstúpením biskupa Greena ma menoval za kaplána v škole pre nepočujúce černošské deti na vidieku pri King William`s Town, malom mestečku v provincii Eastern Cape. 
Rozbilo to nádeje komunity nepočujúcich v Johannesburgu, ktorí ma chceli ako svojho kňaza. Boli nahnevaní, lebo cítili, že ma preložili z nie dobrého dôvodu. Vedel som však, že Boh musí 
mať svoj dôvod. 
 Väčšinu škôl pre nepočujúcich v Južnej Afrike založili katolícki misionári, a samozrejme spravovali ich striktne podľa vládnej politiky apartheidu. Škola sv. Tomáša pre nepočujúcich, 
kde ma poslali, nebola výnimkou. Bola to jedna zo škôl, ktoré založil otec Donal Cashman z Írska. Teraz bol správcom tejto farnosti. 
 Budovy školy boli v lese. Bolo to veľmi ďaleko. Nebol tam rozhlas ani noviny. Telefón bol jediným prostriedkom na udržanie kontaktu s okolitým svetom. Samozrejme, ja som 
nemohol používať telefón a svoj prvý textový telefón pre nepočujúcich som dostal až o niekoľko rokov neskôr. 
 Školu viedli štyri dominikánky a niekoľko učiteľov. Všetkých tristo nepočujúcich detí pochádzalo z kmeňa Xhosa. V zhode s politikou apartheidu vláda naliehala, aby sa používali 
africké jazyky, a tak sa na školách vyučovalo v ich materinskom jazyku, reči Xhosa. Čoskoro som zistil, že reč Xhosa používa mľaskavé hlásky v jazyku a veľa som sa natrápil, kým som sa 
naučil komunikovať s deťmi a učiteľmi aj v Xhosa jazyku, aj v posunkovom jazyku ich kmeňa.
 Politika apartheidu presadzovala ideu, že všetci žiaci boli černosi a nemohli sa stretávať s nepočujúcimi z iných etnických skupín v Južnej Afrike. Najväčším šokom pre mňa bolo, 
keď som zistil, ako sú nepočujúce deti izolované od svojich rodičov, ktorí žili väčšinou na farmách, ďaleko od nich. Deti mohli ísť domov na prázdniny len dvakrát do roka a zvyčajne 
komunikovali so svojimi rodinami len zriedka alebo vôbec. Takže po niekoľkých rokoch začali školu považovať za svoj domov a častokrát po ukončení základného vzdelania nechceli 
odísť, lebo doma mali len malú nádej, že si nájdu prácu. Politika apartheidu takto rozbíjala rodiny tým, že nútila nepočujúce deti, aby žili v odlúčení od svojich príbuzných. To vytváralo 
komunikačnú bariéru medzi rodičmi a deťmi, čo znamenalo, že nepočujúce deti si boli bližšie so svojimi nepočujúcimi kamarátmi, s ktorými dokázali komunikovať.
 Zostal som na misiách tri roky. Bolo to pre mňa ťažké, lebo som stratil kontakt s nepočujúcimi v meste. Niektorí z nich ma prosili, aby som sa vrátil a rozvíjal pastoračnú činnosť v 
komunite nepočujúcich v Johannesburgu a ja som po tom veľmi túžil. Tiež som sa bál o svoju matku, ktorá tam zostala úplne sama. Keď som sa odsťahoval, veľmi trpela a bola smutná, lebo 
už som nemohol chodievať na Kiduš v piatkové večery, aj keď otec Cashman bol zhovievavý a hovoril mi, aby som z času na čas absolvoval tých sedemsto míľ do Johannesburgu a zostal 
s ňou v kontakte. 
 V júni 1971 mi tiež umožnili, aby som na niekoľko mesiacov odišiel zo školy a išiel na prvú evanjelizačnú misiu do zahraničia. 
 Predovšetkým som navštívil školy pre nepočujúcich v Ríme, Florencii a Bologni. Misijné združenie Piccola, ktoré má na starosti školy, malo niekoľko nepočujúcich rehoľných sestier 
a bratov. Vrcholom mojej cesty do Ríma bola súkromná audiencia u Svätého Otca Pavla VI. Otec Vincenzo Blais ma previedol cez hlavný vstup apoštolského paláca. Spolu s ním bol Dr. 
Irella, tiež nepočujúci, ktorý patril k zakladajúcim členom a bol prvým predsedom Svetovej federácie nepočujúcich. Odtiaľ nás Švajčiarska garda vo svojich oranžovo-modrých uniformách 
a tmavomodrých baretkách s červenými perami odviedla do paláca. 
 Prechádzali sme miestnosťou s nádhernými Rafaelovými freskami. Na chodbe stál ďalší oddiel Švajčiarskej gardy v striebornom brnení a španielskych kovových helmách             s 
hnedými perami. Potom nás zaviedli do predsiene, ktorá mala steny pokryté talianskym mramorom. Pán v úzkom hodvábnom saku, plisovanej košeli a čiernych nohaviciach nám ukázal, 
ako máme pozdraviť pápeža. Mali sme pobozkať jeho prsteň.
 Chvíľu sme čakali, kým príde na nás rad, aby sme vošli do audienčnej miestnosti. Bola to jednoduchá mramorová miestnosť s malým stolcom na stupienku, nad ktorým visel 
pápežský erb. Na stolci sedel útly, staručký, ale usmievavý pápež v bielej reverende s bielym solideom na hlave.
 Srdečne nás privítal. Ten pán každého z nás predstavil. Chceli sme pobozkať jeho prsteň, ale on pokorne a jemne odtiahol ruku a pokrútil hlavou. Keď počul moje meno, na tvári sa 
mu objavil široký úsmev. Pokynul, aby som prišiel bližšie a opýtal sa: „Z ktorej diecézy pochádzaš?“ „Port Elizabeth, Južná Afrika“, odpovedal som placho. „Á! Biskup Green ma informoval 
o tom, že ťa vysvätil. Si prvým nepočujúcim kňazom, ktorého poznám!“ Keď ma s blahoprianím objal, požiadal ma, aby som odovzdal odkaz mojej matke. Povedal, že ju obdivuje ako 
židovku, ktorá darovala svoje jediné dieťa Bohu, a prial si poďakovať jej za dar, ktorý dala Cirkvi. Požehnal mi a povedal: „Choď a rozdávaj Božiu lásku nepočujúcim.“ Pápežove milé silné 
slová ma dojali k slzám. Aké veľké zázraky mi urobil Boh!
 Keď ma vyprevadili z Apoštolského paláca, poslednýkrát som sa obzrel za pápežom. Toto stretnutie sa stalo jednou zo spomienok, ktoré si najviac uchovávam v srdci. Na pápežov 
pokyn som od roku 1971 cestoval po celom svete a ohlasoval evanjelium nepočujúcim. 
 Moja ďalšia zastávka bola v Paríži, kde som sa zúčastnil kongresu Svetovej federácie nepočujúcich. Stretli sa tu nepočujúci, aby hovorili na tému vzdelávania, psychológie, 
duchovného sprevádzania a iných aktivít. Bol som ohromený z toho, koľko nepočujúcich z celého sveta sa aktívne zapája do služby svojim komunitám. Toto ma posilnilo v dôvere v moje 

Za svetlom v tichu a tme

CYRIL  AXELROD

●  Narodil sa ako nepočujúci Žid, ale stal sa katolíckym kňazom.
● Do troch rokov nevedel chodiť, ale jeho dielo sa rozšírilo            
 na všetkých päť kontinentov.
● Rozprávať začal až ako deväťročný, ale dnes ovláda pätnásť  
 jazykov.
● Vyrástol v režime apartheidu, ale stal sa priekopníkom   
 multirasovej služby.
● Prišiel o zrak, ale nikdy neprestal vidieť.
● Teraz je nepočujúci a nevidiaci, ale to mu nebráni, aby v tichu 
 a tme kráčal za svetlom viery

KCNS
ISBN 978-80-967900-2-9
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27. septembra 2009 navštívil svätý otec 
 Benedikt XVI. mesto Brno, kde slúžil spolu 
s viac ako 120 000 veriacimi ľuďmi svätú 
omšu. My sme prišli za ním a on priletel pre 
nás.... krásne stretnutie, ktoré zanechalo 
spomienky a dojmy v našich dušiach a srd-
ciach.

Cestovali sme do Brna autobusom už ráno 
o piatej. Brat Félix vybavil autobus a aj vstu-
penky pre nás všetkých. Keďže naši priatelia so 
sluchovým postihnutím boli len štyria, doplnili 
sme autobus ľuďmi z Bratislavy, ktorý prejavili 
záujem.

Cesta bola rýchla a už o hodinku a pol sme 
vystúpili na diaľnici pred letiskom v Brne- Tuřa-
ny, odkiaľ sme sa pešo pol hodinu presunuli na 
letiskovú plochu, kde boli pripravené miesta 
pre návštevníkov. 

Už pred pol deviatou sme boli na našom 
mieste a pomaly sa pripravovali na svätú omšu. 
Najskôr sme pozorovali prílet prezidenta Čes-
kej republiky Václava Klausa a o chvíľku pristálo 
aj lietadlo svätého otca. Všetci sme ho nadšene 
vítali medzi nami a on nám zase požehnal naše 
životy svojimi otcovskými dlaňami.

Prišiel medzi nás. Vo svojom papamobile 
(auto svätého otca) prišiel celkom blízko ku 
nám....mohli sme mu zamávať, usmiať sa na 
neho.....a verím, že Boh videl naše ruky a naše 
radostné tváre, ktorými sme vyjadrovali radosť 
zo stretnutia s  Ježišovým zástupcom tu na 
zemi..... 

Celé stretnutie prebiehalo veľmi pokojne. 
Svätá omša začala o 10.00. Spolu sme prežili 

svätú omšu v latinčine, češtine, slovenčine a sa-
mozrejme všetko s tlmočením do posunkové-
ho jazyka. Svätý otec nám aj tento krát pripo-
menul myšlienku nádeje. Vo svojom príhovore 
jednotlivé štáty vyzval k nádeji,  čoho symbo-
lom bola aj krásna biela kotva vpravo od pódia, 
kde sa slúžila svätá omša. 

Na stretnutí sa zúčastnilo mnoho národov- 
návštevníci prichádzali z Českej republiky, zo 
Slovenska, Poľska, Nemecka, Rakúska, USA, Au-
strálie. Všetci sme však jedna veľká rodina, kto-
rá spoločne slávila nedeľnú svätú omšu s naším 
otcom....v jednom jazyku, v speve, s posun-
koch, v radosti a láske. 

Počas svätej omše sme nasýtili svojho ducha. 
A keď skončila svätá omša a náš otec Bene-
dikt odletel naspäť do Prahy, pretože mal mať 
v pondelok ešte stretnutie v Starej Boleslavi, 
nasýtili sme aj svoje hladné brušká. Každý pri-
niesol niečo dobré a tak sme sa spoločne na-
jedli a asi o hodinku začali kráčať k miestu, kde 
sme sa mali všetci stretnúť, aby sme odišli do-
mov na Slovensko.

Posilnení vo viere, radostní a unavení sme asi 
o tretej hodine popoludní sadli do nášho žlté-
ho autobusu. Niektorí (ako ja) zaspali hneď po 
sadnutí na svoje miesto v autobuse......

V pekný nedeľný večer sme sa vrátili do Bra-
tislavy a zase kráčame ďalej našimi životmi. No 
v srdciach nám zostala ukrytá hlboká spomien-
ka na radostné rodinné stretnutie s naším svä-
tým otcom Benediktom XVI. 

Som šťastná a vďačná, že som mohla s veľ-
kou cirkvou a naším pápežom Benediktom 
sláviť svätú omšu. Nedeľa s rodinou a otcom je 
predsa úžasným zážitkom na celý život. 

Petronela Šatková

Nedeľa s naším svätým 
otcom Benediktom XVI.
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Bolo 5.júla na začiatku prázdnin, keď sme 
sa vybrali na tábor, ktorý pre nás pripravi-
lo KCNS v Banskej Bystrici. Trval do 10. júla 
a uskutočnil sa v Lúčkach pri Kremnici. Ten-
to rok bol tábor výnimočný, pretože to bol 
Biblický tábor.

Počasie bolo veľmi pekné – slnko sa na všet-
kých usmievalo a všetky mraky sa z oblohy stra-
tili. Chata Oáza, ktorá už po niekoľký rok vítala 
deti na tábor bola pripravená na krásny týždeň, 
ktorý sme tam mali stráviť. Detí v tábore bolo 
24, pricestovali z rôznych kútov celého Sloven-
ska. 

Myšlienkou tábora bolo, aby sme sa každý 
deň preniesli do iného príbehu Biblie a spolu 
sa zoznámili so statočnými a dobrými ľuďmi, 
ktorí žili dávno pred nami. Taktiež si ich zobrať 
za príklad pre náš každodenný život.

 V nedeľu, keď všetky deti prišli, sme mali prvú 
spoločnú svätú omšu, na ktorej sme ďakovali 
Bohu za to, že sme všetci šťastne docestovali 
a takto sa spoločne stretli. Kaplán Róbert nás 
všetkých privítal a oboznámil nás s pravidlami 
a priebehom tábora. Keďže sme sa všetci ne-
poznali, spoločne sme sa zoznámili a na úvod 
sme si zahrali zoznamovacie hry. Po skončení 
spoločného programu nás čakal spánok. 

Pondelok: každé ráno sme sa stretávali pri 
spoločnej modlitbe, kde sme si prečítali príbeh 
z Biblie a povedali sme si program dňa. Dnešný 
príbeh dňa bol: Noemova archa. Potom sa cho-
dilo na raňajky a po nich sa začínal program. 
Dnes sme sa rozdelili do skupín: modrí, žltí, 

červení a zelení. Keďže v Noeho príbehu bola 
dôležitá archa a voda, aj my sme dnes mali sú-
ťaže, ktoré sa spájali s touto témou. Ako prvé 
si dievčatá vyrobili vlastné zvieratko z papiera, 
ktoré si prilepili na štipec. Medzitým si chalani 
spoločne postavili z kartónu archu, na ktoré 
sme tie zvieratká potom poukladali. Spoločne 
sme potom chytali papierové ryby, na ktorých 
boli napísané myšlienky. Po vyhodnotení prvej 
súťaže sme po družstvách museli zvládnuť dru-
hú úlohu. Úloha bola náročná na rýchlosť a ši-
kovnosť. Každé družstvo muselo naplniť svoje 
vedierko čo najväčším množstvom vody. Po 
týchto úlohách nás už čakal chutný obed. Po 
obede a oddychu sme sa vybrali na kúpalisko, 
kde sme si mohli zaplávať alebo si pochutiť na 
výbornom lángoši.

Utorok: príbeh: Dávid a Goliáš. Podľa príkla-
du Dávida, ktorý svojou dobrotou a statočnos-

Detský biblický integračný tábor  
v Lúčkach pri Kremnici
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ťou porazilo zlého Goliáša, sme aj my dnes pre-
konávali rôzne úlohy a činnosti, ktoré preukazo-
vali našu statočnosť, silu, presnosť a vytrvalosť. 
Hádzali sme do terča, brodili sme sa „potokom“, 
jedli sme jablká, behali po schodoch a iné. Po-
obede sme mali stopovačku. Každý so svojim 
družstvom mal splniť niekoľko úloh, ktoré mu 
zabezpečili určitý počet bodov pre svoje druž-
stvo. Na tejto stopovačke sa medzi úlohami 
nachádzalo: chodenie vo dvojiciach so zaviaza-
nými nohami, hľadanie kocky pod pohárikmi, 
skladanie obrázka a lezenie cez sieť. Medzitým 
sme si vytvorili spoločne, každé družstvo svo-
ju vlajku, ktorú sme si namaľovali farbou, aké 
malo naše družstvo. Podvečer, po výbornej ve-
čeri náš čakal vytúžený oddych v posteliach. 

Streda: príbeh dňa bol: Mojžiš. Tak ako puto-
val Mojžiš so svojim ľudom, aj my sme dnes išli 
spoločne všetci na výlet. Ráno po raňajkách na 
nás čakal autobus, ktorý nás odviezol do Svä-
tého Antona, kde sme mali prehliadku krásne-
ho kaštieľa. Po prehliadke sme išli na výborný 
obed na ranč, kde sme sa potom mohli povoziť 
na koni v ohrade, samozrejme pod dohľadom 
uja, ktorý toho koňa viedol za lano. Večer sme 
mali spoločnú svätú omšu. 

Štvrtok: dnes sme mali príbeh: Podobenstvo 
o pannách a podobenstvo o milosrdnom sa-

maritánovi. Rovnako ako panny mali svoje lam-
páše aj my sme si: každé družstvo, vyrobili svoj 
vlastný lampáš, ktorý sme si potom mali odložiť 
na dvore na vybratom mieste. Toto miesto aj so 
zapálenou sviečkou v lampáši sme mali po celý 
deň strážiť pred tým, aby nám ju niekto z iného 
družstva nesfúkol. Sfúknuť nám ju niekto mo-
hol len vtedy, ak sviečku nikto nestrážil. Každé 
družstvo sa veľmi snažilo ochraňovať a strážiť 
si svoju sviečku, no aj tak sa stalo, že sviečky 
každého družstva boli niekoľkokrát sfúknu-
té. Samozrejme, ak družstvo bolo nepozorné 
a sviečku sa podarilo niekomu sfúknuť, stratilo 
družstvo aj niekoľko bodov. Poobede sme sa 
zahrali na mladých záchranárov a preverili sme 
si svoje vedomosti z prvej pomoci. Všetky deti 
boli veľmi šikovné a každý „predstieraný úraz“ 
vedeli šikovne ošetriť. Keď sa slnko už poma-
ly poberalo za horu a nesvietilo veľmi ostro – 
spoločne sme sa zišli na dvore, kde sme mali 
kultúrny program: Izba baví izbu. Každá izba si 
mala pripraviť nejaký krátky program, ktorých 
by pobavil nás všetkých – teda divákov. Všet-
ky izby boli veľmi nápadité a pekne pripravené 
pobaviť svojich kamarátov, dokonca aj vedúci si 
pripravili divadielko o tom ako môže byť kliešť 
otravný. Myslím si však, že najväčším prekvape-
ním a hviezdou večera bola pantomíma, ktorú 
si pripravili sestry: Renátka a Dianka. Za krásny 
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program sa však môžeme poďakovať všetkým. 
Podvečer sme mali opekačku pri ohníku. 

Piatok: bol to posledný deň. Ráno sme mali 
spoločnú sv. omšu a potom sme si spoločne 
vyhodnotili súťaživosť našich družstiev. Každé 
dieťa bolo odmenené za svoju snahu, dobrotu 
a súťaživosť, ktorú preukazovali celý týždeň. 
Blahoželáme. Deti si pre vedúcich pripravili tiež 
prekvapenie, keď si z vedúcich vybrali najlep-
šieho vedúceho a obdarovali ho cukríkovým 
vencom. A spoločne sa všetkým vedúcim po-
ďakovali za ich starostlivosť a lásku počas ce-
lého týždňa. Po poslednom fotografovaní sa 
všetci pobrali sa pobaliť a netrpezlivo čakať na 
svojich rodičov. 

Celý týždeň bol popretkávaný nitkami dob-
roty, lásky a radosti z letných dní, ktoré sme 
znova všetci spolu mohli stráviť v tábore v Lúč-
kach. Myslím si, že každý z tohto tábora odchá-
dzal obohatený. Obohatený o krásne zážitky, 
kamarátov, dobrodružstvá, o dobrú náladu. 
Nech tento tábor, je pre všetkých miestom, kde 

sa bude každý rád vracať. A s radosťou v srdci 
na neho počas roka spomínať. Ďakujeme všet-
kým, ktorý tam boli.

Katka Kuchtová

Ako sa nám páčilo na tábore?

Na konci tábora sme sa deti opýtali, ako sa 
na tábore cítili a čo sa im najviac páčilo. Malý 
prieskum sme spravili aj medzi vedúcimi detí, 
čím im chceme touto cestou poďakovať. Priná-
šame vám ich odpovede:

Prečo si sa prihlásil/a do tábora? 
Martina, 12 rokov: Do tohto tábora som sa pri-

hlásila preto, lebo ma pozvala kamarátka.
Tomáš, 14 rokov: Som tu už tretí rok a je tu sran-

da.
Peter, 16 rokov: Ja som sa prihlásil do tábora, aby 

som sa tam dobre zabavil.
Matej, 14 rokov: Lebo som bol aj minulý rok 

a bolo super.
Michal, 17 rokov: Bol som tu minulý rok a bola 

tu haluz. A tento rok som si tu našiel viac ako 
priateľku – bola to láska, ktorá bude ešte pretr-
vávať a už sa neviem dočkať na ďalší rok.

Dominika, 14 rokov: Prihlásila som sa do tábora, 
lebo som mala záujem.

Dominika, 15 rokov: Chcela som sa stretnúť s ka-
marátkami.

Laco, 20 rokov: Lúčky poznám a páči sa mi tu.

Čo sa ti najviac páčilo v tábore?
Laco, 20 rokov: Najviac sa mi páčil výlet, pláva-

nie, hry. Bolo tu super.
Dominika, 14 rokov: Najviac sa mi páčili v tábore 

súťaže v lese.
Michal, 17rokov: Všetko – Dušanov smiech (ve-

dúci), súťaže, všetko – jeden list na to nesta-
čí.

Matej, 14 rokov: Program Izba baví izbu.
Tomáš, 14 rokov: Mišov a Dušanov smiech.
Martina, 12 rokov: Spoznávanie nových ľudí.

Odpovede vedúcich:

1. Ako hodnotíš tento tábor?
Pavlínka: Myslím, že tábor sa podaril. Program 

bol pekný a verím, že deťom sa páčil, a že si 
to tu užili.

Milli: Myslím si, že deti sa cítili veľmi dobre a te-
šili sa zo spoločných aktivít.
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Renáta: Myslím, že tábor sa podaril a páčil sa aj 

deťom. Zažili sme spolu veľa spoločných zá-
žitkov, ktoré si budeme pamätať. 

2. Aký si mala pocit?
Pavlínka: Spočiatku som mala zmiešané poci-

ty, ale to sa postupne vylepšovalo, tak ako 
sme si postupne vybudovali priateľský vzťah 
s deťmi. 

Milli: Občas výborný, inokedy menej dobrý. 
Ako vedúca som cítila vďačnosť od detí, naj-
ťažšie však bolo pre mňa venovať svoju lásku 
aj vtedy, keď som z ich strany cítila hnev. Ale 
celkový pocit je veľmi dobrý. Som rada, že 
som sa opäť na to dala.

Katka: Pocity mám veľmi dobré. Verím, že aj 
deťom sa páčilo a veľmi sme ich neunavili 
programom.

3. Čím ťa tábor obohatil? 
Katka: Trénovala som svoju trpezlivosť. „Spoz-

návala“ som samu seba. Obohatil ma o no-
vých kamarátov a o nové krásne zážitky.

Milli: Radosťou z detského úsmevu a dal mi 
veľa skúseností pre moje budúce povolanie 
maminy. Riešila som mnohé situácie rôznymi 
spôsobmi a som tomu rada.

Pavlínka: Oprášila som posunky (po dlhšej dobe 
som mala možnosť 5 dní komunikovať v po-
sunkoch). Utvrdila som sa v tom, že ak sa zíde 
dobrá partia ľudí (myslím teraz hlavne na 
vedúcich), ktorí vedia vytvoriť spoločenstvo 
hoci aj na tých pár dní, a vedia si navzájom 
pomôcť, podporiť sa, rozveseliť a rozosmiať, 
všetko sa zvláda akosi lepšie.

Renáta: Tábor mi dal veľa. Naučila som sa ďal-
šie posunky, zažila som rôzne situácie, kto-

ré bolo treba riešiť. Čím som spoznávala aj 
samu seba. Bola som aj vďačná celej partii, 
ktorá sa tam zišla – či už to boli deti alebo 
všetci vedúci.

4. Prečo si sa prihlásila do tábora za vedú-
cu?
Katka: Bola som tu aj pred dvoma rokmi a ve-

dela som, že tu zažijem veľa dobrodružstiev 
a nazbieram zaujímavé skúseností. Tešila 
som sa na deti, ktoré tu stretnem.

Milli: Pretože som už skúsila a chcela som zno-
vu. Úzko to súvisí aj s mojou budúcou prácou 
a povolaním. A deti sú moja srdcovka, takže 
to bol hlavný dôvod.

Renáta: Do tábora som sa prihlásila prvý krát. 
Veľmi ma to lákalo a som veľmi rada, že som 
sa ho zúčastnila. Tešila som sa predovšetkým 
na deti.

Na záver by sme chceli poďakovať všet-
kým, ktorí sa zúčastnili, ale aj pomohli ten-
to tábor zorganizovať. Veľké ďakujem patrí 
Kresťanskému centru nepočujúcich na Slo-
vensku, ktoré sa opäť chytilo príležitosti 
a tento skvelý tábor sa mohol uskutočniť. 
Rovnako ďakujeme aj všetkým sponzorom, 
ktorí podporili všetky deti. A v neposlednom 
rade veľké ďakujem patrí aj vedúcim tábora 
– Dušan, Radko, Katka, Milli, Pavlínka, Jan-
ka a Renáta – ktorí celý týždeň pripravovali 
program a s láskou sa starali o deti. Veríme, 
že sa všetci stretneme opäť o rok.

redakcia
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Elpida v gréčtine znamená 
nádej. Za umenie považujú 
každé tvorivé úsilie, ktoré 
prináša radosť, robí život kraj-
ším, vzbudzuje v človeku jeho 
lepšiu stránku, túžbu dávať 
a pomáhať. Umenie dávať... 
Umenie milovať... Umenie žiť. 

Doobeda prebiehal arte-
terapeutický seminár Tvorivé 
rodiny, pre žiakov s viacná-
sobným postihnutím a ich 
rodičov. Pani Stella Veľká im 
chcela ukázať možnosti ako 
vytvárať zaujímavé figúrky 
z doma dostupného materiálu 
slaného cesta.

Pán Slivka učil deti naná-
šať farbu na mokrý papier, 
rozotierať, pomocou rôznych 
prírodných materiálov, otláčať 
a experimentovať s farbou. 
Utorok strávili časť dňa deti 
v záhrade školy, kde sa v pre-
krásnej kremnickej prírode 

vedeli uvoľniť a vytvárať zaují-
mavé obrázky. 

Podľa pani Veľkej nie je 
jej cieľom vychovať z detí 
umelcov, ale naučiť ich tešiť sa 
z vlastnej tvorby, vnímať oko-
litý svet, pracovať s rôznymi 
netradičnými materiálmi.

Poobede 
prebiehali 
tvorivé dielne 
pre deti so 

sluchovým 
postihnutím 
zo základnej 
školy, z praktickej školy a z vý-
tvarného krúžku pani učiteľky 
Krížovej. Prvý deň sa žiaci učili 
technológiu výroby a farbenia 
slaného cesta a potom vytvá-
rali figúrky podľa fantázie. 

Potom počúvali odborný 
výklad pán Slivku, ktorý 
im vysvetlil základy kresby 
ceruzkou, mastným paste-
lom a maľby akvarelovými 
farbami. Naaranžoval zátišie 
v rohu miestnosti, ktoré sa 
potom žiaci snažili zachytiť na 

papier rôznymi technikami. 
V tej chvíli sa stierali vekové aj 
mentálne rozdiely medzi deť-
mi. Všetci spoločne pracovali. 
Aj tí najväčší nezbedníci boli 
maximálne zaujatí a vytvorili 
veľmi pekné práce. 

Pre všetkých zúčastnených 
boli oba dni veľmi obohacujú-
ce. Umelci chválili malebnosť 
nášho mesta, šikovnosť a tvo-
rivosť našich žiakov. Radi by sa 

sem k nám ešte vrátili. Veríme, 
že podobné podujatie v našej 
škole nebolo posledné.

Mgr. Zuzana Durbáková

ZÁŽITKY

Dva nezabudnuteľné dni
V pondelok 21. a v utorok 22. septem-

bra 2009 zavítali do Základnej školy pre 
žiakov so sluchovým postihnutím inter-
nátnej Viliama Gaňu v Kremnici dvaja 
umelci z nadácie ELPIDA, aby venovali 
našim žiakom dva nezabudnuteľné dni. 
Krásna akcia sa uskutočnila vďaka pod-
pore Ministerstva kultúry Slovenskej re-
publiky. 
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Oblasťou nepriamych pomenovaní v posun-
kovom jazyku (PJ) sme sa po prvýkrát stretli 
v Čechách. Uvedomili sme si, že nepriame po-
menovania sú dôležitou súčasťou posunkovej 
zásoby PJ. 

Čo rozumieme pod pojmom posunkový 
jazyk? Je to vizuálno-motorický jazyk („vidí“ 
a „posunkuje“), jazyk s vlastnou gramatikou, 
ktorá nie je závislá na gramatike žiadneho ho-
voreného jazyka, jazyk so svojou posunkovou 
zásobou. Na Slovensku je to slovenský posun-
kový jazyk (SPJ). 

Čo rozumieme pod termínom nepriame po-
menovanie? Ide o prenesené pomenovanie – 
význam slova sa prenáša na základe vonkajšej 
podobnosti alebo vnútornej súvislosti. Medzi 
ne podľa Čechovej (2000, s. 65-67) zaraďujeme 
metaforu, metonymiu, synekdochu a frazému.

Uvedieme dva príklady pri nepriamych po-
menovaní v SPJ: 

hrob•	
význam: jama na pochovanie mŕtveho – 1. 
priame pomenovanie v slovenskom jazy-
ku a v SPJ,
význam: keď človek nemôže alebo nedo-2. 
káže niečo urobiť, ide už akože do hrobu 
– nepriame pomenovanie v SPJ,

lep•	
význam: prostriedok na lepenie, lepidlo - 1. 
priame pomenovanie v slovenskom jazy-
ku a v SPJ,
význam: človek akoby mal nalepené/ver-2. 
né na nejakom určitom mieste, že by sa 
mu nikdy neodlepili; alebo je nalepený na 

niečo/verný niečomu, že by mu 
nikdy nebolo ľahostajné - ne-
priame pomenovanie v SPJ.

Nepriame pomenovania v SPJ 
sú úzko späté s kultúrou nepo-
čujúcich, s vizuálnym vnímaním 
okolitého sveta a s prirodzeným 
jazykom nepočujúcich. 

Autori Roman Vojtechovský 
a Veronika Holubová v pripra-
vovanej publikácii „Nepriame 
pomenovania v slovenskom 
posunkovom jazyku“ (kniha 
+ DVD) zaznamenali 82 slov 
nepria mych pomenovaní v SPJ. 
Príklady nepriamych pomeno-

vaní na DVD odposunkovalo 9 nepočujúcich, 
ktorí sú deťmi nepočujúcich rodičov. Publi-
kácia by mala vyjsť v auguste, cena 1 publi-
kácie je 4,99 €/150,33 Sk (viac o nej nájdete  
na www.snepeda.sk)

V rámci projektu SNEPEDA usporiadala pred-
nášky a to v rámci výstavy fotografií občanov 
so SP v Bratislave, na Pedagogickej fakulte UK 
v Bratislave, v klubovni BSN 1930 v Bratislave 
a na strednej škole žiakov so SP v Bratislave.

Publikácia „Nepriame pomenovania v slo-
venskom posunkovom jazyku“ bola vydaná 
vďaka finančným podporám: Nadačného fon-
du T-Mobile Slovensko, a.s. v Nadácii Pontis, 
Nadačného fondu Slovak Telekom pri Nadácii 
Intenda a Hlavného mesta SR Bratislavy.
Literatúra:
ČECHOVÁ, Marie a kol. Čeština – řeč a jazyk. Pra-
ha : ISV, 2000. ISBN 80-85866-57-9.

Roman Vojtechovský, Veronika Holubová

Nepriame pomenovania  
v slovenskom posunkovom jazyku
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O kom budem písať? O jednom chalanovi, kto-
rý mal iné ciele ako jeho rovesníci... mal rád deti... 
Niektorí ho poznáte aj z detského tábora v Kunove, 
kde bol vedúci. Reč je o nedávnom absolventovi 
pedagogickej fakulty, kde vyštudoval špeciálnu 
pedagogiku sluchovo postihnutých v kombinácii 
s predškolskou pedagogikou. Teraz pracuje ako 
vychovávateľ na strednej škole pre sluchovo pos-
tihnutých na Koceľovej ulici v Bratislave. 

Tu Vám prinášam rozhovor s týmto zaujímavým 
človekom.
1. Ten odbor čo si vyštudoval, nie je blízky cha-
lanom. Prečo si si ho vybral? Čím ťa zaujal?

:) skôr by som povedal, že je bližší ženskému po-
hlaviu. Na strednej škole mi spolužiaci vraveli, že 
by sa mi hodila profesia zameraná na deti, pretože 
sme vždy po škole hrali s deťmi futbal alebo niečo 
iné. Vtedy som tomu nevenoval veľkú pozornosť 
a nasmeroval som štúdium na stavebnú fakultu. 
Môžem povedať, že to bola zlá voľba :D Rozhodol 
som sa teda, že vyskúšam Pedagogickú fakultu a 
zameral som sa výlučne na predškolskú pedagogi-
ku. No tento odbor sa neotváral samostatne, len v 
kombinácii s pedagogikou niektorého z postihnu-
tia. Zvolil som si teda sluchovo postihnutých. 
2. Popri štúdiu si sa venoval aj akciám nepoču-
júcich, napr. tábor pre deti v Kunove. Prečo si sa 
tam prihlásil? Čím ťa tábor obohatil?

Tábor v Kunove :) Do tohto tábora som sa dostal 
celkom náhodou, keď sa ma jedna z mojich dov-
tedajších spolužiačok opýtala, či tam nechcem ísť, 

pretože zháňali vedúceho. Skontaktoval som sa s 
organizátormi a niekoľko prázdninových dní som 
strávil s úžasnými deťmi a skupinou vedúcich. 

Keď som prišiel do tábora bola to tvrdá rana pre 
moje ego :), pretože som si dovtedy neuvedomil, 
aké náročné pre mňa bude komunikovať s nepoču-
júcimi deťmi. Mal som základy posunkového jazyka 
a myslel som si, že ho ovládam, opak bol pravdou. 
Kým som neprišiel do tábora a nebol som v priamom 
kontakte so sluchovo postihnutými, mal som pred-
stavu, že komunikácia bude ľahšia. V tábore som mal 
na starosti skupinku najstarších dievčat. Skupinka 
bola veľmi dobrá, no ja som si uvedomoval, že viaz-
ne komunikácia medzi dievčatami a mnou. Nerozu-
mel som im, aj keď musím povedať, že som sa o to 
snažil a to ma ničilo. Našťastie som mal okolo seba 
skupinu vedúcich, ktorí mi pomáhali a mal som sa, 
ako sa povie o koho oprieť. Bola to úžasná skúsenosť 
pre mňa ako počujúceho a tiež ako študenta peda-
gogiky sluchovo postihnutých. Takže na otázku, čím 
ma tábor obohatil, môžem odpovedať: krásnymi 
zážitkami, ponaučeniami, priateľstvami. Priblížil mi 
nepočujúcich dal mi bližší pohľad na nich. 
3. Teraz pracuješ ako vychovávateľ. Zaujímalo 
by ma, ako komunikuješ so študentmi? Ako s 
nimi vychádzaš?

Áno pracujem ako vychovávateľ a je to úžasná 
práca. Pracujem síce len na polovičný úväzok, no 
nemenil by som. So žiakmi sa snažím komunikovať 
primárne posunkovým jazykom, gestami, písmom 
alebo hovoreným jazykom. V každom prípade 
snažím sa prispôsobiť v komunikácii žiakom. Ako 
s nimi vychádzam? Hm vieš ja poviem, že dobre a 
oni môžu povedať inak :) , ale keď som tam nastu-
poval, niektorých žiakov som poznal, takže si mys-
lím, že som zapadol dobre :D
4. Práca vychovávateľa ťa napĺňa? Alebo by si 
radšej robil niečo iné? Mimo školy?

Ako som povedal predtým, pracovať ako vycho-
vávateľ je super a baví ma táto práca, ale samozrej-
me, že z polovičného úväzku by som nevyžil a tak 

Rozhovor s vychovávateľom Mariánom
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Neuveriteľné, po 
prvýkrát v histórii bol do 
Európskeho parlamen-
tu zvolený nepočujúci 
človek. A tak zloženiu Eu-
rópskeho parlamentu pri-
nieslo zaujímavú zmenu. 
Spoločnosť dokázala, že 
postihnutých nediskrimi-
nuje. Je plnohodnotným 

členom poslaneckého zboru. Kósa na rozdiel 
od svojich kolegov nepotrebuje slúchadlá. 
Tlmočníčka sedí priamo pred ním a sleduje ju. 
A keď všetci tlieskajú, on „tlieska“ rukami hore, 
ako správny nepočujúci. 

Ako sa to celé začalo? Podľa EUD website 
získala politická strana FIDESZ v Maďarskej 
republike 56,37 % hlasov, vďaka čomu Ádám 
Kósa získal svoje miesto v Európskom  parla-
mente. Na základe výsledkov hlasovania patrí 
strane FIDESZ v parlamente 14 miest, pričom 
Ádám Kósa sa v zozname nachádzal na 12. 
mieste. Riaditeľka EDF Carlotta Besozzi pouká-
zala na to, že v nasledujúcich 5 rokoch bude 
posunkový jazyk v priestoroch Európskeho 
parlamentu viditeľnejší: “Európsky parlament 
bude musieť svoje pracovné sekcie úplne pris-
pôsobiť nepočujúcim ľuďom. EDF sa teší na 
spoluprácu s Ádámom Kósom, ktorá sa bude 
týkať problematiky zdravotného postihnutia”. 

Zdroj: internet

Ádám Kósa, prvý nepočujúci 
človek zvolený za člena  
Európskeho parlamentu

mám aj inú prácu, v ktorej akceptujú moje skoršie 
odchody na internát. Nerád by som pracoval inde, 
ale vieš plat zamestnanca v školstve je malý, takže 
sa treba zamerať aj iným smerom a hlavne ak člo-
vek plánuje do budúcna mať rodinu. 
5. Ty ako počujúci, ktorý denne prichádzaš do 
kontaktu s nepočujúcimi, ako ich vnímaš?

Vnímam ich ako seba, či iného človeka, bez ohľa-
du na ich postihnutie. Mám medzi nimi kamarátov 
a aj keď občas máme problém si rozumieť, nevadí 
to, ak je človek schopný akceptovať nedostatky 

toho druhého a snaží sa prispôsobiť. Potom nie je 
problém spolu vychádzať navzájom. Občas sa me-
dzi nepočujúcimi cítim ako „piate koleso u voza“, 
ale rovnaké by to bolo v opačnom prípade. To, že 
sú istým spôsobom výnimoční je fajn. Niekedy by 
som s nimi menil :D 

Ďakujem za rozhovor a prajem mu do živo-
ta veľa síl, trpezlivosti pri práci vychovávateľa 
a nech aj ho naďalej práca napĺňa.

Janka Kokošková 
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Začínali sme v piatok 19. 6. 
sv. omšou a večerou, po ktorej 
sme sa ponáhľali do Relax cen-
tra na Skalku kde sme chceli 
hrať bowling. V Lúčkach sme 
sa rozdelili do áut, a vybrali sa 
smerom do Kremnice. Cestou 
sme zobrali 2 dievčatá, ktoré 
išli peši z Kremnice do Lúčok. 
S dobrou náladou, sme sa po-
náhľali do Relax centra. Tam sa 
k nám pridali ďalší nepočujúci 
a tak nás bolo dosť, aby sme 
mohli hrať na dvoch bowlin-
gových dráhach. Mali sme veľ-
mi dobrú náladu a nikomu sa 
nechcelo odísť.

Už sme ale vyhladli a tak 
sme sa vrátili na chatu v Lúč-
kach, kde sme vytiahli dob-
roty a riadne maškrtili. Dobre 
sme sa porozprávali a niektorí 
– hlavne chlapi :-) - skoro ani 
nespali.

Na druhý deň po raňajkách 
sme sa vybrali do Turčianskych 

Teplíc, kde sme sa išli okúpať. 
Počasie sa nám však nevyda-
rilo a tak nám počas cesty tro-
chu pršalo. To nám však nepre-
kážalo, pretože sme sa tešili na 
dobrú teplú vodu v bazénoch. 
Tam sme sa poriadne zohriali 
a okúpali. Unavení a spokojní 
sme sa vybrali naspäť na chatu 
do Lúčok. Cestou sme sa však 
zastavili v Kremnici, kde sme 
sa výborne najedli. Keď sme 
dorazili na chatu, mnohí sme 
si išli aj ľahnúť a trošku pospať, 
aby sme boli svieži na sv. 
omšu ktorú slúžil kňaz 
Róbert Colotka. 

Po sv. omši bola veče-
ra, ktorá bola veľmi sýta, 
a preto sme sa išli popre-
chádzať po okolí. Keďže 
však bola zima, rýchlo 
sme sa vrátili a pri dob-
rom čaji debatovali. 

V nedeľu ráno sme si po 
raňajkách urobili výlet do 

Kopernice, kde sme si pozreli 
kostolík i kláštor. Naše stret-
nutie sme ukončili obedom so 
sladkým dezertom a spokojní 
sme sa vrátili do našich rodín. 

Tento víkend bol plný krás-
nych zážitkoch, oddychu, ale 
i radosti zo stretnutí, a pevne 
verím, že sa nám podarí stret-
núť ešte mnohokrát. Všetkých, 
ktorí boli na tomto výlete tou-
to cestou pozdravujem, a dú-
fam že sa skoro uvidíme.

Kristína

Nepočujúci veriaci a ich priatelia z rôznych 
kútov Slovenska sa stretli dňa 27.9.2009 na 
Starých horách. Celoslovenskú púť do tejto 
obce neďaleko Banskej Bystrice zorganizovalo 
KCNS. Pútnici sa stretli o 10.30 hod. pred 
bývalým starohorským kostolom Navštívenia 
Panny Márie, neskôr povýšeným na Baziliku 
Minor. Odtiaľ odišli ku kaplnke pri studničke, 
kde sa spolu pomodlili. Odtiaľ sa presunuli do 
baziliky Minor na svätú omšu, ktorú celebroval 
náš duchovný správca Róbert Colotka. Po omši 
nasledoval spoločensky program spojený s 
opekačkou, pri ktorej si všetci zaplnili hladné 

bruchá a spoločne sa porozprávali. Z tejto akcie 
všetci odchádzali s dobrým pocitom a silou do 
ďalších dni.

redakcia

Púť na Starých horách

Stretnutie v Lúčkach
Ešte na konci minulého školského roka sme sa 

vybrali na Sociálno- rekondičný pobyt do Lúčok pri Kremnici. 
Na začiatku sme si mysleli, že nás bude málo, pretože veľa 
Nepočujúcich už malo naplánované dovolenky. Veľmi sme 
sa preto tešili, keď sme zistili že nás bude okolo 20 ľudí. 
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Niektorých nepočujúcich som sa spýtala, čo si 
myslia o MDN? Čo sa im páčilo? Čo nie? Čo by 
zmenili? Prinášame vám ich odpovede: 

Andrea, 25 rokov
Všetko sa mi páčilo. Volejbal bol dobrý...ale 
hrala som málo...a na zábave tiež bolo dobre...
ale nebola som spokojná, 
lebo som sama predávala 
tombolu, najviac mi pomohla 
kamarátka..

Matej, 26 rokov
Akcia bola v pohode, väčšinou 
šport, kultúra a zábava. Ja som tam robil 
fotografa :) , z osobných dôvodov som bol iba 
krátko.

Janka, 27 rokov
Dobre bolo. Aspoň raz do roka si ľudia nájdu 
čas a cestujú z rôznych kútov Slovenska, 
možno aj zahraničia, aby strávili tento veľký 
deň spoločne, aj ho prežívali a načerpali novu 
energiu, radosť a sebavedomie do ďalšieho 
„všedného“ roku. Čo 
by som zmenila? No 
predsa „miesto“, teda 
ďalšie MDN na inom 
mieste...

Radko, 23 rokov
Musím povedať, že chválim hlavného 
organizátora, za to, že všetko zvládol, aj náročné 
situácie. Ja som bol spokojný aj s ubytovaním 
v Ružinej. Nielen chvály sypať, ale aj negatíva 
treba - škoda, že ľudia boli hanbliví a preto sa 
ich neprihlásilo veľa na súťaže a tak museli 
jednu zrušiť. 

Michal, 25 rokov
Páčila sa mi dobrá úroveň seminára o 
tlmočníckych službách, ďalej súťaž „5 proti 
5 krajom“ bola skvelým nápadom ako 

náhrada starého „Tisíckára“, ale trochu ma 
sklamali nesprávne odpovede 100 opýtaných 
nepočujúcich. Treba to vylepšiť! Strava bola 
okej, no ubytovanie štandard, ale miesto 
bolo ďaleko od Lučenca. A nakoniec treba 
problémových nepočujúcich pokarhať kvôli 
škandálu na chate v Ružinej. Už by sa to nemalo 

opakovať. A na záver chcem 
dodať, že atmosféra i program 
na zábave bola skvelá.

Peter, 29 rokov
Na Medzinárodnom dni 
Nepočujúcich v Lučenci som 

stretol starých priateľov, kamarátov zo školy 
a spomienky z detstva. Je krásne, keď sa 
stretneme po dlhých rokoch a spomíname na 
tie časy, radosti i starosti.

Jozef, 35 rokov
Bol som tam len na chvíľu a preto sa to cele ťažko 
posudzuje. Spočiatku mi pripadalo všetko OK a 
v dobrej atmosfére, až potom som sa dozvedel, 
že tam boli nejaké problémy s políciou, či čo...

Snažím sa byt objektívny. Hlavne my 
ako profesionálny súbor DTI sme vám, 
čo najväčšiemu počtu nepočujúcich, 
mohli ukázať profesionálnu úroveň 
tohto predstavenia, ktoré doposiaľ 
podaktorí nemali možnosť vidieť. 

Marcel, 22 rokov
Páčila sa mi akcia a aj to, že organizátori to 
dobre spravili. Práve nepočujúci to dokázali 
sami bez pomoci počujúcich, ale neviem či 
nebolo málo ľudí. Hlavne, že cieľ je dokončený. 
Len som sklamaný, že prišlo málo účastníkov. 
Mohlo by sa polepšiť - viacej informácii pre 
nepočujúcich, aj počujúcich odborníkov, aj 
občanov. Podľa mňa najdôležitejšia je účasť na 
MDN, je potreba nových informácií aj poučenia. 
Je to potrebné. :)

Janka Kokošková

Medzinárodný deň nepočujúcich  
očami účastníkov
Toho roku sa konal už 32. ročník sviatku - Medzinárodný deň 
nepočujúcich (MDN), ktorý sa uskutočnil 11. – 12. septembra 
v Lučenci. Je to veľmi významná akcia, kde sa môžu nepočujúci 
stretávať z celého Slovenska. 

32. ročník sviatku 
Medzinárodný deň 
nepočujúcich

významná akcia, kde 
sa môžu nepočujúci 
stretávať z celého Slo-
venska
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Na pozvanie nepočujúcej fanturistky p. 
Jany Wejglovej z Prahy, som sa zúčastnil 
s manželkou v dňoch 3. - 6. septembra 2009 
akcie ,,Výlet na najväčšie české vrchy Krko-
noše.“

Akcie sa zúčastnilo 17 osôb, z toho my dvaja 
Slováci. Už pred odchodom sme mali zmiešané 
pocity, že aká bude cesta, čo nás čaká, aké bude 
počasie, lebo sme dopredu sledovali v českej 
televízií predpoveď počasia. Predpoveď ne-
priaznivého počasia sa nakoniec potvrdila.

V stredu 3.9.2009 sme cestovali autobusom 
spojom Žiar nad Hronom – Brno - Trutnov. Od-
cestovali sme zo Žiaru o 9,00 hod a do Trutnova 
sme docestovali o 20,00 hod. V Trutnove sme 
prestúpili na iný autobus s odchodom o 20,15 
hod do Pece pod Snežkou (známe lyžiarske 
a turistické stredisko), kde nás čakal vodič 
o 21,00 aby nás odviezol na Lyžiarsku chatu 
(1206 m.n.m). Tam sme boli až o 21,30 hod, tak-
že cesta trvala spolu 12,5 hodiny.

Vo štvrtok 4.9. po raňajkách o 9,30 h nás opäť 
vodič odviezol do Pece pod Snežkou (autobu-
sová stanica), aby zobral batožinu od prichá-
dzajúcich turistov z Prahy. Naložil a odviezol 
ich autom na chatu. Srdečne sme sa zvítali so 
známymi nepočujúcim turistami a hneď sme sa 
pobrali na túru podľa trasy č.1- Pec p. Snežkou 
(769m)- Obria dolina, pozdĺž riečky Úpa, Slaski 
dom Poľsko/Sliezka chata Čechy (1399m), Snež-
ka (1602 - najvyšší vrch v Českej republike), Ru-
žová hora- Ružohory- Pec pod Snežkou a odtiaľ 
lanovkou na  Hnedý vrch (1212m). Po vystúpe-
ní z lanovky sme vyšli na rozhľadňu (20m), kde 
sme videli krásne české vrchy, a potom pešo na 

Lyžiarsku chatu .Celkom to trvalo 17,5 hodiny 
a prekonali sme prevýšenie 833m.

V piatok 5.9 po raňajkách sme sa vybra-
li z Lyžiarskej chaty- Chata na Rázcestí – 
Výrovka(výhľad na Kozie chrbty, Špindlerov 
mlyn a Medvedín )- kaplnka obetiam hôr – 
Lúčna chata (občerstvenie), -Chata Biela Labe 
– Špindlerov mlyn- odtiaľ lanovkou na Pláň 
–pešo cez Klinové chaty- Chalupa na Rozcestí – 
Lyžiarska chata. Celkom 27,5 hod , a prevýšenie 
809m.

V sobotu 5. septembra sa nekonala akcia tre-
tia túra podľa vopred pripravenej trasy, pršalo 
celý deň a tak sme ostali na chate , a mali sme 
náhradný program( ping-pongový turnaj, bi-
liard, rôzne hry).

V nedeľu 6. septembra po raňajkách sme 
sa pripravili na odchod s naloženými vecami 
v aute. Náš vodič nás potom odviezol na auto-
busovú stanicu do Pece pod Snežkou. O 13,15 
hod bola cesta autobusom do Prahy s precho-
dom o 16,30. Rozlúčili sme sa s turistami, čakal 
nás syn a odviezol nás k nemu na prespanie. 
V pondelok večer o 20,00 sme odcestovali au-

Potulky českými vrchmi
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Žiarsko–kremnická  
cykloturistika

Z iniciatívy Dušana Skokánka sa v nedeľu 
16.8.2009 konala cykloturistická akcia pod 
mottom: „ Hýb sa a budeš spokojný.“ Ja som 
cestovala z Valaskej do Žiaru nad Hronom 
vlakom, do ktorého vo Zvolene pristúpil Pe-
ter Drugda. 

V Žiari nad Hronom nás čakal organizátor 
Dušan s manželkou. Odtiaľ sme išli na bicykli 
smerom na Šášovskú pílu. Tu sa k nám pripojil 

kňaz Róbert Colotka s kamarátom, ktorí priš-
li z Kremnice. Pokračovali sme trasou: Trnavá 
Hora , Jastrabá ( prestávka s občerstvením), 
Bartošova Lehôtka, Kremnica. Jednému z nás 
sa však pokazil bicykel, a nemohol s nami po-
kračovať. Ďalej sme išli cez Bujačiu lúku, kde 
sme sa osviežili vodou z prameňa a zasmiali sa, 
pretože nám kňaz Róbert povedal, že vraj kto 
sa napije tejto vody, bude o sedem rokov dlhšie 
žiť. Potom sme sa vrátili do Kremnice, kde sme 
prijali pozvanie Róberta Colotku na kávičku. 

Pokračovala som z Kremnice do Žiaru nad 
Hronom s manželmi Skokánekovcami, pretože 
som chcela stihnúť vlak do Banskej Bystrice.

Môžem konštatovať, že akcia bola vydarená 
i keď bola náročná cesta (kopcovitý terén), ale 
nálada bola veľmi dobrá. Celá trasa bola dlhá 
46 km. Ozaj to bol cyklistický zážitok. Hlava 
bola vyvetraná, srdce spokojné. Počasie nám 
veľmi prialo a odchádzali sme domov spokoj-
ný.

Janka Schreinerová

tobusom z prahy do Žiaru n. Hronom s prícho-
dom o 4,30 hod. (opäť dlhá cesta). 

A teraz niečo o Českých horách. Doteraz sme 
vždy chodili a a obdivovali krásy prírody Vyso-
kých a Nízkych Tatier, Slovenského Raja a iných 
miest. Ako sa hovorí je lepšie raz vidieť ako 100 
krát počuť. A práve preto sme tam boli a vide-
li, nakoniec sme odchádzali domov spokojný 
s príjemnými pocitmi a peknými zážitkami.

Môžem konštatovať že v Krkonošiach je krás-
na a zaujímavá príroda v lete i v zime. Sú tam 
pekne upravené turistické chodníky. Zaujíma-

vé na tom je, že turistické značky sú tam udá-
vané v kilometroch a na Slovensku v časoch. 
Počasie nám neprialo, raz svietilo slnko, hmla, 
dážď. Čo nás však neodradilo, avšak sme mali 
pekný zážitok z výletu.

Touto cestou sa chcem poďakovať s manžel-
kou vedúcim akcie fanturistke p. Jane Weiglo-
vej z Prahy za pozvanie, ktorá nám pripravila 
pekný a zaujímavý program a ako aj za zabez-
pečenie odvozu autom na chatu.

Dušan Skokánek
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Turistika  
na Krížnu

Septembrové dni doslo-
va lákajú užiť si ich vonku 
- v prírode. Preto dňa 1.9. 
2009 zopár nepočujúcich 
využilo voľno a vybralo sa 
na turistiku na Krížnu (1574 
m.n.m.) do národného par-
ku Veľká Fatra, 18 km od 
Banskej Bystrice. 

Zraz bol na Starých Horách 
a odtiaľ sa všetci vybrali do 
Tureckej. Tam sa začalo strmé 
stúpanie popri vleku, ale vzá-
jomným pomáhaním a po-
vzbudzovaním sme dosiahli 
vrchol a naskytol sa nám nád-
herný výhľad na Veľkú Fatru, 
Donovaly a hrebene Nízkych 
Tatier. Po výdatnom občerstve-
ní a nabratí druhého dychu sa 
ďalej pokračovalo na Majero-
vu skalu (1283m.n.m.). Svoji-
mi hranatými skalnými tvarmi 
ostro kontrastuje s ladnou 
harmóniou oblých kriviek ne-
ďalekých hôľnatých hrebeňov, 
obklopených okolo centrálne-
ho vrcholu Krížnej. Z hľadiska 
geomorfologického ide o vá-
pencovo-dolomitickú trosku 
Chočského príkrovu, ktorá sa 
tu v dávnej minulosti počas 

zemského vrásnenia dostala 
až nad zemský povrch, v po-
dobe tohto úchvatného, ma-
jestátneho skalného útvaru.

Po výstupe na plošinu Ma-
jerovej skaly rovno pod nami 
v úctyhodnej hĺbke ležali ma-
ličké, učupené domčeky Sta-
rých Hôr a my sme ich videli 
ako pri pohľade z lietadla.

Po vychutnaní tohto výhľa-
du a urobení zopár spoloč-
ných záberov sa všetci vybrali 
na zostup na Staré Hory les-
nou cestičkou. 

Celá akcia bola spríjemne-
ním všedných dní a oboha-
tením pre každého. Na úlohu 
sprievodcu sa podujal Rasťo 
Budzeľ, za čo mu zo srdca ďa-
kujeme.

Redakcia

Cykloturistika 
okolo Banskej 
Bystrice

Dňa 4. 7. 2009 sa vybrala 
partia z rôznych kútov Slo-
venska na cyklotúru okolo 
Banskej Bystrice. Celá partia 
sa stretla v priestoroch KCNS 
a po chvíli sa vyrazilo smerom 
na Hornú Mičinú, Dolnú Mi-
činú cez dedinku Čerín, kde 
sme si naplnili do fliaš čerínsku 
minerálku a pokračovali cez 
Ponickú Hutu na Ľubietovú, 
Slovenkú Ľupču a odtiaľ sme-
rom do Banskej Bystrice. Po-
čas šliapania do pedálov bolo 
veselo a náš sprievodca Rasťo 
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Budzeľ nás viedol bezchybne, 
za čo sú mu všetci účastníci 
cyklotúry vďační. Celá trasa 
mala asi 70 km počas 6 hodín. 
Po návrate do Banskej Bystri-
ce si vyčerpaní cyklisti v KCNS 
pochutili na výbornom gulá-
ši, ktorý zabezpečila Kristínka 
Mundoková.

Redakcia

Nebojí sa  
bojovať a ísť za 
svojím cieľom

V dnešnom čísle sme sa roz-
hodli Vám predstaviť nepoču-
júceho športovca. Reč je o Ras-
ťovi Budzeľovi z Podkoníc okr. 
Banská Bystrica. Prinášame 
vám rozhovor, ktorý nám po-
skytol.
Rasťo, kde pracuješ? 

Ako pomocný pracovník 
v sta vebnej firme - 8 rokov.

Prečo si sa rozhodol aktívne 
venovať horskej cyklistike? 

Raz som videl kamaráta Jula 

Maťovčíka, úspešného horské-
ho cyklistu. Bolo to v roku 2004 
na cyklomaratóne v Banskej 
Bystrici na Zelenej stope, kde 
som bol ako divák, nadchlo 
ma to a dostal som vnuknutie 
tiež sa tomu aktívne venovať. 
Odvtedy som začal pomaly 
trénovať a o rok neskôr, t.j roku 
2005 som sa zúčastnil prvých 
pretekov v Španej doline pri 
Banskej Bystrici. Odvtedy sa 
aktívne venujem horskej cyk-
listike – trénujem počas víken-
dov a hlavne keď mám voľný 
čas. 

Aké sú tvoje úspechy? 
Od začiatkov som sa po-

stupne vytrénoval a minulý 
rok (2008) som obsadil 4. mies-
to na cyklomaratóne v Brezne 
v kategórii „hobby“. Chýbalo 
mi 5 sekúnd a skončím na 
3.  mieste. 

Tento rok tiež v Brezne som 
skončil na 2. mieste. 

Akému športu sa ešte venu-
ješ? Aké máš záujmy?

Rád chodím na turistiku do 
hôr, na cyklotúry s nepočujú-
cimi, v zime lyžujem a rád sa 
stretávam s priateľmi.

Čo by si chcel odkázať nepo-
čujúcim? 

Chcel by som im odkázať 
aby sa nebáli začať venovať 
tomu čo ich napĺňa...každý 
začiatok je ťažký, ale určite to 
stojí za ten skvelý pocit, že ste 
niečo dokázali. Nemusíme byť 
známi, ale hlavne, že robíme 
niečo aj pre svoje zdravie. 

Ďakujeme za rozhovor 
a želáme Ti veľa ďalších 
úspechov v športovom, pra-
covnom aj osobnom živote.

Janka Cmarová
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Každý človek vie nejaké zaujímavosti zo sveta? Pod touto novou rubrikou 
Vám radi priblížime zaujímavosti zo sveta a o svete. Keď niekto povie: „Vieš, že...“ 
Tak už budeš vedieť :-) Tak prajeme príjemné čítanie.

Najstarším mestom na svete, ktoré sa 
spomína v Biblii, je Jericho v Palestíne. Jeho 
najstaršie základy pochádzajú 8. tisícročia pred 
n. l. Bolo obohnané mohutným zemným valom 
a kamenným obranným múrom, vysokým 3,6 
metra. Nad múrom sa týčili 10 metrové veže. 
Aj napriek tomu bolo Jericho zničené. Dobyl 
ho vodca Izraelitov Jozue, ktorý žil v 13. storočí 
pred n. l. Biblia dokladá, že Jozue kráčal na čele 
vojsk pochodujúcich 7 dní okolo múrov. Zároveň 
zakázal trubačom trúbiť na trúby z baraních 
rohov. Zvuk trúb a silný bojový pokrik spôsobili, 
že múry padli.

Veľký čínsky múr je jedinou pozemnou 
stavbou, ktorú vidno aj z vesmíru. Je taký 
mohutný, že dodnes je tomu ťažko uveriť. 
Začali ho stavať na príkaz cisára Čchin 
Š-chuang-tiho roku 215 pred n. l. Má 
impozantné rozmery: dĺžku 6250 kilometrov, 
šírku 5 – 8 metrov a výšku 4 – 16 metrov. Múr 
mal chrániť pred nájazdmi Hunov.  

Ázijský čaj o piatej
Čaj je nesmierne obľúbený nápoj v Ázii, radi 

ho pijú v Amerike a samozrejme, aj v Európe. 
Dodnes sa neprišlo na to, v ktorej krajine – či 
v Číne alebo v Indii – najprv spoznali blahodarné 
účinky pitia lahodného nápoja z lístkov čajového 
kríka. Čaj poznáme viac ako 4500 rokov. Do 
Európy sa dostal pomerne neskoro, až v 17. 
storočí. Najprv dobyl Anglicko, kde sa stal priam 
národným nápojom. Zvyšok Európy si podmanil 
až koncom 18. storočia. Skôr ho poznali len 
v Rusku, ale tam sa dostal z Ázie. 

Zdroj: internet + redakcia

Vieš, že.... 
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Pre deti!!!
Ahoj deti!
Prázdniny sa nám skončili a školský rok je už v plnom prúde. 
My vám opäť prinášame niekoľko  úloh pre zábavu. 

Ak máte radi hádanky, hlavolamy 
a tajničky, táto strana je určená pre 
vás.
Máme doma domec biely
Nemá okien, nemá dverí.
Kto chce z neho von,
Musí zbúrať dom.    

Kto nemôže hádanku uhádnuť, 
odpoveď nájde v tajničke.
1. Dávajú sa do nej kvety.
2. Jazdí na ceste.
3. Červené, sladké a guľaté ovocie.
4. Kyslé žlté ovocie.
5. Domáce zviera, miláčik. 

1     

2     

3       

4       

5    
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Osemsmerovka
Perlička zo žiackej knižky: Nepíše si (TAJNIČKA – 32 písmen)
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a a t e r o l r t l e ý o l k m a j a j a

m a t u r i t a a a k v a s á p o t o p a

Ajaja, aleja, amoniak, amulet, anoli, arzén, astra, autobus, avala, avarka, bakalár, banán, blana, bonita, bran-
kár, brucho, ceruzka, drevo, imelo, jamka, kaliber, kamene, karas, karavana, kasta, klada, klas, koala, kocka, 

koláž, kolovrat, korok, korunka, kosačka, koženka, kras, kvas, labute, letenka, letka, liana, limeta, loreta, 
lyže, makak, malina, mandát, manželia, maraska, maskot, matka, maturita, miazga, minibar, mlok, modrota, 
motorkár, mulica, naberačka, nerast, niva, ocot, odliv, odvar, ohava, okrasa, olovo, omeleta, otonel, ovocie, 
paleta, palica, parabola, pásavka, piano, pieskovec, plat, poklad, policajt, potopa, potrava, potrubie, pozlát-
ka, raketa, rakva, rarita, reaktor, rektor, riadok, robot, rogalo, roleta, saldo, samuraj, sklovina, smola, sobota, 
somár, spoje, stator, stavba, stoka, stonka, šarkan, teror, tovar, travel, treska, valuta, vanilka, vienok, vrana, 

vreco, vres, výkon, výmena, žiarovka, žralok.

Zdroj: www.lustenie.napady.net

autor: Pav©
l Surovec
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Najlepšie víno
Muž a žena sa zobrali v pokročilom veku a na veľkú 

radosť a prekvapenie sa im narodilo dieťa. Vychovávali ho 
starostlivo a s veľkou láskou a hoci boli veľmi chudobní, 
poslali ho do školy k múdremu človekovi, aby rástol aj na 
duchu. Keď sa chlapec vrátil domov, túžil len po tom, aby 
splatil rodičom svoj dlh. 

„Čo by som mohol pre vás urobiť, aby som vám spravil 
radosť, a tak sa vám odvďačil?“

„Najdrahšia vec, čo máme, si ty synku,“ povedali zostarnutí 
rodičia. Ale keď pre nás chceš naozaj niečo urobiť, zožeň 
nám trochu vína. Tak by sme si na ňom pochutili. Celé roky 
sme nemali ani kvapku...“

Chlapec nemal ani haliera. Keď šiel jedného dňa na drevo, pil z dlaní vodu z obrovského 
vodopádu. Zdalo sa mu, že sa napil najlepšieho vína. Naplnil si ním krčiažtek, čo mal so sebou, 
a ponáhľal sa domov. 

„Tu je môj darček,“ povedal rodičom, „krčiažtek plný vína.“
Rodičia si trochu upili a hoci necítili nijaké víno, usmiali sa a srdečne sa synovi poďakovali.
„Na druhý týždeň vám znova prinesiem krčiažtek,“ povedal syn. A tak robil týždeň čo týždeň. 

Starí rodičia pristúpili na hru, s chuťou si upíjali vodu a boli šťastní, keď videli, ako synovi žiari tvár 
šťastím. 

A tu sa stalo čosi podivuhodné. Ich choroby zmizli a vrásky sa im vyrovnali.

To je zázrak poďakovania. Niekto perie, žehlí, varí pre iných desať, dvadsať, tridsať rokov. Žije s nimi, 
stará sa o nich, miluje ich vo dne v noci. A predsa nikdy nepočul slovo „ďakujem“. Povedať ďakujem nie 
je otázkou slušnosti. Znamená to povedať niekomu: „Všimol som si, že existuješ.“

Preto je náš svet plný neviditeľných ľudí.

Pokrok
Keď išla moja babička navštíviť svoju mamu, potrebovala 

na to tri dni. Jeden deň strávila na koči so zapriahnutým 
koníkom, druhý deň si porozprávali, čo je nové a čo sa stalo, 
nejaký čas strávili v kuchyni a potom v záhrade a tretí deň 
nasledovala spiatočná cesta domov.

Keď išla moja mama na návštevu k svojej mame, 
potrebovala na to dva dni. Cestovala vlakom, a keď mala 
šťastie, že vlaky išli presne, prišla k mame ešte ten večer. 
Porozprávali sa a na druhý deň sa vrátila.

Keď idem navštíviť svoju mamu ja, trvá mi to pol hodiny. 
Idem autom a zastavím sa tak na desať minút, lebo deti sa 

doma nudia a prídem veľmi neskoro s nákupom.
Keď raz bude za mnou chodiť dcéra, koľko času bude potrebovať?

Keď sa kedysi chodievalo po vodu k studni, ľudia, muži i ženy sa tam stretávali, trochu sa porozprávali, 
čo je nové, pomáhali si napĺňať vedrá, kanvy, krčahy, džbery. Domov šli pomaly, voda je predsa ťažká. 
Každý mal čas pokojne rozmýšľať a dokonca aj pomodliť.

Keď sa zaviedol vodovod, každý ostáva doma. Všetko je pohodlnejšie a trvá menej času. Ale niet sa 
s kým porozprávať a chýba aj čas na premýšľanie.

Bruno Ferrero: Príbehy pre potešenie duše.
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Srdečne  
blahoželáme!
Prajeme vám veľa zdravia, lebo je vzácne, veľa šťastia, lebo je krásne, veľa lásky, lebo jej je málo 
a všetko naj...aby žiť za to stálo. Veľa Božieho požehnania praje kolektív redakcie a KCNS.

Narodeniny:
Október: 4. 10. Fuťák Štefan, 6. 10. Strancsíková Emília, 8. 10. Pázmanyová Anna, 21. 10. 
Hrivnáková Alena, 22. 10. Grugda Peter, 30. 10. Strancsik Štefan
November: 2. 11. Lešická Irena, 14. 11. Mezey Ladislav, 22. 11. Benčová Anna, 26. 11. 
Schreinerová Jana, 29. 11. Puliš Dušan
December: 4. 12. Laffersová Danka, 11. 12. Matula Branislav, 15. 12. Vrecková Mária, 15. 12. 
Beke Peter, 18. 12. Laffers Róbert, 23. 12. Pázmany Peter, 29. 12. Bielik Ján, 29. 12. Kurtinová 
Katarína, 30. 12. Beníková Ingrida, 31. 12. Mrázová Eva

Meniny: 
Október: 4. 10. František Bartoš, 5. 10. Viera Kobzová, Viera Sulíková
November: 13. 11. Stanislav Čulen, 24. 11. Emília Strancsíková, Emília Bendová, 25. 11. 
Kurtinová Katarína, 30. 11. Andrej Ďurech, 30. 11. Ondrej Mráz
December: 18. 12. Slávka Janáčová, 24. 12. Eva Bínovská, Eva Mrázová, 26.12. Štefan Fuťák, 
Štefan Strancsík, 28. 12. Ivana Ďurechová

Sviatosť krstu
Dňa 28. júna bola v katedrále sv. Františka Xaverského 
v Banskej Bystrici pokrstená Barbora Švaňová.
V kostole sv. Mikuláša v Prešove bol dňa 5. júla pokrstený 
Jakub Feč.
Dňa 11. júla bol aj krst v kostole sv. Petra a Pavla 
v Hriňovej dievčatka Moniky Hozzovej.
Srdečne blahoželáme a prajeme, nech každý deň je 
dňom objavovania nekonečného milosrdenstva a lásky 
Pánovej.

Kolektív KCNS
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Kalendár sv. omší  
v posunkovom jazyku
Október, november, december 2009

B. Bystrica: Katedrála sv. Františka Xaverského 
– 25.10., 29.11. a 27.12. 2009 o 14.00 hod. 
Trenčín: Kostol Notre Dame – 18.10., 15.11. a 
20.12. 2009 o 16.00 hod. 
Nitra: Kaplnka sv. Františka Saleského – 11.10., 
8.11. a 13.12. 2009 o 16.00 hod. 
Kremnica: Kostol sv. Františka Asisského – 1x 
v mesačne 
Lučenec: v ZŠ pre SP, ul. K. Supa 48 – 1 x 
mesačne
Prešov: Kostol sv. Mikuláša – 5.12. o 15.00 
hod.
Žilina: Kostol sv. Barbory – 12.12. o 13.00. hod.
Púchov: Farský kostol - 20. 12. o 13.00. hod. 
Bratislava: Františkánsky kostol – každú 
nedeľu tlmočené do PJ o 16:30 hod. , 8.12. 
o 18.00 hod., 25.12., 1.6. 2010, 6.6. o 16.30 
Kostol sv. Cyrila a Metoda – detská omša – 
podľa dohody 

Kurzy posunkového  
jazyka v KCNS
Tak ako každý rok, organizuje Kresťanské 
centrum nepočujúcich na Slovensku kurzy 
posunkového jazyka, ktoré sa vyučujú 
v priestoroch KCNS v Banskej Bystrici 
a v Bratislave. Tento rok budú prebiehať 
v nasledovných časoch.

Banská Bystrica: priestory Diecézneho centra 
Jána Pavla II. na Kapitulskej
Utorok: 1.-2. úroveň (začiatočníci - mierne 
pokročilí) 18:30- 20:00
3.-4. úroveň (pokročilí - konverzačná skupina) 
17:00- 18:30

Bratislava: priestory KCNS – Kolárska ulica 
Utorok: začiatočníci: 17:00 – 19:00

KCNS

Po radostných oslavách mojej vysviacky ma čakali povinnosti. Teraz som konečne mohol začať svoju službu nepočujúcim. Len dva týždne po tom, ako som sa stal kňazom, som sa ale 
dozvedel správu, ktorá mnou otriasla. Biskup Green sa vzdal svojho úradu a vrátil sa do svojej predošlej služby nepočujúcim v Kapskom Meste. Bez neho ako môjho biskupa som sa 
cítil neisto a nevedel som, čo prinesie budúcnosť. Bol kľúčovou osobnosťou na mojej ceste ku kňazstvu a bál som sa, že keď budem pokračovať sám, vrátim sa do toho dlhého, tmavého 
tunela. 
 Deň pred odstúpením biskupa Greena ma menoval za kaplána v škole pre nepočujúce černošské deti na vidieku pri King William`s Town, malom mestečku v provincii Eastern Cape. 
Rozbilo to nádeje komunity nepočujúcich v Johannesburgu, ktorí ma chceli ako svojho kňaza. Boli nahnevaní, lebo cítili, že ma preložili z nie dobrého dôvodu. Vedel som však, že Boh musí 
mať svoj dôvod. 
 Väčšinu škôl pre nepočujúcich v Južnej Afrike založili katolícki misionári, a samozrejme spravovali ich striktne podľa vládnej politiky apartheidu. Škola sv. Tomáša pre nepočujúcich, 
kde ma poslali, nebola výnimkou. Bola to jedna zo škôl, ktoré založil otec Donal Cashman z Írska. Teraz bol správcom tejto farnosti. 
 Budovy školy boli v lese. Bolo to veľmi ďaleko. Nebol tam rozhlas ani noviny. Telefón bol jediným prostriedkom na udržanie kontaktu s okolitým svetom. Samozrejme, ja som 
nemohol používať telefón a svoj prvý textový telefón pre nepočujúcich som dostal až o niekoľko rokov neskôr. 
 Školu viedli štyri dominikánky a niekoľko učiteľov. Všetkých tristo nepočujúcich detí pochádzalo z kmeňa Xhosa. V zhode s politikou apartheidu vláda naliehala, aby sa používali 
africké jazyky, a tak sa na školách vyučovalo v ich materinskom jazyku, reči Xhosa. Čoskoro som zistil, že reč Xhosa používa mľaskavé hlásky v jazyku a veľa som sa natrápil, kým som sa 
naučil komunikovať s deťmi a učiteľmi aj v Xhosa jazyku, aj v posunkovom jazyku ich kmeňa.
 Politika apartheidu presadzovala ideu, že všetci žiaci boli černosi a nemohli sa stretávať s nepočujúcimi z iných etnických skupín v Južnej Afrike. Najväčším šokom pre mňa bolo, 
keď som zistil, ako sú nepočujúce deti izolované od svojich rodičov, ktorí žili väčšinou na farmách, ďaleko od nich. Deti mohli ísť domov na prázdniny len dvakrát do roka a zvyčajne 
komunikovali so svojimi rodinami len zriedka alebo vôbec. Takže po niekoľkých rokoch začali školu považovať za svoj domov a častokrát po ukončení základného vzdelania nechceli 
odísť, lebo doma mali len malú nádej, že si nájdu prácu. Politika apartheidu takto rozbíjala rodiny tým, že nútila nepočujúce deti, aby žili v odlúčení od svojich príbuzných. To vytváralo 
komunikačnú bariéru medzi rodičmi a deťmi, čo znamenalo, že nepočujúce deti si boli bližšie so svojimi nepočujúcimi kamarátmi, s ktorými dokázali komunikovať.
 Zostal som na misiách tri roky. Bolo to pre mňa ťažké, lebo som stratil kontakt s nepočujúcimi v meste. Niektorí z nich ma prosili, aby som sa vrátil a rozvíjal pastoračnú činnosť v 
komunite nepočujúcich v Johannesburgu a ja som po tom veľmi túžil. Tiež som sa bál o svoju matku, ktorá tam zostala úplne sama. Keď som sa odsťahoval, veľmi trpela a bola smutná, lebo 
už som nemohol chodievať na Kiduš v piatkové večery, aj keď otec Cashman bol zhovievavý a hovoril mi, aby som z času na čas absolvoval tých sedemsto míľ do Johannesburgu a zostal 
s ňou v kontakte. 
 V júni 1971 mi tiež umožnili, aby som na niekoľko mesiacov odišiel zo školy a išiel na prvú evanjelizačnú misiu do zahraničia. 
 Predovšetkým som navštívil školy pre nepočujúcich v Ríme, Florencii a Bologni. Misijné združenie Piccola, ktoré má na starosti školy, malo niekoľko nepočujúcich rehoľných sestier 
a bratov. Vrcholom mojej cesty do Ríma bola súkromná audiencia u Svätého Otca Pavla VI. Otec Vincenzo Blais ma previedol cez hlavný vstup apoštolského paláca. Spolu s ním bol Dr. 
Irella, tiež nepočujúci, ktorý patril k zakladajúcim členom a bol prvým predsedom Svetovej federácie nepočujúcich. Odtiaľ nás Švajčiarska garda vo svojich oranžovo-modrých uniformách 
a tmavomodrých baretkách s červenými perami odviedla do paláca. 
 Prechádzali sme miestnosťou s nádhernými Rafaelovými freskami. Na chodbe stál ďalší oddiel Švajčiarskej gardy v striebornom brnení a španielskych kovových helmách             s 
hnedými perami. Potom nás zaviedli do predsiene, ktorá mala steny pokryté talianskym mramorom. Pán v úzkom hodvábnom saku, plisovanej košeli a čiernych nohaviciach nám ukázal, 
ako máme pozdraviť pápeža. Mali sme pobozkať jeho prsteň.
 Chvíľu sme čakali, kým príde na nás rad, aby sme vošli do audienčnej miestnosti. Bola to jednoduchá mramorová miestnosť s malým stolcom na stupienku, nad ktorým visel 
pápežský erb. Na stolci sedel útly, staručký, ale usmievavý pápež v bielej reverende s bielym solideom na hlave.
 Srdečne nás privítal. Ten pán každého z nás predstavil. Chceli sme pobozkať jeho prsteň, ale on pokorne a jemne odtiahol ruku a pokrútil hlavou. Keď počul moje meno, na tvári sa 
mu objavil široký úsmev. Pokynul, aby som prišiel bližšie a opýtal sa: „Z ktorej diecézy pochádzaš?“ „Port Elizabeth, Južná Afrika“, odpovedal som placho. „Á! Biskup Green ma informoval 
o tom, že ťa vysvätil. Si prvým nepočujúcim kňazom, ktorého poznám!“ Keď ma s blahoprianím objal, požiadal ma, aby som odovzdal odkaz mojej matke. Povedal, že ju obdivuje ako 
židovku, ktorá darovala svoje jediné dieťa Bohu, a prial si poďakovať jej za dar, ktorý dala Cirkvi. Požehnal mi a povedal: „Choď a rozdávaj Božiu lásku nepočujúcim.“ Pápežove milé silné 
slová ma dojali k slzám. Aké veľké zázraky mi urobil Boh!
 Keď ma vyprevadili z Apoštolského paláca, poslednýkrát som sa obzrel za pápežom. Toto stretnutie sa stalo jednou zo spomienok, ktoré si najviac uchovávam v srdci. Na pápežov 
pokyn som od roku 1971 cestoval po celom svete a ohlasoval evanjelium nepočujúcim. 
 Moja ďalšia zastávka bola v Paríži, kde som sa zúčastnil kongresu Svetovej federácie nepočujúcich. Stretli sa tu nepočujúci, aby hovorili na tému vzdelávania, psychológie, 
duchovného sprevádzania a iných aktivít. Bol som ohromený z toho, koľko nepočujúcich z celého sveta sa aktívne zapája do služby svojim komunitám. Toto ma posilnilo v dôvere v moje 

Za svetlom v tichu a tme

CYRIL  AXELROD

●  Narodil sa ako nepočujúci Žid, ale stal sa katolíckym kňazom.
● Do troch rokov nevedel chodiť, ale jeho dielo sa rozšírilo            
 na všetkých päť kontinentov.
● Rozprávať začal až ako deväťročný, ale dnes ovláda pätnásť  
 jazykov.
● Vyrástol v režime apartheidu, ale stal sa priekopníkom   
 multirasovej služby.
● Prišiel o zrak, ale nikdy neprestal vidieť.
● Teraz je nepočujúci a nevidiaci, ale to mu nebráni, aby v tichu 
 a tme kráčal za svetlom viery

KCNS

Pozývame vás na predstavenie knihy

●  25. októbra 2009 
●  14.00 sv. omša v Katedrále sv. Františka   
 Xaverského v Banskej Bystrici

●  15.30 predstavenie knihy a osobné    
 stretnutie s Cyrilom Axelrodom



GAUDIUMStretnutie so svätým otcom Benediktom XVI.

Stretnutie v Lúčkach



Tá b o r 2 0 0 9


