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Do každého človeka bola vložená 
túžba po poznaní, po objavova-

ní, po hľadaní pravdy. Táto naša pri-
rodzená vlastnosť patrí medzi klad-
né stránky života.  Tak ako všetko, aj 
smäd po vzdelaní,  môže pri neprime-
ranom požívaní spôsobiť nemalé rany 
na charaktere človeka. Možno  s tým 
nesúhlasíte. No „nedá sa slúžiť dvom 
pánom, lebo jedného budete milovať 
a druhého nenávidieť“. U každého 
človeka je určitá náklonnosť očakávať 
uznanie od svojho okolia. Priznávam 
sa, aj ja patrím medzi takýchto ľudí. 
Nebezpečné nie je samo uznanie, ob-
div, nebezpečné je neprimerané seba-
vedomie. Ubližovať okoliu z pozície 
múdrejšieho často ohrozuje samotnú 

identitu človeka, s ktorým sa stretáva 
vzdelanejšia „osobnosť“. Často sa stá-
va, že pri takýchto stretnutiach  chýba, 
niekedy aj  úplne, empatia – vcítenie 
sa.  Očakávaná úcta  alebo docenenie, 
ktoré nie je patrične vyjadrené, spô-
sobuje hnev a nedorozumenie. Neraz 
sa vytráca aj pokora. Nadobudnutý 
pohľad na určité veci , získané štúdi-
om nemusí byť pre každého prijateľ-
ný a správny.  Sú to skúsenosti ľudí, 
s ktorými sa stretávam. Meradlom  
ohodnotenia osoby je  aj  dosiahnuté 
vzdelanie. To vôbec nie je zlé. Problém 
vidím v preferovaní získaných vedo-
mostí formou štúdia na vysokých ško-
lách. „Učňovkárske“ remeslo už dnes 
prestáva mať zlaté dno.  Prirodzená 

inteligencia získaná odovzdávaním 
v rodinách z generácie na generáciu, 
lepšie povedané ľudová múdrosť, kto-
rá pramení zo skúseností prežitých 
rokov, sa takmer vôbec nespomína. 
Chcem povedať len jedno – čo je pr-
voradé?  Školy alebo život?  Vzdelanie 
alebo čistota? Titul alebo človek? Viac-
krát som sa nad týmto zamýšľal. Už od 
malička dohovárame deťom, nevyní-
majúc mňa ako rodiča, aby sa len uči-
li a učili, aby z nich boli múdri ľudia, 
aby sa mali v živote dobre. Keď sa ne-
budeš učiť, budeš pásť kravy  a kydať 
hnoj – takto to často ukončíme. A de-
tičky sa snažia zo všetkých síl. Tým-
to je pravá hodnota poctivej a jedno

(pokračovanie na strane 5)
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Ako ste si iste všimli, milí 
čitatelia, desiaty ročník 

nášho časopisu sme začali 
tak trochu inak. Doposiaľ 
sme každé číslo venovali ne-
jakej udalosti z liturgického 
roka. Keďže sa to rok čo rok 
opakuje, rozhodli sme sa za-
čať tvoriť časopis tematicky. 
Pokúsime sa otvárať témy, 
ktoré sú aktuálne a dotýka-
jú sa nás.

Minulé číslo bolo venované prvej téme - výchova. 
Teší nás, že vás táto téma zaujala. Vyplýva to z vašich 
reakcií. Otvárať tému a ponúknuť ju verejnosti zname-
ná prijímať rôzne názory. Také, ktoré vyjadrujú súhlas 
alebo nesúhlas s článkom. S týmto vedomím sme do 
toho išli. Sme radi, že sa rozprúdila diskusia na tému 
výchovy, lebo ju považujeme za veľmi dôležitú. 

Nikto z nás prispievateľov nemá výhradné právo na 
pravdu. Pravda je pre nás kresťanov len jedna. My sa 
však môžeme vydať na cestu hľadania Pravdy. Jej sprie-
vodným znakom je aj diskusia o javoch a problémoch 
spoločnosti. V každom nasledujúcom čísle by sme po-
tom v rámci rubriky Vaše reakcie na tému ... poskytli 
priestor na vyjadrenie svojho názoru na predošlú te-
matiku. Pokúsme sa však pri vyjadrení svojho názoru 
rešpektovať názor toho druhého, aj keď sa nezhoduje 
s tým naším. Aj takýto postoj svedčí o našej zrelosti. 
Všetci hľadáme Pravdu, no každý kráča inou – svojou 
cestou. Učitelia učia deti v škole správne komunikovať 
bez toho, aby útočili, ublížili alebo vnútorne zranili spo-
lukomunikujúceho. Zdá sa, že by sme sa to mali znova 
učiť aj my, dospelí.

Ako druhú tému sme pre toto číslo vybrali opäť 
zaujímavý fenomén dnešnej spoločnosti. Je ním vzde-
lávanie, respektíve zamyslenie sa nad tým, aký je mo-
mentálny trend. Položili sme si otázku: je to túžba po 
vzdelaní alebo honba za titulmi? 

Redakcia si je vedomá toho, že akákoľvek závažná 
téma sa nedá dopodrobna a zo všetkých strán rozdis-
kutovať na niekoľkých stranách. 

Na záver ešte jedna pripomienka. Stále sme radi, ak 
nám zašlete vaše názory, pripomienky, postrehy, články. 
Ale tak, ako sme náš časopis definovali na začiatku jeho 
vzniku, tak to je i dnes. Chceli by sme byť časopisom 
vlastnej tvorby. Je pekné, ak sa chcete podeliť s člán-
kami, ktoré ste kdesi čítali a ktoré vás zaujali, potešili, 
nadchli a hlavne povzbudili vo viere. Má to svoj zmysel. 
My však takéto neuverejňujeme, pretože sa dajú prečí-
tať na inom mieste, z iného zdroja. Skôr ponúkame ces-
tu nášho vlastného farského písania. Veríme, že budete 
mať pre túto skutočnosť aj naďalej pochopenie.

Dúfame, že ponuka tematického zamerania nášho 
časopisu vás mnohých povzbudí k zamysleniu a prí-
padnému vyjadreniu názoru vo forme písomného 
príspevku.

Za celú redakciu praje pekné čítanie
Monika Hodnická, šéfredaktorka 
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Milí čitatelia, blíži sa  čas dovo-
leniek a oddychu. Pre mnohých 
je to skôr výmena jedného 
pracovného stereotypu za iný. 
Mnohí ani oddychovať nedo-
kážu. Pracujú aj na dovolenke. 
Stávajú sa takto nenápadne zá-
vislí na práci - tzv. workoholici. 
Človek však nie je stroj. Jeho 
súčasťou sú aj city, emócie, túž-
by. Má svoje limity. Potrebuje 
získať novú inšpiráciu a impul-
zy. Potrebuje „dobiť“ energiu  
pre ďalšiu tvorivú prácu a upo-
kojiť sa.  Musíme sa ho naučiť 
počúvať - jeho vnútorný hlas, 
signály preťaženia a rigidné-
ho stereotypu. Každý z nás je 
iný, každý z nás potrebuje inak 
oddychovať, rôzne dlho oddy-
chovať.

Ideálny oddych má trvať  
nepretržite tri týždne. Ak sa 
to z rôznych príčin nepodarí, 
vhodné je oddychovať mini-
málne dva týždne bez preruše-
nia. Odporúča sa zmeniť pro-
stredie aspoň na čas dovolenky. 
To nám pomáha odpútať sa od 
závislostí, povinností a nudné-
ho kolobehu. Kým prvý týždeň 
venujeme oddychu a načerpa-
niu novej energie, druhý týž-
deň si už dokážeme voľný čas 
vychutnávať a otvárame sa no-
vým podnetom. Tretí týždeň sú 
už odbúrané pamäťové stopy  
našich stereotypov a vynárajú 
sa nové inšpirácie.  

Ako oddychovať? Tí, ktorí 
pracujú intelektuálne, by mali 
oddychovať aktívne – športo-
vať, cestovať. Platí to aj naopak. 
Fyzicky pracujúci ľudia by mali 
oddychovať skôr pasívne. Musí 
to však byť pre nich veľmi ťaž-
ké, pretože nie sú na takéto 
aktivity zvyknutí. Mali by to 
však skúsiť. Ľudia pracujúci na 
zmeny by mali venovať dosta-
tok času spánku. Tí z nás, ktorí 
pracujú s ľuďmi (platí to aj pre 
lekárov), by si mali od ľudí  po-

čas dovolenky oddýchnuť. Mali 
by oddychovať skôr v spoloč-
nosti dobre známej komunity, 
kde cítia bezpečne a spolupat-
ričnosť. Rodina by mala oddy-
chovať spoločne. 

Problémom je dovolen-
ka s malými deťmi. Myslím si, 
že matka po pôrode, dojčiaca 
matka a matka  s dieťaťom do 
3 rokov, by nemala dovolenko-
vať v exotických destináciách 
ani v zahraničí.Takáto dovo-
lenka je svojimi nástrahami 
pre dieťa  a jeho opatrovateľov 
skor stresom. Vtedy sú ideálne 
dovolenky doma na chatách 
a v tichom lesnom prostredí. 
Deti sa v lete veľmi rady kúpu. 
Treba však pre nich starostlivo 
vybrať vhodné prostredie. 

Známy súčasný brazílsky 
spisovateľ  vo svojej autobio-
grafickej knihe napísal: „ Cesto-
vanie je najlepšia univerzita pre 
človeka“. Osobne s tým plne 
súhlasím. Cestovanie rozširuje 
obzor a inšpiruje. Umožňuje 
poznávať nové kultúry, jazy-
ky, vytvárať nové a hodnotné 
priateľstvá. Iný známy český  
cestovateľ  napísal: „ Když chceš 
spoznat svoji vlast, jdi od ni co 
nejdál“. 

A tak signálom dobre pre-
žitej dovolenky je pocit, keď sa 
už tešíme domov a do práce. 
Návraty sú po dovolenke ra-
dostnou odmenou.

Na záver by som chcela pri-
pomenúť, že nielen telesno, ale 
aj duchovno potrebuje svoju 
dovolenku. Aj počas dovolenky 
by sme si mali vytvoriť priestor 
pre svoju dušu. Možno trochu 
inak a netradične. Stanú sa však 
neoddeliteľnou súčasťou a po-
trebou počas našej dovolenky.

Želám vám príjemný od-
dych pod ochranou Najvyš-
šieho.

Jana Virčíková, 
detská lekárka 

zdravotnícke okienko

Umenie oddychovať
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Aj vy sa pozastavujete nad úsilím 
niektorých ľudí po získavaní ti-

tulov? V posledných rokoch sa akoby 
„roztrhlo vrece“ s titulmi, je ich tak-
mer ako maku. Poďme sa spoločne 
zamyslieť a vysvetliť, ako to s titulmi 
v skutočnosti je.

 

Čo je akademický 
alebo vedecko-
akademický titul?
V procese vysokoškolského štúdia sa 
študent učí a nadobúda nové vedo-
mosti a zručnosti. Keď absolvuje tento 
proces, musí sa podrobiť štátnej skúš-
ke, za ktoré získa vysvedčenie a dip-
lom, ktorý ho oprávňuje nosiť určitý 
titul. Trochu je to zložitejšie, ale pre 
prvý rozhľad „vo svete titulov“ nate-
raz bude stačiť. Ešte raz a jednoducho: 
titul je vyjadrením vedomostí absol-
venta vysokoškolského štúdia v ním 
vyštudovanom odbore. Rozdiel medzi 
akademickým a vedecko-akademic-
kým titulom vysvetlím o chvíľu.

 

Typy titulov
Európska únia sa na zasadaní v Bo-
logni v Taliansku dohodla (preto sa 
hovorí o boloňskom systéme vysokoš-
kolského štúdia v krajinách Európskej 
únie, kam patrí aj Slovensko). Boloňs-
ký systém rešpektuje vysokoškolský 
zákon z roku 2002 a jeho novela z ro-
ku 2006. Tento systém predpokladá tri 
stupne vysokoškolského štúdia. 

Prvý stupeň - 
bakalárske štúdium
Musí trvať najmenej tri roky. To zna-
mená, že študent bakalárského štu-
dijného programu absolvuje tri roky 
vysokoškolského štúdia, musí úspešne 
absolvovať semestrálne skúšky a po 
splnení všetkých študijných povin-
ností sa môže na konci tretieho roku 
prihlásiť na komisionálne skúšky (tzv. 
štátnice) a obhajobu diplomovej prá-
ce, čo vykonáva pred komisiou piatich 
skúšajúcich profesorov a docentov. 

Ak diplomovú prácu obháji a úspešne 
absolvuje aj bakalárske štátne skúšky, 
fakulta na návrh skúšobnej komisie 
udelí absolventovi v absolvovanom 
študijnom odbore akademický titul 
bakalár (skratka Bc.), ktorý si absol-
vent môže písať pred menom.

Druhý stupeň 
vysokoškolského 
štúdia 
Začína až po úspešnom získaní aka-
demického titulu bakalár. Uchádzač 
si musí znova napísať žiadosť a znova 
absolvovať prijímacie pohovory. Ak je 
úspešný, stáva sa študentom magister-
ského štúdia, ktoré trvá najmenej dva 
roky. Opäť musí absolvovať prednáš-
ky, cvičenia a iné predpísané študijné 
úlohy vrátane semestrálnych skúšok. 
Po splnení všetkých kritérií sa môže 
študent po dvoch rokoch prihlásiť na 
obhajobu diplomovej práce (tentoraz 
magisterskej) a opäť predstúpiť pred 
skúšobnú komisiu, aby absolvoval 
štátne skúšky. Ak to úspešne zvlád-
ne, fakulta mu udelí v absolvovanom 
študijnom odbore akademický titul 
magister (skratka Mgr.), ktorý si môže 
absolvent písať pred menom. V anglo-
saských krajinách (napr. v USA) to-
muto titulu zodpovedá titul „master“ 
(v skratke MA), ktorý si absolventi 
píšu za menom. Titul inžinier sa ude-
ľuje aj na Slovensku, je druhým stup-
ňom vysokoškolského štúdia a stojí na 
úrovni titulu magister.     

Tretí stupeň vysoko-
školského štúdia 
Začína po úspešnom absolvovaní 
druhého stupňa vysokoškolského 
štúdia s titulom magister. Žiadateľ si 
znova musí podať žiadosť, predložiť 
výsledky a získané diplomy. Odborná 
komisia vyhodnotí predpoklady pre 
tento stupeň štúdia a pozve žiadateľa 
na prijímacie konanie. Hlavný dôraz 
sa kladie nielen na vedomosti uchá-
dzača, ale najmä na predpoklady pre 
vedecký (bádateľský) rast. Preto si 
uchádzač musí pripraviť projekt svoj-
ho vedeckého bádania, vysvetliť ko-
misii spôsoby a cesty, akými chce cieľ 
svojej výskumnej práce dosiahnuť. Ak 
toto úspešne zvládne, je mu pridelený 
školiteľ (profesor alebo docent), ktorý 
ho pri bádaní usmerňuje a hodno-
tí jeho jednotlivé študijné, bádateľ-
ské a publikačné „kroky“ a prideľuje 
kredity (hodnotenia). Okrem toho 
z určených predmetov musí ešte ab-
solvovať niektoré povinné a niektoré 
voliteľné skúšky v študijnom odbore, 
ktorý študuje. Doktorandské štúdium 
trvá najmenej tri roky a doktorand 
musí splniť všetky predpísané študijné 
kritériá. Až potom sa môže prihlásiť 
na štátne skúšky a predbežnú konzul-
táciu svojej doktorandskej práce pred 
komisiou piatich profesorov, z ktorých 
spravidla aspoň dvaja musia byť z inej 
univerzity. Na tejto skúške doktorand 
musí pred komisiou úspešne zvlád-
nuť štátne skúšky a obhájiť základ-
né smerovanie svojej doktorandskej 
práce, proti ktorej vznášajú námietky 
okrem členov komisie) spravidla až 
traja oponenti. Ak túto časť doktorand 
absolvuje úspešne, potrebuje ešte nie-
koľko mesiacov (niekedy aj rokov) na 
dopísanie dizertačnej práce a znova sa 
musí postaviť pred komisiu profeso-
rov a docentov, aby mohol svoju prácu 
obhájiť. Ak to dokáže, skúšobná komi-
sia požiada dekana fakulty, aby absol-
ventovi udelil vedecko-akademický ti-
tul Philosophiae doctor (PhD.). Tento 
titul sa píše za menom.

 

Tituly pred menom, za menom ...
Načo nám sú? Potrebujeme ich vôbec?

Prof. ThDr. ICLic. Ján Duda, PhD. po-
čas prednášky  
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Naše slovenské 
zvláštnosti
Každému z troch stupňov vysokoš-
kolského štúdia zodpovedá vždy iba 
jeden titul. Najnižšiemu zodpovedá 
titul bakalár, druhému titul magister 
(alebo inžinier) a najvyššiemu titul 
philosophiae doctor. Náš slovenský 
vysokoškolský zákon však umožňu-
je vykonávať v druhom stupni vyso-
koškolského štúdia aj tzv. doktorské 
štúdium. To znamená, že absolvent 
magisterského študijného programu 
si môže podať žiadosť o doktorské 
štúdium, vykoná z vybraných pred-
metov štátne skúšky, obháji rigoróznu 
prácu pred komisiou a tak môže zís-
kať akademický titul doctor, napr. do-
ktor medicíny (MUDr.), doktor filo-
zofie (PhDr.), doktor prírodných vied 
(RNDr.), doktor pedagogiky (PaedDr.) 
a iné. Doktorský titul je iba doplnkom 
druhého stupňa vysokoškolského štú-
dia a absolvent si ho môže písať pred 
menom.

Od doktorského štúdia sa žia-
da odlišovať doktorandské štúdium, 
pretože doktorandské štúdium je už 
najvyšším stupňom vysokoškolského 
štúdia. Absolvent doktorandského štú-
dia dostáva nielen akademický titul, 
ale aj vedecko-akademickú hodnosť 
philosophiae doctor (PhD.), ktoré si 
absolvent uvádza za menom. Krajiny 
anglosaskej školskej tradície a niekto-
ré krajiny Európskej únie majú na roz-
diel od nášho vysokoškolského systé-
mu iba doktorandské štúdium. Preto 
je u nás je doktor doplnkom magis-
terského štúdia čiže štúdia druhého 
stupňa, u nich je to už tretí a najvyšší 
stupeň vysokoškolského štúdia.

Naša vysokoškolská tradícia vlo-
žená aj do platného vysokoškolské-
ho zákona aj v treťom stupni vyso-

koškolského štúdia pozná ďalšie dve 
„nadstavby“: titul docent (doc.) a titul 
profesor (prof.). Obidva tituly sa píšu 
pred menom a pred magisterským 
alebo doktorským titulom. V praxi 
to znamená, že uchádzač o titul do-
centa musí splniť ďalšie univerzitou 
predpísané akademické a vedecké 
kritériá, musí napísať ďalšiu vedec-
ko-akademickú prácu a predniesť ve-
deckú prednášku na stanovenú tému. 
Kritériá, obhajoba práce i prednáška 
sú prístupné verejnosti a podstatná 
je prítomnosť Vedeckej rady fakulty 
(20-30 členné vedecko-akademické 
spoločenstvo fakulty zo Slovenska 
i zahraničia). Najprv o úspechu či ne-
úspechu kandidáta hlasuje komisia 
domácich i zahraničných odborníkov. 
Ak táto hlasuje v prospech úspešnosti 
kandidáta, potom znova hlasuje celá 
Vedecká rada fakulty tajným hlasova-
ním. Ak je aj toto hlasovanie úspešné, 
dekan fakulty navrhne rektorovi uni-
verzity udeliť kandidátovi titul docent. 
Diplom podpisujú rektor univerzity 
i dekan fakulty.

Podobnou, ale ešte v kritériách ná-
ročnejšou „tortúrou“ musí prejsť kan-
didát na profesora. Musí to byť docent, 
musí byť známy odbornej verejnosti 
na Slovensku i v zahraničí, musí ve-

rejne predniesť vedeckú 
prednášku. Ak ho komisia 
zložená z medzinárodných 
odborníkov navrhne na 
titul profesor hlasovaním, 
potom sa o tom ešte hla-
suje tajným hlasovaním 
vo Vedeckej rade fakulty 
a potom ešte raz tajným 
hlasovaním vo Vedec-
kej rade celej univerzity, 
kde taktiež musí osobne 
vystúpiť a odpovedať na 

otázky, ktoré mu predložia a predniesť 
vedeckú prednášku. Ak je hlasovanie 
úspešne, rektor univerzity podá návrh 
ministrovi školstva, ktorý môže návrh 
prehodnotiť či skontrolovať. Konečne 
v zmysle zákona má minister školstva 
podať návrh prezidentovi republiky, 
aby kandidáta vymenoval za profeso-
ra v konkrétnom študijnom odbore. 
A tak je kandidát pozvaný na Brati-
slavský hrad, kde mu prezident repub-
liky udelí diplom profesor.

Žiaľ, to ešte 
nie je všetko...
Možno si niektorí z vás povedia, že 
„iste tomu chudákovi profesorovi už 
dajú pokoj“. A mali by, lebo profesor-
mi sa stávajú vysokoškolskí učitelia 
v zrelom veku, a tak by im už mohli 
dať pokoj a isté pracovné miesto do 
smrti. Žiaľ, nie je tomu tak. Preziden-
tov diplom je iba predpokladom, aby 
sa profesor uchádzal o funkčné mies-
to profesora vo svojom odbore na 
konkrétnej univerzite. To znamená, 
že ak niektorá fakulta vyhlási výbe-
rové konanie v danom odbore, môže 
sa o toto miesto uchádzať a predložiť 
vedecko-pedagogickú charakteristiku, 
doklady o účasti na medzinárodných 
grantových projektoch, na prednáš-
kach doma i v zahraničí a podobne. 
Potom môže od komisie očakávať, že 
bude úspešný. Ak ho výberová ko-
misia odporučí, dekan fakulty s ním 
môže uzavrieť pracovnú zmluvu na 
5 rokov. Po ich uplynutí musí opäť 
pred komisiu a opäť prejsť „skúškou“ 
výberového konania. Ak dosiahne 65 
rokov, jeho úspešnosť začne klesať, 
lebo už nemôže byť garantom študij-
ného programu a fakulta si musí hľa-
dať iného garanta.

Pokoj a dobro

Imatrikulácie na Univerzite tretieho veku Katolíckej univerzity v Ružomberku 
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Potrebujeme tituly?
 Dostali sme sa k jadru problému. 
Podľa môjho názoru ich potrebuje-
me, lebo každému akademickému 
alebo vedecko-akademickému  titulu 
zodpovedá primeraný stupeň odbor-
ných vedomostí. Preto pre vykonáva-
nie niektorých úloh a zamestnania sa 
jednoducho ako podmienka vyžaduje 
titul. Toto je prvý dôvod, prečo potre-
bujeme tituly.

Každý stupeň vysokoškolského 
štúdia (aj ten najnižší, bakalársky) sa 
skladá zo študijného programu a štu-
dijný program sa ešte skladá z jednot-
livých predmetov (povinných, povinne 
voliteľných, seminárov a vzdelávacích 
aktivít). Ak má vysoká škola garantov 
študijného programu i garantov pred-
metov, môže prijímať študentov, vyučo-
vať ich a udeľovať za získané vzdelanie 
akademický titul. Ak však garantov 
nemá, nemôže prijímať študentov, ani 
ich vyučovať a tým menej udeľovať ti-
tul. Ministerstvo školstva to kontroluje 
prostredníctvom Akreditačnej komisie, 
ktorá aspoň raz za 5 rokov preverí stav 
na každej vysokej škole. Garantovať 
študijný program však môžu iba do-
centi (najmä na bakalárskom stupni) 
a profesori na magisterskom a dokto-
randskom stupni. Profesor môže ga-
rantovať iba jeden študijný program na 
jednej vysokej škole a najviac päť pred-
metov. Po dosiahnutí 65 roku života 
už nemôže garantovať nijaký študijný 
program.

Aj tu je teda odpoveď jasná: aj 
profesorov potrebujeme. Ak vaše deti 
vyučujú v materskej škole, v základ-
nej a strednej škole učiteľky a učitelia 
s titulom magister/ka, alebo ak vaši 
synovia majú titul inžinier, spomeňte 
si nato, že mohli študovať a učiť sa vďa-
ka tým, ktorí boli ochotní a podujali sa 
na tú celoživotnú profesorskú „kalvá-

riu“, aby garantovali študijné progra-
my a predmety, aby iní mohli študovať 
a vzdelávať sa. 

Ak sa však nad tým hlbšie zamýš-
ľam, kto to berie vážne, musí ho ve-
decká a bádateľská činnosť vnútorne 
napĺňať. Inak by to nemohol robiť, pre-
tože v dnešných časoch vedecký alebo 
pedagogický pracovník to nemá ľahké.

 

V čom je teda 
problém?
Bolo potrebné si postaviť aj ďalšie otáz-
ky. A v čom môže byť problém? Prvý 
a vážny problém môže byť, že existuje 
istá kategória ľudí, ktorým nejde o ve-
domosti, ale o tituly. Vedomosti zna-
menajú predovšetkým statočnú prácu, 
kým tituly ich môžu lákať pre určitý 
honor. A oni chcú honor, ale na vedo-
mostiach im nezáleží. Ich titul nezod-
povedá kvalite ich vedomostí.

Ďalší problém je, že nie je titul ako 
titul, lebo nie je škola ako škola. Sú vy-
soké školy kvalitnejšie, a preto aj vedo-
mosti a tituly, ktoré udeľujú, majú vyššiu 
hodnotu, lebo sa predpokladá, že vedo-
mosti nadobudnuté v tejto škole budú 
taktiež kvalitnejšie, lepšie. Áno, je to 
tak. Najkvalitnejšie školy sú v anglosas-
kom školskom systéme (napr. v USA) 
a sú to spravidla súkromné školy, ktoré 
si študent platí. Výhodou týchto škôl 
je, že ich absolventi nemajú problém 
sa zamestnať na vynikajúcich postoch, 
lebo sú skutočnými odborníkmi vo vy-
študovanom odbore. Ale rozdiely sú aj 
vo vysokých školách na Slovensku.

Okrem už spomínaných rozdielov 
vidím problém nielen v kvalite školy, 
ale aj v kvalite študentov. Od študenta 
veľmi veľa závisí, lebo dnes každá škola 
poskytuje zahraničné študijné pobyty, 
ale drvivá väčšina študentov sa nepoh-
ne do sveta naučiť sa odborný cudzí 

jazyk. Taktiež od študenta závisí, koľko 
času a driny je ochotný venovať knihám 
a štúdiu a nezriedka zistíte, že študent 
síce chce skončiť vysokú školu, ale učiť 
sa chce čo najmenej a to iba vtedy, keď 
ho do toho vyučujúci doslova „dotlačí“.

Napokon problém vidím aj v štát-
nej školskej politike, ktorá „nahna-
la“ ľudí (zdravotné sestry, učiteľky so 
stredoškolským vzdelaním, sociálne 
pracovníčky a iných) po štyridsiatke 
či pred dôchodkom do škôl, aby si do-
plnili vysokoškolské vzdelanie. Tu sa 
musím pýtať, načo je to dobré? Učiteľ-
ky so stredoškolským vzdelaním alebo 
zdravotné sestry s dlhoročnou praxou 
sú často lepšie odborne pripravené než 
mladé vysokoškolské absolventky. Pre-
čo už tým učiteľkám a zdravotným ses-
trám nedajú pokoj, keď už svoju prácu 
ovládajú, majú svoje povinnosti vo 
vlastných rodinách a ešte aj povinnos-
ti v zamestnaní? Prečo im nedovolia, 
aby sa v pokoji dočkali dôchodkové-
ho veku? Čo s nimi má vysokoškolský 
učiteľ robiť? Má ich svojimi nárokmi 
v plnení vysokoškolských povinností 
dohnať na okraj zúfalstva? 

Veľmi vážne nedostatky vidím aj 
v používaní titulov. Nikdy nezabud-
nem na svojich profesorov z Ríma, kto-
rí si nepísali titul, iba meno a priezvis-
ko. Predsa na prvom mieste sme ľudia 
a ľudská dôstojnosť stvorená Bohom je 
omnoho vyššia než vedecká alebo aka-
demická. Preto je potrebné používať 
tituly  čo najzriedkavejšie. 

V škole som pre študentov profesor 
a vo farnosti pre veriacich farár. Nebolo 
by to správne, ak by ma študent oslovo-
val pán farár, lebo ja pre neho  nie som 
farár, ale profesor. A naopak, pre mojich 
drahých farníkov nie som nijaký profe-
sor, ale farár lebo farár je duchovný pas-
tier svojich veriacich.

 Ján Duda 

Vzdelanie má 
byť prostried-
kom, nie cieľom
(pokračovanie zo strany 1)
duchej práce zmarená. Za-
búda sa pritom na čistotu 
a pokoj srdca. Hranica, kedy 
sa mladí rozhodnú začať ži-
vot v manželstve odhliadnuc 

od tých, ktorí sa nerozhodnú 
vôbec a žijú voľným zväz-
kom niekedy už od 18-tky, 
sa posunula neprimerane 
vysoko. Je medzi 30-tym až 
40-tym rokom života. Až vte-
dy sa cíti mladá žena, mladý 
muž „zrelo“ na zodpovedný 
život v manželstve. Najprv 
vysoká škola, potom sa do-
statočne finančne zabezpečiť. 

Zdôrazňujem, neprimerane 
voči hranici poznania. Už 
štvrtáci sa učia učivo, ktoré 
sme sa my učili až v siedmej 
triede. Čo je to milovanie, 
dopodrobna opíše druháčik. 
To, že detičky nenosí bocian, 
vedia škôlkari. Keby sa ženili 
a vydávali naši starí rodičia 
v tridsaťpäťke najmä v ča-
soch vojen a ničivých cho-

rôb, už dávno by slovenský 
národ vyhynul. Vzdelanie 
nemá byť cieľom, ale pros-
triedkom a nástrojom dosia-
hnutia cieľa, nástrojom, ktorý 
nám pomáha lepšie slúžiť. I ja 
túžim po poznaní, uchvacuje 
ma objavovanie neznámeho.  
Avšak pre mňa ostáva najk-
rajším titulom titul „ocko“.

Peter Lazor 
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Študovať alebo neštudovať
Školstvo a zdravotníctvo sú vďačnými 
témami diskusií takmer všetkých ľudí. 
Je tomu tak zrejme preto, že každý z nás 
chodil alebo chodí do školy a každý rieši 
otázku svojho zdravia po celý život. Preto 
sa neraz zdá, že mnohí sú akosi „múdri“ 
v tom, ako treba riešiť tieto rezorty. 

Je zjavné, že obidve odvetvia nutne 
potrebujú zmysluplné zmeny. Tento člá-
nok je venovaný len školstvu z troška 
iného uhla pohľadu.

V ostatnom období sa výrazne zvýšil 
počet promócií. Až natoľko, že stráca-
jú svoju dávnejšiu vážnosť. Je to však 
prirodzené, pretože kedysi len málo 
ľudí dosiahlo vysokoškolské vzdelanie. 
Vzdelanie nieslo v sebe pečať múdrosti, 
kultivovanosti a dôstojnosti. Dnes je to 
trochu inak. Je to dobré alebo nie?

Kedysi 
Najprv chcem poukázať na November 
1989. Priniesol mnohým ľuďom úľavu 
aj v tom, že konečne mohli začať štu-
dovať. Bolo to smutné, ak sa v člove-
ku skrývala túžba po vzdelaní a on ju 
nemohol naplniť, pretože zopár ľudí 
rozhodlo, že tomu, kto nie je členom 
vládnucej strany, to dopriate nebude. 
Mnohí, ktorí nemali úctu k vzdelaniu, 
ale mali len túžbu mať titul, vyštudo-
vali kadejakým spôsobom a za každú 
cenu. Výsledok takejto nekvality za-
žívame dnes v bežnej praxi. Od ľudí 
s takýmto prístupom sa kvalitnej prá-
ce nedočkáme.

Preto bolo fajn, že sa s príchodom 
demokracie a slobody otvoril priestor 
pre možnosti štúdia. Ako to však býva, 
dobro často nenápadne sprevádza aj 
zlo. Študovať na vysokej škole dnes 
môže každý. Je to dobré alebo zlé?

Dnes 
Veľmi pozitívne vnímam skutočnosť, 
že mnohí študujú. Preto, lebo to pro-
spieva nielen jednotlivcom, ale aj celé-
mu Slovensku. Ak budeme mať u nás 
dostatok vzdelaných ľudí, malo by sa 
nám dariť lepšie nielen v hospodárskej 
oblasti. Dôležitejšie je však to, že vzde-
laný človek je človek rozmýšľajúci. 
A taký je menej náchylný manipulácii 

iným človekom alebo inými ľuďmi či 
skupinou ľudí. Nevedomosť a nevzde-
lanosť takmer vždy zneužijú totalitné 
systémy. Preto nechcú dovoliť študo-
vať, lebo hrozí konfrontácia v diskusii, 
v presadzovaní iných, neželaných ná-
zorov. V tomto zmysle je naozaj dobré, 
že Slováci dostali príležitosť naplno 
poznávať, spoznávať, skúmať, riešiť, 
hľadať, oboznamovať sa, bádať... 

Druhá strana mince je tá, kto, ako 
a prečo chce študovať.

Kto
Snáď najlepšie to vidia učitelia v škole. 
V ostatnom čase sa neraz stretávajú 
so zvláštnym postojom niektorých 
rodičov. Mnohokrát tlačia svoje deti 
do štúdia bez toho, aby skúmali svoje 
dieťa, zaujímali sa, aké má schopnosti 
a danosti. Aby spoznali, aké dary a aký 
talent dostalo od Boha. Stáva sa, že 
tvrdohlavosť rodičov, ktorí majú fixnú 
predstavu – z teba bude inžinier, bu-
deš sa mať dobre – ublíži dieťaťu, pre-
tože má napríklad umelecké sklony, 
o ktorých nevedeli alebo nechceli ich 
vidieť, objaviť, podporiť. Alebo má iné 
zručnosti, ktoré by naplno rozvinu-
lo v nejakom remesle a cítilo by tam 
svoje naplnenie. Výsledok takého tla-
ku neraz vidieť v škole. Rodič sa chro-
nicky sťažuje na to, aký stres prežíva 
jeho syn alebo dcéra, pritom možno 
len nepostrehol, že dieťa sa vnútorne 
trápi, lebo nie je stotožnené s vybra-
tým typom štúdia. Rado by sa veno-
valo niečomu inému, ale nechce stratiť 
lásku rodičov a  sklamať ich. V škole 
sa potom trápi. Potom neraz zlyháva 
a svoj neúspech zvaľuje prevažne na 
učiteľov, zlých spolužiakov, alebo na 
iné faktory.

Ako
Formy získania vysokoškolského ti-
tulu sú dnes rôzne. Ide najmä o den-
né a externé štúdium. Aj tu vznikajú 
roztržky a vzájomné nedopriatie si. 
Denní tvrdia o externistoch – čo sa tí 
môžu naučiť raz za týždeň? Pritom sa 
vie, ako sa mnohí denní počas semes-
tra flákajú, nechodia na prednášky 

a robia čo môžu až vtedy, keď im už 
horí skúška pod nohami. A keď skúš-
ka nevyjde, tak je na vine zákerný pro-
fesor, ktorý si na nich určite sadol ale-
bo si rieši svoje komplexy. Častokrát si 
takí študenti nechcú priznať, že takto 
si riešia komplexy vlastne oni, pretože 
na tú skúšku nemajú, lebo sa neučili 
alebo ju podcenili.

Externisti zase tvrdia – nech si to 
denní skúsia! Áno, študovať popri za-
mestnaní, rodine a iných povinnos-
tiach nie je med lízať. Aj oni by si však 
mali priznať, že väčšinou ich nikto do 
tejto pozície netlačí, rozhodli sa dobro-
voľne. A tak prijali na seba riziko veľkej 
záťaže.

Tak či onak. Pravda je kdesi upro-
stred. Aj denní aj externí to majú ťažké 
vtedy, keď berú štúdium zodpovedne. 
Podstatné však je, kvôli čomu študujú 
a aký postoj ku štúdiu zaujmú.

Prečo
Prichádzame k najdôležitejšej otáz-
ke položenej na začiatku. Prečo štu-
dujem? Dychtím po vedomostiach, 
chcem vedieť, ako funguje svet, kto 
je človek a prečo sme na tejto zemi? 
Túžim byť dobrý vo svojej profesii 
a chcem to, čo nadobudnem v škole 
zúročiť, a tak svojím povolaním slúžiť 
iným? 

Alebo mi ide skutočne len o tú prí-
zemnosť, aby som mal titul pred me-
nom alebo za menom?

Titul má prezrádzať, že máme do 
činenia s človekom, ktorý rozumie svo-
jej práci a je odborníkom v odbore. Zá-
roveň je všeobecne rozhľadený.
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Pred časom som i ja po niekoľkých 
rokoch okúsila príchuť štúdia. Táto 
skúsenosť bola pre mňa obohatením. 
Niežeby sa mi nepáčilo doma, práve 
naopak, byť matkou a ženou v do-
mácnosti považujem za niečo vzne-
šené a zarážajúco krásne. To, čo mi 
dala rodina a moje deti, by mi iste 
nenahradilo žiadne zamestnanie, ba 
ani škola – vnímať vývoj dieťatka od 
prvého nádychu, dojčenia, detských 
úsmevov, batolenia či prvých krokov 
až po zasadnutie do školských lavíc, je 
zážitkom, ktorý prevyšuje akékoľvek 
iné svetské krásy a napĺňa život skúse-
nosťami, ktoré v škole človek nezíska. 
Keď som nastúpila do prvého ročníka 
externého štúdia, bola som už šiesty 
rok na materskej dovolenke a prá-
ve som nosila pod srdcom naše naj-
mladšie dieťatko. Sama som nevedela, 
ako to všetko budeme doma zvládať. 
S odstupom času sa mi niektoré mo-
menty, v ktorých bolo potrebné zosú-
ladiť školské povinnosti s domácimi, 
zdajú byť nerealizovateľné. Ale stalo 
sa. Zvládli sme to s Božou pomocou. 
Naozaj, bez viery a posily Ducha Svä-
tého sme ničím. Kým som neštudova-
la, roky strávené v domácom prostredí 
mali i svoje úskalia – hoci som po ve-
čeroch čítavala rôzne knihy a časopi-
sy najmä o výchove a o deťoch, teraz 
viem, že to nebolo dostačujúce. Bola 
som nasmerovaná jednostranne na 
rodinu, na domáce práce a na svojich 
blízkych, čo sa stávalo stereotypným. 
Nástupom do školy som získavala nie-
len širší rozhľad, čo sa týka vedomostí, 
škola ma prinútila ísť ďalej – komuni-

kovať a stretávať sa s ľuďmi, vyliezť z 
ulity nášho domčeka a vybavovať rôz-
ne záležitosti, o ktoré som sa predtým 
nemusela starať. Dokonca ma prinúti-
la absolvovať vodičský kurz a dnes už 
môžem odviezť deti k lekárovi sama. 
Bez toho, aby som čakala pomoc man-
žela, ktorý je v práci.

Viem, že v školstve sa toho za po-
sledné roky veľa zmenilo. Ako študent 
som uvítala fakt, že štúdium je dnes 
prístupné širokým vrstvám. Kto chce 
študovať, má dvere otvorené. Je to nie-
kedy na úkor kvality, no v minulosti ne-
mohol študovať každý a mnoho šikov-
ných ľudí nedostalo možnosť presadiť 
sa. Nájdu sa i takí, ktorí zneužívajú situ-
áciu a štúdiom sa pretlčú do úspešného 
konca bez väčšej ujmy. Myslím tým, 
že sa učia menej, majú menší záujem 
o prednášky či iné aktivity v škole, ale 
majú dobré výhovorky, dobré kontakty 
na vplyvné osoby, vedia byť dobrými 
hercami na skúškach... Avšak zdá sa, 
že to bolo už dávnejšie a pretrváva to 
i naďalej. Trochu to irituje tých usilov-
nejších, no iste ich od štúdia neodradí. 
Mnohých skôr odradí kvantum ve-
domostí, ktoré musia nasať a hustota 
skúšok, ktoré je potrebné absolvovať. 
Potom sa človek zamyslí: „Je možné 
absolvovať dve – tri skúšky za deň tak, 
aby bol ne nich študent stopercentne 
pripravený?“ Niekedy je problém určiť, 
ktorá z týchto skúšok je dôležitejšia, na 
ktorú sa je potrebné pripraviť dokonale 
a na ktorú postačí zbežné informatívne 
preštudovanie. Práve tieto tlaky vyčer-
pávali i mňa a samozrejme i mojich 
blízkych. Nastal stres, vypätie a už som 

nebola tou milou a trpezlivou mam-
kou, manželkou, ale ... nech mi dá rad-
šej každý pokoj. 

I prístup pedagógov je rôzny. Mám 
rada férových ľudí, ktorí jasne určia po-
žiadavky, jasne stanovia pravidlá a dba-
jú o ich dodržiavanie, vedia byť prísni, 
no zároveň dokážu vydať zo seba ma-
ximum, aby sa predmet, ktorý vyuču-
jú, stal blízky i poslucháčom. Niektorí 
dokážu z človeka spraviť jednoducho 
„nulu“, zdeptať ho, možno, aby mu do-
kázali vlastnú dôležitosť. Myslím, že 
každý vyučujúci by mal byť príkladom 
v správaní, ak chce, aby sa jeho práca 
stala plodnou, aby priniesla obojstran-
né obohatenie.

Toto je postoj študentky, matky. 
Iste ináč vníma tento problém mladá 
generácia. Mne sa však u týchto star-
ších študentov a externistov, veľmi páči 
odhodlanosť, istá cieľavedomosť. Školu 
berú vážne, lebo si uvedomujú jej vý-
znam, potrebu. Chcú za každú cenu 
úspešne dovŕšiť svoj cieľ, aby sa mohli 
uplatniť v zamestnaní, resp. udržať si za-
mestnanie. Nad touto skutočnosťou sa 
často zamýšľam. Prečo ženy po päťde-
siatke, ktoré majú dostatok skúseností, 
praxe či odpracovaných rokov, musia 
ísť študovať na vysokú školu, aby pred 
dôchodkom neprišli o zamestnanie? 
Takáto forma štúdia je náročná nielen 
pre študenta, ale i pre jeho rodinu. Ak 
mu tá podá ruku, dá sa to zvládnuť. 
Preto vďaka všetkým obetavým otcom, 
mamám, starým rodičom, deťom, su-
sedkám a blízkym, ktorí sú nápomocní 
externým študentom. 

Adriana Lazorová 

Mnohí sa zlostia, že univerzity „pro-
dukujú“ titulovaných.

Ja som presvedčená o tom, že nech 
je to akokoľvek, realita a bežná prax 
urobí svoje „triedenie“. Postupne sa 
učíme vyhľadávať odborníkov podľa 
výsledkov ich práce.

Študovať 
alebo neštudovať
Najlepšie by bolo, ak by každý robil 
česť svojmu povolaniu, vzdelaniu, 

svojej škole, z ktorej vyšiel a učiteľom, 
ktorí ho na jeho cestu pripravovali.

Najhoršie je, ak máme do činenia 
s  človekom, ktorý svoje vzdelanie zne-
užíva na to, aby ostatným ubližoval.

Nepochopiteľné je, ak niekto študu-
je a už počas štúdia je rozhodnutý, že 
túto prácu robiť nebude. Stačí mu titul.

Najpodstatnejšie je však to, že každá 
práca má svoju vážnosť. Potrebujeme 
všetky povolania. Od jednoduchých 
až po komplikované. Je len potrebné v 
sebe zistiť, aká je moja cesta, akou prá-

cou mám ja prispieť tomuto svetu. Pre-
to je dôležité mať v úcte každého, kto 
pracuje a pracuje zodpovedne a s lás-
kou. Taká práca prináša dobré ovocie. 
A je jedno či s titulom alebo bez.

Na záver mi neprichádza na um 
žiadne lepšie hodnotenie človeka, ako 
citát zo Svätého Písma:  „Kto je medzi 
vami múdry a rozumný? Nech dobrým 
životom ukáže svoje skutky v múdrej 
skromnosti.“ (Jak 3,13) 

Monika Hodnická 

Škola prinúti ísť ďalej
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Tak, ako mňa, určite aj všetkých 
markušovčanov zasiahla neoča-

kávaná správa o úmrtí Vdp. Michala 
Vitkovského. Keď som sa to dopočul, 
hneď som sa ponoril do svojich spo-
mienok na tohto kňaza, ktorý natrvalo 
poznačil životy mnohých z nás. Vybral 
som pre vás aspoň niektoré.

Človek
Pána farára Vitkovského som začal 
vnímať hneď vo svojom ranom det-
stve. Nedalo sa vyhnúť jeho pozor-
nosti a milým slovám, ktoré potešili 
detské srdce. Všimol si ma v kostole 
a keď cez koledu navštívil náš dom, 
unavene sa usadil do kresla v obývač-

ke a povedal: “Z takýchto 
chlapcov budú iste dobrí 
miništranti...“ – začalo sa 
naše veľké priateľstvo. Ta-
kýto prístup mal určite ku 
každému, pretože každý, 
kto ho poznal, mal s ním o 
čom rozprávať.

Vedel si nás získať a 
myslím, že to s odstupom 
času môžem hodnotiť, 
mali sme ho ako deti veľmi 
radi. Hodiny náboženstva 
boli tak príjemné, že hoci 
bolo v popoludňajších ho-
dinách, nikto nechýbal. Ot-
vorili sa dvere a dovnútra 
vošiel vysoký muž s pria-
teľským úsmevom a ne-

odmysliteľným kufríkom, ktorý ukrý-
val všelijaké prekvapenia. Raz nejakú 
knihu, inokedy maľovanku, či obrázok. 
Cez októbrové pobožnosti sme po ná-
boženstve všetci mašírovali do kostola. 
Hŕba aktoviek odložených pred lavica-
mi naznačovala, že nás vedel povzbudiť 
a upriamiť na duchovný život, tak pri-
rodzene - ľudsky. A potom, všetky deti 
okolo svojho kňaza recitovali modlitbu 
ruženca. Škoda, že to už dnes nevidieť. 
Dodnes to vo mne zanechalo stopy.

Kňaz
Ako kňaza sme ho najčastejšie vníma-
li pri svätej omši. Jeho čarovný zošit, 
plný zaujímavých myšlienok a príbe-

hov sme mu ako miništranti chceli 
schovať. Raz sa nám to podarilo, ale 
pán farár Michal si vždy poradil. Jeho 
veľký kazateľský talent lahodil ušiam 
všetkých veriacich. Sú mnohí, ktorí si 
pamätajú jeho kázne dodnes. 

Aj mládež bola v pozornosti tohto 
kňaza. Výlety, futbalové turnaje v mar-
kušovskej doline, púte a organizovanie 
rôznych akadémií a spoločenských po-
dujatí máme všetci zachytené už iba na 
fotografiách. Pre mládež z Markušo-
viec, Tepličky a Lieskovian to  však boli 
dôležité chvíle vzájomného spoznania 
a spolupráce, či priateľstva. Za pôsobe-
nia Vdp. Vitkovského sme boli prepoje-
ní a farnosť vtedy žila akosi pospolu. 

Priateľ
Jedno je isté. Prežil som s týmto kňa-
zom svoje detstvo viery a mám na to 
len dobré a veľmi pestré spomienky. 
Myslím, že môžem povedať, že ma 
inšpiroval ku kňazstvu. Veď k tomuto 
povolaniu som zahorel práve cez neho. 
Oslovil ma nielen ako kňaz, ale aj ako 
človek skrze jeho vľúdnosť a ľudskosť. 
Pán Boh si vo svojej prozreteľnosti vy-
berá ľudí, ktorí majú dostatok darov a 
schopností, aby dokázali osloviť tých 
druhých. Markušovský farár Michal 
Vitkovský bol jedným z nich. Ďaku-
jem Bohu, že som ho takto mohol vní-
mať. Nech mu Boh dá večnú slávu!

Cyril Hamrák, kňaz 

Človek, kňaz, priateľ

Pár rokov po otvorení Slo-
venska sa svetu v roku 1993 
zorganizoval pán farár Mi-
chal Vitkovský veľký pút-
nický zájazd pre veriacich 
z Markušoviec, Tepličky, 
Lieskovian a pre veriacich z 
farnosti Vydrník. Zobral na 
seba veľkú zodpovednosť za 
90 pútnikov, ktorým sa pre-

chodným domovom na 14 
dní stal autobus.

Aj po pätnástich rokoch 
rezonujú vo mne živé spo-
mienky a hlboké duchov-
né zážitky z miest, kam sa 
mnohí do tých čias nemohli 
dostať a ktorým sa splnil 
ich životný sen: byť osobne 
na audiencii u Sv.Otca Jána 

Pavla II., vidieť pamätihod-
nosti a sväté miesta v Ríme a 
vo Vatikáne, zúčastiť sa svätej 
omše v priestoroch Kláštora 
sv. Františka z Assisi, vidieť 
Turínske plátno a Kláštor sv. 
Jána Bosca v Turíne, prejsť 
cez Pyreneje do Andory, 
byť v Lurdoch a cez Paríž sa 
šťastlivo vrátiť domov.

V mojich spomienkach 
ostane pán farár nielen cez 
svoju pastoračnú činnosť 
v našej farnosti, ale aj cez 
všetky tie miesta, ktorých 
sa vďaka nemu dotkli naše 
nohy a videli naše oči.

Vďaka Vám! Odpočívajte 
v pokoji!
Mária Koňaková, Teplička 

Moja spomienka na pána farára Michala Vitkovského

Michal Vitkovský • nar. 19. 9. 1953 Majerka • ordinovaný 12. 6. 1977 
• 1977 - 1980 kaplán Markušovce • 1981 - 1993 správca farnosti 
Markušovce • zomrel 24. 4. 2008 •
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Druhé plenárne zhromaždenie Synody 
sa uskutočnilo v dňoch 13. a 14. júna 
2008 v priestoroch Kňazského seminá-
ra biskupa Jána Vojtaššáka. Súčasťou 
programu zhromaždenia Synody boli 
aj sväté omše v Katedrále sv. Marti-
na.  Konali sa v piatok o 17:00 hodine 
a v sobotu o 9:00 hodine. Každé roko-
vanie začína modlitbou Synody.

Piatkové rokovanie pokračovalo ná-
vrhmi na doplnenie Synodálneho 
poriadku. Návrh na doplnenie podal 
aj náš pán farár prof. ThDr. Ján Duda, 
PhD. Týkal sa hlasovania, aby diecéz-
ny biskup nehlasoval s členmi pred-
sedníctva, ale aby bol nad predsed-
níctvom. Tento návrh zhromaždenie 
schválilo.

Relátor Anton Tyrol predstavil 
Instrumentum Laboris, 1. téma: Tvár, 
život a spásne služby Spišskej parti-
kulárnej cirkvi. V tomto materiáli boli 
zapracované príspevky z farských a de-
kanátskych rozpráv. K tomuto materiá-
lu sa viedla rozprava, v ktorej členovia 
Synody predkladali príspevky na dopl-
nenie a zmeny v predloženom mate-
riáli. Príspevky zmien v texte sa týkali 
konkrétnych návrhov.

Niektoré spomeniem: 
• farské pastoračné rady majú byť 

v každej farnosti
• zapracovať len návrhy, ktoré do-

kážeme v praxi realizovať
• do realizácie zapojiť laikov ochot-

ných pracovať v prospech cirkvi
• je potrebné, aby si farnosti navzá-

jom vypomáhali aj finančne
• cirkev chce osloviť všetkých ľudí, 

aj neveriacich
• vypracovať štatút farnosti, deka-

nátu diecéznej kúrie
• uskutočňovať pastoračné návšte-

vy biskupa vo farnosti
• vykonávať vizitácie vo farnosti 

a dekanáte
• rozdeliť veľké farnosti v mestách 

na menšie, aby boli farári bližšie k ve-
riacim - predložil náš pán farár prof. 
ThDr. Ján Duda, PhD.

Rozprava prebiehala k jednotlivým 
návrhom, na ich zmenu, doplnenie 
alebo neprijatie. Všetky návrhy boli 

zaznamenané a spracované pre hlaso-
vanie o ich prijatí. V prestávkach roko-
vania prebiehala diskusia medzi člen-
mi Synody k jednotlivým návrhom, 
predkladali sa doplňujúce a vysvetľujú-
ce názory,ale uskutočnili sa aj osobné 
stretnutia a rozhovory.

Po ukončení rozpravy k 1. téme 
relátor František Trstenský predstavil 
Instrumentum Laboris, 2. téma: Po-
sväcovanie života. Rozprava prebieha-
la tým istým spôsobom, ako k 1. téme. 
Z predložených príspevkov spome-
niem niektoré:

• mimoriadni rozdávatelia svia-
tosti nech roznášajú v nedeľu sviatosť 
chorým

• kňazi nech spovedajú pol hodiny 
pred každou svätou omšou

• najvhodnejší vek pre sviatosť bir-
movania

• potreba obnovy kresťanského ži-
vota

• dôležitosť a poslanie manželstva
• manželstvo je sviatosť tak ako 

kňazstvo a ďalšie sviatosti.
Piatkové rokovanie bolo ukončené 

o 17:00 hodine svätou omšou. Prog-
ram zasadnutia pokračoval v sobotu 
o 7:30 hodine dokončením rozpravy 
k 2. téme. O 9:00 hodine sa členovia Sy-
nody zúčastnili na svätej omši spoloč-
ne s absolventmi fakulty, ich rodinnými 
príslušníkmi a predstaviteľmi fakulty.

V ďalšom programe zasadnutia 
relátor Alojz Kostelanský predstavil 
Instrumentum Laboris, 3. téma: Kate-
chéza a formácia povolaní. Táto téma 
nás zaviedla viac do súčasnej činnosti 
v cirkevných inštitúciách a predklada-
la nám návrhy kto, kedy a čo má robiť. 
Rozprava prebiehala už spomínaným 
spôsobom. Ponúkam niektoré príspev-
ky:

• založiť pastoračné centrá pri cir-
kevných vysokých školách 

• uskutočňovať profesionálne pas-
toračné stretnutia – lekári – profesori 
– rehoľníci a podobne

• rozšíriť kontakt rehoľníkov s ve-
riacimi, hlavne s mládežou

• prehĺbiť katechézu v rodine
• dbať na kvalitu katechétov a uči-

teľov v cirkevných školách

• je po-
trebné vy-
užívať médiá 
– rádio Lu-
men – diecéz-
ne vysielanie, 
internet- die-
cézna stránka 
doplňovaná 
farnosťou

• spoločná modlitba a vzájomne 
poznanie odkryje dobro v človekovi 

• bojovať o zachovanie počtu ho-
dín náboženstva v školách

• pastoračné centrá sú výsostne cir-
kevné inštitúcie, preto ich štatút musí 
byť zosúladený s cirkevnými predpis-
mi – predložil náš pán farár Prof. ThDr. 
Ján Duda, PhD.

Rokovanie pokračovalo hlasova-
ním k jednotlivým návrhom. Všetky 
prijaté návrhy budú po odporúčaní 
diecézneho biskupa Mons. Františka 
Tondru zapracované do konečného 
znenia dokumentu.  

Rokovanie synody je plne slobod-
né, demokratické, ale spojené s kon-
krétnou  zodpovednosťou diecézneho 
biskupa. To je rozdiel oproti hlasova-
niu a voľbách v politike, kde všetci sa 
môžeme slobodne demokraticky roz-
hodnúť, ale aj všetci spoločne nesieme 
zodpovednosť – nikto konkrétny.

Z môjho pohľadu je dobré, že sa 
o činnosti cirkvi diskutuje. Poukazuje 
sa na dobrú alebo nepostačujúcu čin-
nosť cirkvi a predkladajú sa návrhy na 
jej skvalitnenie a hlavne prispôsobenie 
podmienkam súčasnej doby. Je dobré, že 
to všetko sa koná v duchu viery a pozna-
nia existencie Boha. Poznanie existencie 
Boha je pre človeka dobro, preto je posla-
ním cirkvi ukazovať cestu k tomuto dob-
ru, pre dobro človeka, pre jeho plnohod-
notný život, vieru a nádej vo večný život. 
K tomuto je potrebná cirkev, k tomu sú 
potrebné sviatosti a naše spoločné mod-
litby a v tom vidím aj zmysel Synody. 
Pre tieto hodnoty sa členovia Synody 
obetujú a žiadajú aj vás o modlitby za 
úspešný priebeh Synody.

Cyril Hamráček 

Druhá synoda Spišskej diecézy
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JÁN ČARNOGURSKÝ
Špirituál Kňazské-
ho seminára a pro-
fesor na Vysokej 
škole bohosloveckej 
v Spišskej Kapitule 
Ján Čarnogurský 
sa narodil v Malej 
Frankovej v roku 
1904. 

Po stredoškolských 
štúdiách v Levoči 
a filozoficko-teolo-
gických v Spišskej 
Kapitule ho biskup 
Ján Vojtaššák po-
slal študovať do Ríma. Tu sa mladý študent ukázal v plnej 
miere ako veľmi nadaný. Najprv študoval filozofiu na Uni-
verzite sv. Urbana, kde v roku 1925 ako 21-ročný dosiahol 
doktorát filozofie a o štyri roky neskôr na tej istej univerzi-
te v roku 1929 ako 25-ročný dosiahol druhý doktorát ten-
toraz z teológie. Po kňazskej vysviacke ho spišský biskup 
Vojtaššák poslal za kaplána do Kežmarku a odtiaľ ho po-
volal za špirituála Kňazského seminára a na Vysokú školu 
bohosloveckú na Spišskú Kapitulu.

Ján Čarnogurský sa ukázal nielen ako nadaný intelek-
tuál, ale najmä ako veľmi nábožný človek a obetavý kňaz. 
Ľudia si naňho spomínajú ako na človeka hlbokej mod-
litby a hovoria dokonca o heroických čnostiach, ktoré sú 
charakteristické pre ľudí s povesťou svätosti. Takto si na 
neho spomínajú v Malej Frankovej, v Kežmarku i v Spiš-
skej Kapitule, ale aj inde, všade tam, kde sa zišli tí, ktorí ho 
osobne poznali a zachovali o ňom krásne svedectvo, ktoré 
si pripomínajú ich deti.

Žiaľ, Ján Čarnogurský nežil dlho. Zomrel náhle veľmi 
mladý, iba 34-ročný, keď putoval s bohoslovcami pešo zo 
Spišskej Kapituly na Mariánsku horu do Levoče. Pravde-
podobne dostal úpal a jeho organizmus vysilený životnou 
askézou nevydržal túto námahu. Stalo sa to v roku 1938. 
Vojtaššákov osobný tajomník doktor Jozef Kapala zachytil 
aj hlbokú pohnutosť samého biskupa nad smrťou svojho 
nadaného a nábožného kňaza. Pri jeho pohrebe v Spišskej 
Kapitule sa biskup Vojtaššák neudržal a horko zaplakal. 
Na výslovnú žiadosť jeho rodičov, ktorí boli v priam v šo-
ku nad smrťou svojho milovaného syna a kňaza, bol Dr. 
Ján Čarnogurský pochovaný v Malej Frankovej, kde v tom 
čase jeho rodičia žili. Jeho hrob je na tamojšom cintoríne 
dodnes. Tohto roku 1. júla 2008 sa naplní 70 rokov od jeho 
smrti.

Brat špirituála Jána Čarnogurského Pavol bol učite-
ľom. Oženil sa s pani Kristínou pochádzajúcou z Brati-
slavy-Vajnory. Je otcom Jána Čarnogurského, zakladateľa 
KDH, neskôr aj predsedu vlády SR, v súčasnosti advokáta 
žijúceho v Bratislave.

Ján Duda 

• S akými očakávaniami 
ste prišli na prvú kaplánku? 
V akej miere sa (ne)splnili?

Očakávania boli veľké, 
ale neboli ilúziami. Myslím 
si, že človek si musí dávať 
reálne ciele, aby ich mohol 
splniť. Ani na vrchol nevy-
skočí jedným skokom, ale 
postupne krôčik za krôči-
kom. Aj preto môžem po-
vedať, že aj napriek ťažkos-
tiam nie som znechuteným 
človekom zo života, ale 
optimizmus a elán mi ostal 
i naďalej. Ktoré očakávania 
sa mi splnili? Rozvážnosť 
a cieľavedomosť pána farára, 
otvorenosť ľudí, úprimnosť 
mladých... A nesplnené? Ak 
mám hovoriť o nesplnených 
očakávaniach, tak to asi len 
smerom k vlastnej osobe... 
Chcem na sebe ešte popra-
covať.

• Aká je farnosť Markušov-
ce z pohľadu „začínajúce-
ho“ novokňaza?

Myslím si, že táto farnosť 
je veľmi vhodnou školou 
pre začínajúceho novokňa-
za.  Dá sa tu rozvíjať prax 
a schopnosti vo všetkých ro-
vinách. Či už ide o tú „bež-
nú“ pastoráciu, myslím tým 
vysluhovanie sviatostí, ale 
aj práca v kancelárii, učenie 
náboženstva, konfrontácia 

s rómskou problematikou... 
Taktiež je tu priestor aj na 
iné aktivity: spevokol a stret-
ká mladých, akadémie detí, 
miništranský futbal a výlety.

• Čo by ste odkázali ná-
stupcovi? 

Hm... ťažká otázka, na-
koľko môj nástupca je nielen 
vekom ale i služobne starší 
a iste má aj viac skúsenosti... 
Skôr by som mu chcel pop-
riať a zaželať to, aby sa tu tiež 
cítil ako doma. 

• Čo by ste odkázali farní-
kom?

Najprv by som chcel vy-
užiť tento priestor, aby som 
im poďakoval v mnohých 
prípadoch za krásne sve-
dectvo živej viery. Rodinám, 
ktoré ochotne prijímajú 
deti, ktoré im Boh požehnal 
a snažia sa im vo výchove 
nielen všetko dať, ale aj vie-
ru odovzdať. Chorým a star-
ším, ktorí vytrvalo a trpezli-
vo znášajú svoje choroby 
a veľmi užitočne pomáhajú 
celej cirkvi svojimi modlit-
bami a obetami. Mladým, 
ktorí sa neboja aj v dnešnej 
dobe byť svetlom vo svete, 
ktorí si nachádzali čas na 
modlitbu a na svätú omšu 
aj v týždni, s ktorými som 
si vytvoril krásne vzťahy.  
Chcem poďakovať všetkým 
za akýkoľvek prejav ocho-
ty, porozumenia... za služby 
a vaše modlitby. Čo by som 
vám chcel odkázať? Nikdy 
nestrácajte optimizmus! 

Mám vás rád a ostanete 
v mojom srdci.

Valentín Kokoruďa, 
kaplán 

Pokoj a dobro

Rozhovor 
s vdp. Valentínom 
Kokoruďom, 
odchádzajúcim markušovským kaplánom
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• Ako ste prijali správu, že po viacroč-
nom pôsobení v Levoči Vás prekladajú 
do Markušoviec?

Prijal som ju s vedomím, že treba v 
novej farnosti pokračovať v začatej pas-
toračnej službe od kňazskej vysviacky 
15. júna 2002, samozrejme, že v kon-
krétnych podmienkach novej farnosti. 

• Čo si odnášate ako niečo vzácne 
z Levoče?

Mariánsku úctu. Úctu k Panne Má-
rii prejavenú v službe ľuďom. Návšteva 
Panny Márie u svojej príbuznej Alžbe-
ty nás povzbudzuje i zaväzuje zároveň, 
aby sme cez úctu k Panne Márii nachá-
dzali cestu k sebe.

• Poznáte markušovskú farnosť?
Z geografického hľadiska áno. 

Viem, že farnosť má filiálky. Môj prvý 
kontakt s farnosťou bol cez archívne 
dokumenty (Schematizmus Spišskej 
diecézy). Pri písaní diplomovej práce 
som sa musel zorientovať a ubezpečiť, 
o ktorú Tepličku ide. Či ide o Tepličku 
nad Hornádom (in Scep.), našu filiálku 
alebo Tepličku (in Lipto.), moje rodis-
ko čiže Liptovskú Tepličku.

Neviem, koho vo farnosti budem 
poznať. Viem, že takí budú. A viem aj 
to, že budú takí, ktorí ma budú poznať 
zo škôl, ale predovšetkým ako kaplána 
v Levoči. Mám tu spolužiakov a mám 
tu aj žiakov. 

• Čím chcete obohatiť farnosť Marku-
šovce a našich veriacich?

Bol by som veľmi rád, keby sa mi 
podarilo, pravda s Božou pomocou, 
naplniť heslo sv. Františka aj názov náš-
ho časopisu Pokoj a dobro. Pokojom, 
ktorý plynie z modlitby a dobrom, kto-
ré je ovocím služby.

• Ktoré by mali byť podľa Vás priority 
kňaza súčasnej doby?

Mons. ThDr. Štefan Náhalka, môj 
rodák a prvý rektor Slovenského ústavu 
v Ríme, o ktorom som písal magister-
skú prácu, napísal túto vetu: „Je to člo-
vek, ktorý stojí plne v životnom prúde, 
zasahuje celou energiou do behu den-
ných udalostí, ale pritom žije bohatým 
vnútorným životom.“ Toto vyjadrenie 
pokladám za životne dôležitú prioritu 
každého kňaza súčasnej doby.

za rozhovor ďakuje redakcia 

STANISLAV MISÁL

Narodil sa 28. mája 1976 v Pop-
rade, ale pochádza z Liptovskej 

Tepličky. Otec sa volá Stanislav Misál 
a matka Valéria, rodená Gágoríková. 
Pokrstený bol vo farskom kostole sv. 
Jána Krstiteľa 20. júna 1976 a pokrs-
til ho Ladislav Vrábeľ, vtedajší správ-
ca farnosti. Má troch mladších súro-
dencov: Marcela, Martina a Valériu. 
V rokoch 1982 – 1990 navštevoval 
základnú školu v rodnej obci, potom 
sa vyučil za textilného chemika na 
SOU – textilnom v Liptovskom Mi-
kuláši, pokračoval v stredoškolských 
štúdiách a maturoval na Gymnáziu 
sv. Františka Asisského v Levoči. 
V roku 1996 som začal študovať ka-
tolícku teológiu na Bohosloveckej 
fakulte Univerzity Komenského, TI 
Spišské Podhradie. Absolutórium 
dosiahol vykonaním štátnej skúšky 
dňa 29. mája 2002. Na kňaza bol vy-
svätený 15. júna 2002 v katedrále sv. 
Martina na Spišskej Kapitule spiš-
ským diecézným biskupom Mons. 
Prof. ThDr. Františkom Tondrom. 
Dňa 1. júla 2002 nastúpil za kaplána 
do Starej Ľubovne. Po dvoch rokoch 
(1.7.2004) sa stal kaplánom v Levo-
či, kde pôsobí doteraz. Zo všetkých 
kňazov – rodákov je ako jediný kňaz 
spišskej diecézy.

redakcia 

Rozhovor 
s vdp. Stanislavom Misálom, 
novým markušovským kaplánom
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V predchádzajúcom čísle časopisu Po-
koj a dobro sa pomerne široký priestor 
venoval problematike výchovy mladej 
generácie. Myslím si, že je najvyšší 
čas, aby sa tieto otázky dostali do po-
zornosti širšej verejnosti. Mládež je 
zrkadlom našej spoločnosti, zábezpe-
kou našej budúcnosti. Súčasná situ-
ácia by nikoho z nás nemala nechať 
ľahostajným.

Výchova mladej generácie je určite 
veľmi citlivá a individuálna záležitosť. 
Má sa opierať o fakt, že každý ľudský 
jedinec je bytosť jedinečná, neopakova-
teľná, poskladaná z „talentov“, kladných 
i záporných stránok. Boh do každého 
z nás vtlačil svoju pečať. Tieto skutoč-
nosti sú vo svojej podstate nemenné, 
platia od vekov. Čo sa ale mení závrat-
nou rýchlosťou, sú podmienky a pro-
stredie, v ktorom výchova prebieha 
a ktoré značne ovplyvňujú jej proces. 
Denne sa objavujú nové geniálne vý-
dobytky vedy a techniky, ktoré vnáša-
jú do nášho života stále vyššiu kvalitu. 
Materiálne podmienky nášho detstva 
i mladosti boli diametrálne iné.

Univerzálny recept na výchovu 
neexistuje! Som presvedčená, že dodr-
žiavaním istých zásad je možné v tej-
to oblasti dosiahnuť lepšie výsledky. 
Tieto zásady sa opakovane spomínajú 
v ankete uverejnenej poslednom čísle. 
Pokúsim sa ich zhrnúť do niekoľkých 
bodov: 

1. Príklad ako najúčinnejší vý-
chovný prostriedok

Je dôležitejší ako slová, príkazy ale-
bo zákazy. Ťažko u mládeže dosiah-
neme niečo, čo sami nerobíme alebo 
nedodržiavame. Psychológovia tvrdia, 
že syn často nevedome kopíruje koor-
dináciu pohybov svojho otca napríklad 
pri chôdzi. Potom určite bude v živote 
napodobňovať všetko, s čím sa v mla-
dosti stretol. Aj keď prídu roky revolty, 
vzbury, odmietania, po určitom ustále-
ní sa väčšina vráti k zásadám, postojom 
a tradíciám svojich rodičov.

2. Dostatočný priestor pre komuni-
káciu

Aby sme dieťa mohli usmerniť, mu-
síme poznať jeho zmýšľanie, aby sme 
ho dokázali pochopiť, musíme poznať 
jeho prežívanie. Jeho nekonečné otáz-
ky a prirodzenú zvedavosť nesmieme 
zabrzdiť. Potrebujeme nato veľa trpez-
livosti a času, nie je to však premrhaný 
čas.

3. Primerané nároky a povinnosti
Dieťaťu treba prideľovať povinnosti 

primerané veku, s pribúdaním rokov 
nároky zvyšovať. Hlavným zamestna-
ním dieťaťa je škola a povinnosti s ňou 
spojené. Dieťa má však v rámci svojich 
možností prispievať aj k chodu domác-
nosti. Dôležitou je kontrola plnenia 
úloh a povinností. Problémom dnešnej 
mládeže je prežívanie voľného času. 
Nezáujem a nuda môžu mať katastro-

fálne následky. Deti odmalička vedené 
k rôznym záľubám a pohybovým akti-
vitám zväčša tento problém nemajú.

4. Pozitívne a spravodlivé hodno-
tenie

Ak chceme byť pri hodnotení spra-
vodliví, musíme sa snažiť poznať a pri-
hliadať na hranicu možností. Hodno-
tenie začíname vždy vyzdvihnutím 
kladov, pri nedostatkoch sa snažíme 
zo slovnej zásoby vybrať jemnejšie od-
tiene. Pozitívne a pravdivé hodnotenie 
pomáha budovať zdravé sebavedomie. 
Príliš nízke sebavedomie mladých ľudí 
je často dôvodom ich ďalšieho zlyhania. 
Prehnané sebavedomie má len krôčik k 
ľahkovážnemu prístupu k životu, ktorý 
často ubližuje všetkým dookola.

Záverom chcem dodať, že je nanaj-
výš sympatické, keď my, dospelí, si vie-
me pred mladými priznať chybu. Nikto 
nie je dokonalý, všetci máme čo na-
právať, zlepšovať. Keď sa na verejnosti 
stretneme s nevhodným alebo pohor-
šujúcim správaním mladých ľudí, ne-
bojme sa ich napomenúť. Určite tým 
nič nepokazíme

Monika Hamráková 

Titulová doba
Myslím si, že vzdelanie a vzdelávanie 
patrí neoddeliteľne k človeku a jeho 
podstate. No dnešná titulová doba núti 
ľudí „zohnať si“ akýkoľvek titul, aby sa 
potom mohli zamestnať v nejakej nie-
kedy úplne odlišnej práci alebo aby za-
mestnanie nestratili. Tituly preto strá-
cajú na svojej vážnosti. 

Marta Grečková 

Naučiť sa pozrieť na 
problém z iného uhla
Otázka titulov nám vŕtala hlavou tak 
v treťom ročníku VŠ. Čo mi vlastne 
dá výška? Sme tu tri roky, ale múdrej-
ší nie sme. Áno, vieme tak okopírovať 
vypracovaný referát. Vtedy sme sa pý-
tali i učiteľov: „Čo mi dá VŠ? Doteraz 
som sa nič potrebné do praxe nenau-

čil.“ S úsmevom vraveli, že to ani nie 
je cieľ VŠ, aby si sa tu naučil praktické 
veci. Povedali, že VŠ ťa naučí pozrieť 
sa na problém z iného uhla, budeš ináč 
rozmýšľať. Zostali sme rozčarovaní. 
Teraz po škole vidím, že mali pravdu. 
Rozmýšľam ináč. A niekde to je dobré, 
ale niekde nie. Myslím, že byť vzdela-
ný a zostať jednoduchým človekom, je 
väčšia múdrosť. 

Jozef Reiner 

Recept na výchovu
Reakcia na tému z minulého čísla

Téma vzdelávanie očami študentov
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Milí mladí, skúste si spomenúť, čo sa udialo v Markušovciach 6. apríla 2008 
o 10:30. Práve vtedy sa začala slávnostná svätá omša, na ktorej otec bis-

kup František udeľoval  sviatosť birmovania. Naši mladí – a možno medzi nich 
patríš aj ty - sa stali dospelými kresťanmi. A je už len na nich, ako sa k tomu 
postavia. Je pravdou, že po tomto dni  začal náš kostol opäť kapacitne postačo-
vať a značne ubudlo rozruchu, najmä na piatkových a nedeľných omšiach. No 
o tom, že birmovka zanechala v mnohých srdciach aj pozitívny ohlas, svedčí 
tento list, ktorý nám došiel do redakcie.

Svet bude o toľko 
krajší, o koľko 
budeme my lepší
Aká veľká pravda je v tejto vete! 
Predstavte si, že idete po ulici a stret-
nete človeka, ktorý sa na vás srdečne 
usmeje. A zrazu sa usmejete aj vy. 
Jeden človek, jeden správny úsmev 
a všetko je odrazu lepšie. Určite ste 
už niečo podobné zažili.

Ale tento príbeh nekončí. Vy 
kráčate ďalej, vojdete do obchodu 
a tam je mrzutá predavačka. Pred 
chvíľou ste sa tvárili podobne, no 
teraz sa vaše kútiky úst usmievajú. 
A už nielen vaše, ale aj pani stojaca 
za pokladňou sa usmieva. A tak sa 
šíri úsmev ďalej. Ten prvotný „pre-
nášač“ pritom nemusel mať vôbec 
bezproblémový život, ale dokázal 
sa povzniesť nad trápenia a potešiť 
dvoch neznámych.

Je veľmi dôležité, aby sme doká-
zali dávať dobrý príklad a rozdávať 
radosť okolo seba.  

Lýdia a Michal Bušovskí 

Vieme, že skúšku dospelosti dosiah-
neme maturitnou skúškou. My sme 
tiež absolvovali skúšku dospelosti, ale 
inú – cirkevnú. 

Keď sa narodí malé bábätko, svia-
tosťou krstu sa stáva Božím dieťaťom, 
potom rastie, učí sa robiť prvé krôčiky, 
vyslovuje prvé slová, až nastane čas, keď 
prijme do svojho srdiečka Ježiška prí-
tomného vo Sviatosti Oltárnej. A zno-
vu sa zdokonaľuje v rodine, na svätých 
omšiach a na hodine náboženstva. 

Po príprave a preskúšaní sme aj my, 
birmovanci, pristúpili k sviatosti bir-
movania a prijali sme Ducha Svätého. 

Krst je pre nás prijatie Otca nebes-
kého, Sviatosť Oltárna je prijatie Syna 

Ježiša a sviatosť birmovania je prijatie 
Ducha Svätého a je to vlastne Svätá 
Trojica.

V mene nás – birmovancov ďa-
kujeme všetkým, ktorí nás na túto 
sviatosť pripravovali. Počnúc rodičmi, 
pani katechétkou, pánom kaplánom, 
pánom farárom až po nášho otca bis-
kupa Františka, ktorý nám túto sviatosť 
udelil. Príjemnú a sviatočnú atmosféru 
umocnil náš spevokol, ktorému tiež 
patrí vďaka.

Teraz je už na nás, aby sme sa aj tak 
správali, aby bolo vidieť, že sme vedení 
Duchom Svätým. 

Katka Straková 

Cirkevná skúška dospelosti

Bude tomu skoro rok, čo si hŕstka mla-
dých z Markušoviec zobrala k srdcu  
túto známu vetu: Kto spieva, dvakrát 
sa modlí. Spôsobom  prislúchajúcim 
mladým – s gitarou, flautou a s kláve-
sovými nástrojmi – sa rozhodli pies-
ňou oslavovať Pána a zároveň prinášať 
potešenie aj ostatným, ktorí majú radi 
tento druh hudby.

Stretávame sa pravidelne každú so-
botu pred svätou omšou, aj cez prázdni-
ny, aby sme si spoločne nielen zaspievali, 
ale zároveň vyrozprávali všetky zážitky 
z uplynulého týždňa. O tom, že sa na 
spoločné stretnutia veľmi tešíme, svedčí 
takmer stopercentná účasť. Skúšky or-
ganizujeme občas aj  priamo v rodinách 
jednotlivých členov a takto si prácu tro-
chu spríjemňujeme. Občas si zaspieva-
me aj na nedeľnej svätej omši. 

Popri mlá-
dežníkoch sa 
spevom usilujú 
vzdávať chvá-
lu Nebeskému 
Otcovi aj malé 
deti, ktoré spolu 
s veľkými pri-
pravili nejedno 
vystúpenie. Spomenieme napríklad 
Deň matiek, Jasličková pobožnosť, Po-
božnosť krížovej cesty. Spoločne sme sa 
stretli na jedinečnom karnevale. 

Jednoducho povedané - všetkých 
nás spája radosť zo spevu, ktorá je o to 
väčšia, keď prináša radosť aj ostatným. 
Je pre nás veľkým potešením, keď na-
chádzame pochopenie a povzbudenie 
zároveň u dospelých. Touto cestou 
chceme poďakovať Ružencovému 

spoločenstvu v Markušovciach, ktoré 
prispelo na nový zborový mikrofón 
s malým mixážnym pultom a príslu-
šenstvom, aby nás bolo v  kostole lepšie 
počuť.

Záverom pozývame do spevokolu 
všetkých, ktorí majú chuť svoj voľný 
čas využiť aj takýmto spôsobom a zo 
svätej omše v sobotu večer tak urobiť 
mládežnícku svätú omšu.

Za členov spevokolu Lukáš Sečka 

Kto spieva, 
dvakrát sa modlí
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Určite ste radi, ak si v lete užijeme 
dostatok slnka. Slnko nás vyláka von, 
nemusíme byť doma zavretí a rozmýš-
ľať, čo s voľným časom. V jednej knihe 
som sa dočítala, že Slnko je obrovská 
guľa žeravých plynov. Najhorúcejšie je 
v strede, teplota tam dosahuje asi 15 
miliónov stupňov Celzia. Povrch Sln-
ka je chladnejší, má „iba“  6000 stup-
ňov Celzia. To je 25-krát toľko ako 
najhorúcejšia kuchynská rúra. Slnko 
je nielen príjemne hrejivé, ale vieme, 
že rastliny ani zvieratá by bez slnečné-
ho tepla a svetla nemohli žiť, preto je 
pre život na zemi nesmierne dôležité. 
Jedného dňa Slnko spotrebuje všetko 
svoje plynné palivo a zhasne. My sa 
toho nemusíme obávať. Astronómo-
via odhadujú, že bude svietiť ešte as-
poň ďalších 5 miliárd rokov.

Sväté písmo nám hovorí, že Pán Je-
žiš je svetlom sveta. Je pre nás niečím, 
ako je slnko. Život bez neho by nebol 
možný. Dotýka sa nás hrejivou láskou, 
navštevuje nás prostredníctvom ľudí, 
ktorých stretávame, s ktorými žijeme, 
jeho stopy vidíme v živej i neživej prí-
rode, Boh celý svet stvoril  zázračne, a 
to svedčí o veľkosti jeho lásky, hoci si to 
niekedy ani neuvedomujeme a berieme 
to ako samozrejmosť. Vykúpil nás tak, 
že obetoval svoj život – to je najväčším 
znamením jeho lásky. Ježiš je však ešte 
viac ako slnko. Jeho dobrota sa nedá 
spočítať na stupne, je neobmedzená, no 
zároveň je dôležitý i ten rozdiel. Kris-
tova láska nevyhasne ani o 5 miliárd 
rokov. Zdá sa to nemožné, ale Bohu nie 
je nič nemožné. A tak verím, že keď vás 
v lete pošteklia lúče slnka, spomeniete 

si na veľkú Božiu lásku a budete hľadať 
jej stopy. Môžete nám napísať alebo 
nakresliť, v akých konkrétnych veciach 
alebo zážitkoch ste pocítili Božiu prí-
tomnosť počas prázdninových dní. Te-
šíme sa na vaše odpovede.

Správnu odpoveď na minulú súťaž-
nú otázku ste nám napísali traja. Vyžre-
bovali sme Moniku Klučárovú.

Peter a Adriana Lazorovci 
Foto: Peter Lazor

Ahoj Dobráčikovia!
Viete, aký je rozdiel medzi väzením a školou? Vo väzení aspoň viete za čo sedíte. 
I vy ste sa už nasedeli počas školského roka dosť? Tak teraz rozhodne nemusíte. 
Máme prázdniny a to je skvelé. Počas dovolenky bude celá rodina pokope a po-
stretne nás veľa úžasných vecí.

aj, auto, bicykel, breh, cestovanie, dobrodružstvo, hory, hôr-
ka, hry, kamarát, kino, kúpanie, leto, loď, mamka, mrak, na-
háňačka, park, pohoda, príbeh, rada, radar, rieka, rodina, 
slnko, skaly, sova, šport, tábor, teplo, tôňa, údolie, útes, vlak, 
voda, výlet

Prvé sväté prijímanie 
Tešíme sa, že i tento rok, presnejšie 18. mája 2008, 
niektorí z vás prvýkrát pristúpili k svätému prijí-
maniu. Vaše srdcia tak môžu byť spojené s Ježišom 
ešte bližšie ako predtým. Všetci máme radosť i z 
toho, že Pána Ježiša navštevujete i naďalej, že ste 
neprestali chodievať na sväté omše a že viacerí si 
nenecháte ujsť sväté prijímanie i počas týždňa. 
Nové tváre sa objavili i medzi miništrantmi – veľ-
mi vám to, chlapci, svedčí, keď sa zaúčate a poslu-
hujete pri oltári.

Vaša nová úloha
Novou úlohou pre vás bude vyriešiť 
prázdninovú osemsmerovku:
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SVIATOSŤ 
BIRMOVANIA 2008
V nedeľu 6. apríla 2008 spišský die-
cézny biskup Mons. František Tondra 
vysluhoval v našej farnosti sviatosť 
birmovania. K sviatosti birmovania 
pristúpilo 153 birmovancov: 85 z Mar-
kušoviec, 57 z Tepličky a 11 z Liesko-
vian.

DEŇ MATIEK
Na Deň matiek v nedeľu 11. mája 2008 
si deti z Markušoviec pripravili akadé-
miu. Scénkami, spevom, básničkami 
a vlastnoručne vyrobenými darčekmi 
vyjadrili vďačnosť svojim mamkám za 
ich obetavosť a lásku.

DEŇ DETÍ
Z príležitosti Medzinárodného dňa 
detí sa v sobotu 31. mája uskutočnil 
výlet detí z Markušoviec do Vysokých 
Tatier. Na trase medzi Štrbským a Pop-

radským plesom  nedokázal pokaziť 
dobrú náladu ani mierny dážď a deti 
si domov odniesli pekné zážitky.

PERSONÁLNE ZMENY 
VO FARNOSTI
Dp. kaplán Valentín Kokoruďa z roz-
hodnutia spišského biskupa Mons. 
Františka Tondru opustil po trojroč-
nom pôsobení farnosť Markušovce 
a od 1. júla  2008 nastúpil za kaplána 
do farnosti Likavka pri Ružomberku. 
Za jeho pastoračnú prácu v našej far-
nosti mu úprimne ďakujem v mene 
svojom ako farár a verím, že aj v mene 
vašom. A do ďalších dní mu prajem 
veľa Božieho požehnania a pomoci. 
Za nového kaplána do Markušoviec 
prišiel Stanislav Misál, rodák z Lip-
tovskej Tepličky, ktorý doteraz pôsobil 
ako kaplán vo farnosti Levoča. Nové-
ho pána kaplána úprimne medzi nami 
vítam.

-jd-

Oltáriky v Tepličke

Slávnosť Najsvätejšieho tela a krvi 
je sprevádzaná tradíciou stavania 
oltárikov. Veriaci eucharistickou 
procesiou po dedine k jednotlivým 
oltárikom prejavujú osobitný spô-
sob jej uctenia a zároveň prežívajú 
tajomstvo Ježišovho tela a krvi, na 
ktoré sa pri každej svätej omši pre-
mieňa chlieb a víno. 

Ružencové spoločenstvo v Tep-
ličke sa na túto slávnosť pripravilo 
s patričnou úctou a obetavosťou. 
Slávnosť Oltárikov je krásna sláv-
nosť nielen krásou vonkajšou, ale 
aj významom pre našu vieru, pre 
našu vnútornú krásu a vyrovna-
nosť, pre náš život. 

Mária Koňaková, 
Teplička 

PRVÉ SV. PRIJÍMANIE 2008
Markušovce: Veronika Combová, Silvia Dlouhá, Daniel Franko, Michal 
Grečko, Patrícia Hockicková, Branislav Hoľák, Dominik Holečko, Zuzana 
Kozáková, Alexandra Macejková, Martin Mrovčák, Martina Mrovčáková, 
Dávid Nuber, Kristína Pentáková, Mária Reinerová, Miriam Sivačková, Sa-
muel Šteiner, Jakub Kováč, Dáša Pechová, Milan Bandi, Kevin Pecha, Niko-
las Pecha, Kornélia Pechová, Magdaléna Pechová, Eduard Klempár, Bohuš 
Pecha, Lukáš Klempár, Alena Klempárová, Vanesa Kokyová, Richard Mirga, 
Veronika Mirgová, Sergej Pompa, Alena Kroščenová, Nikola Kokyová, Stani-
slav Kroščen, Eva Pechová, Marián Klempár, Alena Holubová, Štefan Pecha, 
Dáša Holubová.
Teplička: Martin Baluch, Martin Dutko, Matej Varkonda, Richard Kozela, 
Katarína Želonková, Timea Želonková, Soňa Juríčková, Frederika Kapalko-
vá, Marek Dutko, Emília Hamráková, Martin Horváth, Ladislav Horváth.
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Založené 1999

Deň matiek

Prečo si taká?
Aká?
Taká, aká si.
Keby som Ťa neľúbil, 

tak by som zhrešil.
Predsa Ťa toľkí ľúbia, 

starci, deti, všetci.
Nie preto, že máš krásne oči, 

pery bez farby, líca bez púdru...
Lebo si taká.
Aká?
Taká aj zvnútra, plná poézie...
Aj ja som poet.
A som aj starec.
Preto Ťa ľúbim, že si taká, aká si.
Milá, skromná, utiahnutá.
Moja mama.

Prihováram sa Vám, milé naše matky, slovami básni-
ka, ktorý vo svojej básni krásne opísal osobnosť matky. 
Matky, ktoré v ranej mladosti po nociach sedeli pri na-
šich postieľkach s obavou o naše zdravie. Matky, ktoré, 
keď sme začali robiť prvé krôčky a zdalo sa, že už pevne 
vieme stáť na nohách, za rúčku nás viedli do Božieho 
chrámu poďakovať sa za naše zdravie. Matky, za ktorými 
sme bežali po nevydarenom dni v škole a ktoré pohla-
diac nás po vlasoch opakovali: „To nič, zajtra to už bude 
lepšie.“ Matky, ktoré pri našich vážnych životných roz-
hodnutiach vedeli správne poradiť a stáli vždy pri nás. 
Zato Vám, milé naše matky, pri príležitosti Dňa matiek s 
úctou vyslovujem srdečné poďakovanie.
Do ďalších rokov Vášho života želám veľa dobrého zdra-
via, veľa radosti zo svojich detí a veľa veľa Božej pomoci.

Kristína Dobranská 
Foto: Peter Lazor

MAMA


