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VIANOCE SÚ SVIATKAMI POKOJA
Pred nami sú Vianoce, najkrajšie sviatky v roku. Sviatky pokoja, lásky, porozumenia. Každý sa teší na tie okamihy, kedy spoločne v kruhu rodiny zasadne ku štedrovečernému stolu a zažije tú jedinečnú atmosféru. V tomto čísle
vám prinášame názory na nadchádzajúce sviatky od predstaviteľov jednotlivých cirkví na území mesta Bardejov.
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Sviatky bez komercie
boli autentickejšie

Vianočná úvaha
o dvoch stromoch

Pavol Goriščák: Hokej
je na vzostupe

Základom slávenia Vianoc je, a to už vie
asi každý človek, pripomenutie si prvého
príchodu Božieho Syna Ježiša Krista
na tento svet. Ježiš prichádza ako náš
Záchranca.

Veľmi sme sa ako deti tešili na vianočný
stromček. Aj dnes sa tešíme na chvíľu,
keď svetlá zhasnú a rozsvieti sa do tmy
náš stromček. Moje deti sa stále prídu
opýtať: „Kedy to už bude?“ Nevedia sa
dočkať. Mnohí sa vyberú v tieto dni kúpiť
ten ich najkrajší stromček. Veď bez neho
by to nebolo ono.

V plnom prúde sú súboje v druhej hokejovej lige, v skupine východ. Hokejový klub
Bardejov vznikol pred začiatkom minulej
sezóny a víziou vedenia klubu je dať
príležitosť domácim hráčom a odchovancom bardejovského hokeja.

To bude zjavné síce až na Veľkú Noc, ale
Vianoce nás na to už pripravujú. Boží Syn
neprichádza do „bavlnky“, ale do tvrdej
reality života a už od začiatku zápasí
s neprijatím u ľudí.
Avšak v priebehu stáročí sa Vianoce
vyvinuli aj ako sviatky rodiny a pokoja
(čo samozrejme Boží Syn prináša!) a aj u
nás v saleziánskom kruhu majú tiež tento
rozmer.
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Sem tam ešte vidno stromček priviazaný na
streche auta, keď ho chúďa nešupli rovno do
kufra. Doma si potom muž spokojne sadne
za stôl, lebo si myslí, že jeho úloha skončila.
A tak žena s deťmi vyzdobujú stromček
sami. Povešajú naň tie správne ozdoby
a svetlá.
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Klub z Horného Šariša sa v lige oťukával, no
situácia sa obrátila k lepšiemu a mužstvo
v tomto ročníku podáva vyrovnané súboje
a oproti minulému roku získava do tabuľky aj potrebné body.
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SVIATKY BEZ KOMERCIE
BOLI AUTENTICKEJŠIE
Pokračovanie z úvodnej strany
Don Bosco bol svätec rodinnosti
a srdečnosti a chcel to dať zažiť aj
sirotám, ktorým sa venoval. A bola to
práve jeho matka Margita, ktorá vniesla
tento prvok do jeho výchovného systému.
A čo je zaujímavé, tento prvok je blízky aj nám Slovákom a zvlášť emotívnym
východniarom. Tiahneme za domovom
a radi sa domov vraciame. Ani nie tak kvôli
miestu, ale kvôli vzťahom! V tomto sa mi
tie veci spájajú: symbol Vianoc, saleziánska
rodinnosť i slovenský naturel.
Vianoce niekedy a dnes
O tom, ako sa Vianoce slávili v minulosti,
by asi lepšie povedali etnológovia, historici
a iní odborníci. Asi tie Sviatky bez komercie boli autentickejšie a zamerané viac
na to podstatné. Lebo postupom času sa
z pôvodnej myšlienky a túžby: s láskou obdarovať chudobného blížneho, a mať tak
účasť na „Božom Dare a Láske“ – Ježišovi
Kristovi, stalo komerčné predháňanie sa
v čo najdrahších a zbytočných darčekoch.
Ale čo, máme teraz len vyplakávať? To
nemá zmysel!
Ako užitočnú a do podstaty Vianoc vracajúcu myšlienku vnímam predovšetkým
aktivitu všetkých dobrých ľudí a dobrovoľníkov v akejkoľvek zbierke pre chudobných v tomto období. V našom bardejovskom prostredí to je aj napr. Saleziánske
kilo, kde sa môže každý nezištne zapojiť
a aj takým spôsobom sám znovuobjaviť zmysel Vianoc: Boh – Dar nás pozýva
dávať z Jeho darov ďalej.
Nebyť cez Vianoce sám
Asi cez Vianoce si najviac pripomínam príslušnosť k mojej fyzickej aj duchovnej rodine. Úprimne ľutujem všetkých,
ktorí to nemôžu zažiť! Toto je asi pre nich
veľké ochudobnenie. Nedokázať si spolu posedieť, porozprávať sa, spoločne sa
najesť, zahrať si nejakú spoločenskú hru,
ale utiecť niekam do izby...to je pre mňa
niečo absurdné. Ešte keď som bol ako
mladý salezián v Trnave (90-te roky), tak
raz na Štedrý večer okolo 18-tej hodiny,
keď všetci zasadajú k štedrovečernému
stolu, zazvonil k nám jeden chlapec, že sa
chce ísť do oratka zahrať, lebo doma sa
sám nudí. Vytreštil som naňho neveriacky
oči a nechápal som, že ani vtedy tá rodina
nedokázala spolu byť. Prišlo mi ho veľmi
ľúto!
Pokračovanie článku nájdete na našom
spravodajskom portáli www.ahojbardejov.sk
Viliam Riško, salezián
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BOH KLOPE NA DVERE TVOJHO SRDCA
Predo dvermi sú najkrajšie sviatky roka –
Vianoce. Každý z nás sa teší na tie okamihy, kedy spoločne v kruhu rodiny zasadne
ku štedrovečernému stolu a zažije tú jedinečnú atmosféru nazvanú aj čaro Vianoc.

osobu; kresťan, ktorý je zamilovaný do Ježiša
Krista,túži po stretnutí s Ním, či už v modlitbe alebo pri svätej liturgii.
Istotne si povieš – nemám čas alebo
nechce sa mi, ale to nie je dôvod, ktorý by ti
zabraňoval budovať s Ním vzťah. Ako sa aj
hovorí: „Kto chce hľadá spôsoby a kto nechce
hľadá dôvody.“A čo ty? Hľadáš spôsoby alebo
dôvody? Prv ako si odpovieš na túto otázku,
odpovedzme si, aká je naša viera. Viera, ktorá
je založená iba na tradícií a zvykoch – ináč
povedané mŕtva viera alebo viera založená
na vzťahu s Bohom, čiže živá viera.

Už ste sa zamýšľali nad tým, prečo slávime
Vianoce – sviatky narodenia Ježiša Krista?
Ježiš, pravý Boh, prichádza na tento svet, aby
sa stal súčasťou nášho života.
Znova si môžeme uvedomiť veľkosť Jeho
lásky k nám, že aj napriek našim nedokonalostiach sme stále vzácni, chcení a milovaní. On nás nikdy neopustí. Z toho všetkého
nám vyplýva, že život kresťana by mal byť
naplnený Bohom. A to je pravda.
Keď sa pozrieme každý na svoj vlastný život,
dôjdeme k záveru, že nie vždy je tomu tak.
Preto Boh prichádza na tento svet ako malé
dieťa, aby pomohol každému jednému z nás
žiť život skutočného kresťana. On nás svojím
životom učí láske, lebo On je opravdivá Láska. Celoročný zhon, nervozita a k tomu predvianočné nakupovanie vnáša do našich sŕdc
nepokoj. Myslíme si, že ak naplníme stoly
našich domovov množstvom jedla a pod
stromčekom nájdeme darčeky od výmyslu sveta, vtedy budeme skutočne šťastní
a spokojní, vtedy budú opravdivé Vianoce.
Ale to je omyl.
Neochota deliť sa s tým, čo máme
Môžeme mať všetko, ale ak novonarodený
Ježiš Kristus nebude súčasťou nášho života, našej rodiny, nikdy nenájdeme skutočné
šťastie, nikdy nebudeme spokojní s tým,
čo máme.
Túžba po pozemskom bohatstve spôsobuje
neochotu deliť sa s tým, čo máme. Stále sa
zháňame za rozličnými vecami a aj keď nie
sú potrebné pre náš život, musíme ich mať,
pretože reklama nám to neustále nanucuje a
presviedča nás, že sa bez nich nezaobídeme.
Neviem, či ste sa už zamýšľali nad skutočným bohatstvom, ktoré môžeme mať
hneď teraz. Stačí len kladne odpovedať na
Jeho pozvanie. Tým bohatstvom je prítomnosť Ježiša Krista v tvojom živote.
Hľa, stojím pri dverách a klopem
Napomôže nám k tomu aj táto slovná hračka
BOHATÝ = BOH A TY. On klope každý deň na
dvere tvojho srdca, ako sa to píše aj v knihe
Zjavenie svätého apoštola Jána: „Hľa, stojím
pri dverách a klopem. Kto počúvne môj hlas
a otvorí dvere, k tomu vojdem a budem s ním
večerať a on so mnou“(Zjv 3,20).
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Aby si to Santa všimol...
FOTO: M.S.

| Maroš Sejka

Človek s mŕtvou vierou hľadá dôvody. Vzťah
s Bohom mu nič nehovorí a každoročná zvyklosť, tradícia ho už začína unavovať, preto
vyhľadáva senzácie a vsúva do Vianoc prvky,
ktoré s kresťanstvom nemajú nič spoločné.
Upriamiť sa len na výzdobu stromčeka
a svojho obydlia, aby si to Santa v červenom
kožuchu všimol a priniesol pod stromček
to čo chceme, stráca pravú pointu Vianoc.

Štedrá večera má byť radostným očakávaním
Ježiša Krista, ktorý túži byť súčasťou tvojej
rodiny. Nielen na jeden večer, na jeden deň,
či len v období Vianoc ale počas každého
jedného dňa tvojho života. Nie je to úžasné?
Otázkou je - veríš tomu, že Boh môže zmeniť
tvoj doterajší život a urobiť z neho život plný
dobrodružstva, ktorý nekončí ani smrťou, ale Človeka so živou vierou Vianoce nikdy nezačnú unavovať. Prečo? Pretože Boh nie
pokračuje naďalej vo večnosti s Ním?
je nudný, ale ako som už spomínal; život
Možno sa nám to z nášho ľudského hľadiska s Ním je plný dobrodružstva. S Ním môžeš
zdá ako nemožné, ale Bohu je všetko možné. každoročne prežiť tie najkrajšie Vianoce
Stačí mu dôverovať a spoliehať sa na Neho a nikdy to nebudeš ľutovať. Čas strávený
vo všetkom. Zdá sa ti to ťažké? Ak nie si v chráme bude pre teba obohatením a nie
zamilovaný do Krista, tak potom áno – je to stratou času.
ťažké. Preto je potrebné nanovo sa zamilovať do Krista, čo spôsobí, že tvoja dôvera Rozvíjať a budovať vzťah s Bohom
v Neho začne postupne rásť - začneš budovať svoj vzťah s Ježišom Kristom. Čo je Skúsenosť mojich známych ale aj moja
k tomu potrebné? Nájsť si čas na každoden- osobná so živým Bohom potvrdzuje tieto
napísané slová. Je to skutočnosť, realita,
nú modlitbu, čítanie Božieho Slova...
ktorú môžeš zažiť aj ty. Aj napriek svojej slabosti a hriešnosti môžeš rozvíjať a budovať
svoj vzťah s Bohom. On ti vo sviatosti zmie“Človek s mŕtvou vierou
renia odpúšťa všetky tvoje hriechy a dáva ti
hľadá dôvody. Vzťah s Bohom silu kráčať po ceste lásky – byť vnímavý na
mu nič nehovorí a každoročná potreby blížnych a pomáhať im.

zvyklosť, tradícia ho už začína
unavovať, preto vyhľadáva
senzácie a vsúva do Vianoc
prvky, ktoré s kresťanstvom
nemajú nič spoločné.”

Obnoviť zanedbaný vzťah s Ježišom

Sviatky narodenia Ježiša Krista sú príležitosťou znovu obnoviť svoj zanedbaný vzťah
s Ježišom. Ako využiješ túto príležitosť?
Premrháš ju alebo využiješ naplno? Nech
tieto Vianoce 2017 sú pre teba a tvojich
blížnych tými najkrajšími. Veď už poznáme
MAROŠ SEJKA pravý zmysel a hodnotu týchto sviatkov.
Všetkým Vám prajem požehnané a milostiplné sviatky Narodenia nášho Pána, Boha
Neboj sa pristupovať k sviatostiam a byť
a Spasiteľa Ježiša Krista.
pravidelne účastný na svätej liturgii. Nie je
Christos raždajetsja!
to nič ťažké. Človek, ktorý je zamilovaný, je
schopný urobiť čokoľvek pre svoju milovanú
o. Maroš Sejka (kaplán Bardejov – Vinbarg)
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J. VELEBÍR: ABY SME NAPODOBNILI JEŽIŠA
Čo je základom týchto sviatkov? Čím sú pre
vás osobne Vianoce a čo môžu povedať
ľuďom?
Vianoce sú pre mňa sviatkami ľudskosti.
Kresťanské posolstvo Vianoc totiž hovorí o tom, že Boh sa stal človekom v dieťatku
Ježišovi. Tým nám povedal, že byť človekom,
prežiť ľudský život je veľmi vzácna výsada.
Príbeh rodiny, kde rodiaca matka nemá miesto, kam by sa uložila na noc, kde narodené
nemluvniatko našlo svoju kolísku v kŕmidle pre
zvieratá, ten príbeh je vážnym upozornením,
že takto to nemá byť.
Dodnes je mnoho rodín, ktoré nemajú kde skloniť hlavu, mnoho matiek a otcov, ktorí majú
problém zabezpečiť svojim deťom to najnutnejšie pre život. Vianoce vnímam ako Božiu
pozvánku správať sa voči všetkým ľuďom ľudsky a vyvarovať sa podobných nepríjemných
skúseností, ako mali Jozef s Máriou v Betleheme. Druhé posolstvo Vianoc predstavuje
práve rodina Pána Ježiša Krista. Jozef s Máriou, starajúci sa o Ježiša, sú príkladom toho,
že kde je láska k sebe navzájom aj láska k najbezbrannejším, tam je aj cesta, ako sa spolu
dá prežiť. Napriek starostiam a útrapám.
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| Ján Velebír (vpravo) spolu so svojou manželkou a synom
pomiešali stravovacie zvyky z týchto oblastí.
Manželka je z Kežmarku, zo Spiša a priniesla
ďalšie nápady. Pred príchodom do Bardejova
sme slúžili v Novohrade a hornom Liptove. Aj
tam sme čosi odkukali a nechali sa inšpirovať.
Ako na vás osobne vplýva vianočná atmosféra? Prezraďte, ako budete tráviť najbližšie
sviatky?

K Vianociam patria rôzne zvyky. V každom
kraji sa tieto zvyky od seba líšia. Čím je typ- Predovšetkým, tieto dni sú aj pre mňa sviatický okres Bardejov, resp. Horný Šariš? Viete kami. Je jedno, či sedím v lavici kostola, stojím
to porovnať s miestom, odkiaľ pochádzate? pred oltárom, sedím pri stole doma, alebo sa
prechádzam s blízkymi po našom krásnom
Moje detstvo sa spája s okolím Prešova. námestí. Je to slávnostný čas, ktorý ma niečo
Na Šariši sa cítim doma. No od malička neod- chce naučiť a k niečomu povzbudiť. Sú to
deliteľnou súčasťou Vianoc pre mňa bolo sviatky, počas ktorých je pre nás vzácne, že
ich prežívanie ako kresťanských sviatkov. môžeme byť spolu, zhovárať sa s najbližšími,
V našej rodine sme nikdy nezachovávali zvyky môžeme dať priestor pre pekné zážitky, prez ľudovej mágie. Žiadne peniaze pod tanier, javenie pocitov, utuženie vzťahov.
slama pod stolom a podobné veci. O tom som
síce počul, ale doma som to nezažil. Nechýba- K tomu slúži spolu zaspievaná pieseň, aj prechádzka, spoločenská hra, ktorú si zahráme,
lo mi to.
alebo spoločné sledovanie romantickej rozZato sme niekedy mali na stole pripravený právky. Osobitným bonusom tohoročných
jeden tanier navyše – ako sa zvyklo v niek- Vianoc je náš prvý vnuk, ktorý bude po prvý
torých domoch pripraviť „pre náhodného krát medzi nami. Žeby sme ho položili do
cestujúceho“. Raz sa nám skutočne zišli jasličiek? Dobrý nápad.
hneď dva taniere - pre nášho brata kaplána
s manželkou, ktorým sa na Štedrý večer po Počas Vianoc viac ľudí navštevuje Bohoodslúžení služieb Božích pokazilo auto na ces- služby. Ako vnímate fakt, že niektorí ľudia
te k rodičom. A tak namiesto u rodičov skončili chodia na omše len niekoľkokrát do roka? Čo
u nás pri stole, keď som ich najprv na lane pri- vkladáte do kázní počas týchto sviatkov?
tiahol z Raslavíc do Bardejova.
Je vecou každého človeka, či sa rozhodne využiť
K sviatkom patrí aj vianočné jedlo. Čo by na ponuku spoločenstva v kostole každý týždeň,
Štedrý večer nemalo chýbať ani na jednom alebo len zriedkavo. Ja osobne zvyknem jesť
každý deň. Nemám na to, aby som jedol raz za
stole?
mesiac. Zahynul by som od hladu. Stretnutie v
Pretože moja manželka je výborná kuchárka, kostole je duchovnou hostinou, kde má naša
nechávam túto starosť úplne v jej kompe- bytosť dostať duchovnú stravu. Ak si niekto
tencii. Od detstva som zvyknutý na to, že na dopraje duchovnú stravu raz, dvakrát do roka,
stole nechýbajú oplátky s medom. No a jedlá? musí sa to nejakým spôsobom odraziť na jeho
Mama bola zo západného Slovenska, otec kondícii rásť v kresťanskej viere. Reči o tom,
z Hanušoviec, takže sa v našej rodine že „do kostola nechodím, lebo sú tam samé
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klebetnice a pokrytci“, to sú úplne nelogické
výhovorky. Veď kto druhý má do kostola chodiť, ak nie hriešnici? Sú aj iní ľudia na zemi?
Alebo inak povedané – „ak spravodliví a dobrí do kostola neprídu, tak je tam miesto už
len pre tie klebetnice a pokrytcov“. Som však
presvedčený, že každý človek, ktorý do kostola
príde s otvoreným srdcom, s ochotou niečo si
tam vložiť do srdca, nájde tam niečo hodnotné. Ja, hriešnik v úlohe kňaza tam vždy niečo
nájdem, čo mňa samého osloví. Na sviatky
nezaznieva špeciálna zvesť pre zriedkavých
návštevníkov služieb Božích. Skôr pre mňa má
zmysel hovoriť posolstvo Božieho slova, ktoré
v rôznych témach a podobách nájdu ľudia
v kostole počas celého roka.
Ako vidíte tieto sviatky napr. o sto rokov?
Prežijú v takom duchu, v akom sa nesú
v dnešnej dobe alebo naberú novú tvár?
A aký odkaz máte pre našich čitateľov?
Určite sa sviatky v našich domácnostiach aj
v cirkvi posunú zase niekam inam. Nie
vo zvesti, ale vo vonkajších prejavoch. Pred
dvesto rokmi sme nemali stromčeky, ani adventné vence. Pred sto rokmi sme nemali
televízne prenosy z kostolov, pred päťdesiatimi rokmi sme nemali internetové prehliadače
ani youtube. Len prorok Boží by vedel povedať,
ako budú vyzerať sviatky o sto rokov po vonkajšej stránke.
Som však presvedčený, že aj o sto rokov bude
veľa ľudí, ktorí nezabudnú, že cez vianočné
sviatky nás Pán Boh pozval a povzbudil
k tomu, aby sme sa kým sme na zemi k sebe
správali ľudsky. On to v Ježišovi Kristovi urobil
a pozval nás Jeho ústami a Jeho životom, aby
sme Ho napodobnili.
Prajem všetkým čitateľom, aby na toto pozvanie nezabudli ani počas tohoročných sviatkov.
red
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BOHOČLOVEK
ISUS CHRISTOS
Ústredným bodom týchto sviatkov je oslava príchodu Spasiteľa na tento svet. Boh
vo svojej láske k ľudskému rodu poslal
svojho jediného Syna, aby ľuďom pomohol
nájsť správny smer v ich putovaní životom
na tomto svete. Ak sa pozrieme na historickú situáciu a priestor, do ktorého sa
Spasiteľ narodil, zistíme, že židovský národ,
Bohom vyvolený, bol od Svojho Stvoriteľa
už veľmi vzdialený a pohanský svet mal
svoje kamenné, nemé modly.
A práve do tohto sveta sa narodil niekto
veľmi neobvyklý – Bohočlovek Isus Christos. Z mytológie poznáme polobohov a iné
podobné bytosti, ale Christos je 100 percentný Boh a pritom zároveň 100 percentný
človek, niečo úplne iné. Boh prijal telo, hovorí
apoštol Pavol. Boh sa stal človekom, aby sa
človek mohol stať bohom. Boh sa stal človekom, aby prešiel tou cestou, ktorou má prejsť
človek k Nemu.
Čo je ale pre Boha cestou zostúpenia
a poníženia, je pre človeka cestou výstupu
a povýšenia. A to je základom tohto sviatku,
počiatok ľudského výstupu do Kráľovstva
Nebeského, počiatok spasenia tohto sveta.
O slávení sviatku Narodenia Isusa Christa
(Vianoce) hovoria už svätí apoštoli vo svojich
ustanoveniach: „Dodržujte bratia dni sviatočné, medzi prvými aj sviatok Narodenia
Pána Isusa Christa, ktorý oslavujte v 25. deň
v 10. mesiac od marca“ (v minulosti sa nový
rok zažínal v marci a nie v januári ako teraz
v súčasnosti). Som presvedčený, že tento
sviatok sa v minulosti slávil určite iba v tej
duchovnej atmosfére, darčeky a podobné
veci sú výdobytkom súčasného sekularizovaného sveta, ktorý sa snaží prebiť ducha
sviatku duchom materiálneho blahobytu
a tak postupne vytlačiť Boha a Jeho Cirkev na
perifériu ľudského života.

ČAS STÍŠENIA

Dnes je to iba o bohatom stole a darčekoch.
Nehovorím, že darčeky sú zlé, veď aj my si
ich v rodine dávame, ale všetko v zdravej
miere. Čo je najviac smutné je, keď vidím
v televízii reklamu, kde je „vianočný“ stôl plný
nepôstnych jedál prezentovaný ako naša
tradícia. Je to úplne zle! Veď tradícia a hlavne
sv. Tradícia ako jeden z dvoch prameňov
Cirkvi hovorí o pôstnom období pred týmto
sviatkom. A o tom sa vôbec nehovorí.
Sviatok Vianoc hovorí, že Boh je stále tu,
reálne prišiel na tento svet, aby spasil ľudský
rod, ktorý je slabý na to urobiť to vlastnými
silami. Teší sa ak Ho človek poprosí o pomoc
FOTO: R.O.
a ide mu v ústrety. Boh urobil všetky potreb| Renáta Ocilková
né kroky pre záchranu ľudí a jedným z tých
krokov je aj Jeho narodenie sa.
Prvým Vianociam v histórii predchádzalo
mnoho zázrakov, ľudsky nelogických pozvaní i krokov do neznáma. A to všetko vďaka
Čo nesmie chýbať na vianočnom stole?
nekonečnej a kreatívnej láske Boha k nám
My s manželkou nepochádzame z rovnakého a vďaka tým ľuďom, ktorí Jeho Láske uverili. Ježišov predchodca prorok Ján sa narodil
kraja, preto u nás večera pozostáva z niektorých jedál, ktoré sme mali u nás a niek- zo starca a z neplodnej ženy. Ježiš sa narodil
toré sú zas prevzaté z manželkinej strany. Na z Panny. Už tieto fakty stoja za nemý úžas.
stole u nás doma nájdete chlieb, soľ, cesnak, Sám svätý kňaz Zachariáš, ktorý túžil po povarené hríby s kyslou kapustou, koločenú tomstve a modlil sa zaň, z tohto veľkého zázfazuľu, pirohy s kapustou, slivčanku, bobaľky raku onemel. Ako píše sv. Ambróz, Boh tým
s makom, kapustnicu (samozrejme bez Zachariášovi povedal, že sa má naučiť mlčať.
mäsa), fanky a varené zemiaky s cibuľkou.
Všetko samozrejme veľmi chutné a pôstne! Veľkým veciam predchádza mlčanie. VianoV tento deň takisto dodržiavame prísny pôst, ciam predchádza Advent. Ježišovmu príchodu
čo znamená, že do večere nič nejeme ani ne- má predchádzať čas stíšenia, čas prípravy. Už
dávno sme na to zabudli a vianočné reklamy
pijeme vodu.
sa na nás hrnú od októbra. Pozývajú nás
k užívaniu si, dokonca k zadlžovaniu... Kúp si,
Odkaz pre čitateľov
na čo nemáš. Do očí, uší i mysle sa nám tlačí
Prajem všetkým, aby ľudia nezabudli kvôli množstvo ponúk a my zabúdame na podkomu a čomu sa tieto sviatky slávia. Hlavne statu... Po Zachariášovom onemení, prehovveľa pokoja a málo zhonu. Radšej si s deťmi orili nemluvňatá: Ján zareagoval na Krista už
sadnite a porozprávajte sa s nimi, raz vám za v lone matky, lebo „radosťou sa zachveto budú vďačné. Vysvetlíte, prečo tie darčeky, lo dieťa v lone jeho matky“ (porov. Lk 1,41).
aký je to sviatok, pretože mnohé to už ani Keď sa stíšime my, dospelí, možno viac prehovoria naše deti. Možno zachytíme podstanevedia.
Ivo Petrovaj tu, možno začujeme, že nás volajú ku hre,
k rozhovoru, ku vzťahu... Možno zachytíme
viac ich potreby a porozumieme ich správaniu. A možno nám zvestujú aj veci zázračné. Boh sa nám často prihovára cez deti.
Len sa skúsme vedome aj s nimi stíšiť.
Skúsme pred Vianocami vypnúť telku, mobilné hry, prehnané surfovanie po sociálnych
sieťach či klikanie na bulvárne články a žime
prítomný okamih s človekom, čo je práve pri
nás. Budeme sami prekvapení, koľko krásy
zažijeme. Naučme sa mlčať a narodí sa Veľký
Prorok. Možno aj v našich srdciach. A o to
predsa ide.
FOTO: I. P.

| Pravoslávny duchovný Ivo Petrovaj
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Renáta Ocilková, členka predsedníctva KDH
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PO STOPÁCH ZÁZRAKOV
Obdobie adventu nám umožňuje zbaviť
sa celoročného zhonu a zamyslieť sa nad
vecami, ktoré nás presahujú. Očakávané
symbolické narodenie Ježiša a blížiace
sa vianočné sviatky upriamujú pozornosť kresťanov na živé svetlo. Veď svetlom sa nazval Boží syn. Očistná sila svetla
premáhajúca tmu je rovnako hlavným znakom židovského sviatku Chanuka (hebr.
vysvätenie).
Napriek rôznym historickým a duchovným
obsahom oba sviatky spája časová blízkosť
a základné symboly – rodinné puto, zvyk
obdarúvania svojich blízkych a duchovný
odkaz. Zdanlivé podobnosti sú dôvodom,
prečo v niektorých častiach sveta je možné
kúpiť „chanukové stromčeky“ - vianočné
stromčeky s modrou stuhou a šesťcípou
Dávidovou hviezdou - a želať si šťastné
prežitie „Vianuky“.
Svietnik horel osem dní
Židovský sviatok nie je obdobou Vianoc.
Poznáme ho viac ako Sviatok svetiel, ktorý
je pripomienkou znovu zasvätenia Jeruzalemského chrámu po víťazstve nad tyransk-

zhmotnili ich dlhoročný sen a položili základy miesta pestrofarebnej a inšpiratívnej
mestskej subkultúry. Vďaka odhodlaniu
aktívnych spolupracovníkov a podpore
kreatívnych priaznivcov sa ošumelá stavba
premenila na svetlé miesto na mape mesta.
Netradičná inštitúcia sa stala inšpiráciou pre
ďalšie občianske iniciatívy, ktorých prínos pre
obyvateľov je nezastupiteľný. S potešením
sme prijali informáciu o pripravovanom
projekte obnovy Františkánskeho kláštora.
Spoločnú reč našlo vedenie mesta a ďalšie
občianske združenie Náš Bardejov.
Návrat k historickým koreňom Bardejova

Slovami Gioru Solara, čestného obyvateľa
nášho mesta, bola ako kosť v krku, ktorá
nejde ani dnu, ani von. Napriek tomu vlastník Židovského suburbia, Ústredný zväz
židovských náboženských obcí v SR, vnímal
rastúci záujem potomkov židovskej komunity v zahraničí a verejnosti, aby sa toto dedičstvo zachránilo a slúžilo ich potrebám. Napokon rozhodla vytrvalosť.
Stará synagóga bola nielen komplexne obnovená z prostriedkov EHP grantu, ale získala
aj prestížne ocenenia - „CE-ZA-AR 2017 cena za architektúru“, udelená Slovenskou
komorou architektov, a „Kultúrna pamiatka roka – cena Fénix“ udelená Ministerstvom kultúry SR. Od slávnostného otvorenia
v júli 2017 mohla o svojej výnimočnosti
presvedčiť stovky účastníkov kultúrnych,
spoločenských, vzdelávacích či diskusných podujatí. Reprezentačný charakter
odhalila na zakladajúcej schôdzi mestského
mládežníckeho parlamentu. Rovnako sa
tešila pozornosti návštevníkov z celého sveta, vrátane diplomatických predstaviteľov
krajín ako Nórsko, Japonsko, USA či Izrael.

Podobne sa dobrá myšlienka skrýva za
„návratom“ ku historickým koreňom Bardejova. Komunitná nadácia zorganizovala pravidelné letné trhy produktov z dielní lokálnych
remeselníkov a gazdovstiev. Ich spoločné
úsilie prinieslo oživenie na ospalé víkendové
Radničné námestie, dávne centrum obchodu
a života. Komunitné trhy turistom spríjemnili
ich pobyt a labužníkom uspokojili ich chuťové
poháriky. Zároveň to bol čas naplnený stretnutiami s priateľmi a v dobrej spoločnosti.
Duchovnú podstatu zázraku naplnil vznik Kultúrne klenoty

Potenciál Židovského suburbia sa pomaly
odkrýva. Spolu s Pamätníkom holokaustu
sa stáva jedným z iniciátorov rastúceho
počtu turistov. Našim cieľom je byť otvorený potrebám miestnej komunity, aby sa
do týchto priestorov vrátil život. Vážime si,
že sa na príprave programovej štruktúry
okrem dobrovoľníkov podieľa tiež samospráva, občianske združenia a miestne vzdelávacie alebo voľnočasové inštitúcie.

FOTO: P. H.

| Členovia kresťanskej skupiny po Kajúcnej tryzne 2017
ou nadvládou v 2. storočí pred n.l. Keď vtedy
chceli kňazi obnoviť bohoslužbu, museli
zapáliť sedemramenný svietnik (hebr. menora). V chráme našli rituálne čistý olej, ale ten
by nevystačil horieť viac ako deň. Vtedy podľa
tradície Boh vykonal zázrak. Svietnik horel
osem dní, až pokým veriaci nevyrobili nový
olej. Na pamiatku tejto udalosti si židia počas
sviatku každý deň postupne zapaľujú sviece
na osemramennom svietniku (hebr. chanukia). Inšpirovaní príbehmi spoločných dejín
židovsko-kresťanskej tradície sa zamýšľame
nad zázrakmi, ktoré prinášajú nové svetlo do
našich životov. Pomaly sa končiaci rok bol
plný udalostí s podobou zásadných zmien.

neformálnej modlitebnej skupiny kresťanov všetkých vierovyznaní. Poháňaní túžbou
srdca vykonali pokánie za obete 2. svetovej
vojny. Okrem Kajúcnej tryzny za účasti predstaviteľov všetkých miestnych cirkví veriaci
venovali modlitby úmyslom, ktoré, ako veria,
prinesú zlepšenie v rôznych oblastiach života mesta. Nech všetkým obyvateľom prinesie radosť, prospech a úžitok táto nádherná
duchovná myšlienka.
Synagóga v Bardejove ožila

Medzi zázraky patrí aj osud Starej synagógy,
ktorá je známa skôr ako bužňa. Dočkala sa
znovuzrodenia po 200 rokoch, odkedy ju
Začiatkom leta nás potešilo otvorenie pre- prvýkrát zaplnili veriaci a tiež 75 rokov po jej
budovaného kultúrno-komunitného centra zničení. Obnova nášho spoločného kultúrneBašta. Zanietení dobrovoľníci z Different-u ho dedičstva sa zdala byť neuskutočniteľná.
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Dôležitý míľnik na ceste záchrany suburbia
predstavuje záväzok Emila A. Fisha, zakladateľa Bardejovského výboru na zachovanie
židovského dedičstva, prevziať zodpovednosť za riešenie budúceho využitia Budovy
zhromaždenia. V súčasnosti medzinárodný tím pracuje na príprave jej rekonštrukcie
a reštaurovania. Projekt hľadá odpoveď
na
dlhodobý
problém
chýbajúceho
„mestského kultúrneho stánku“, resp. multifunkčnej sály vhodnej pre reprezentatívne
a konferenčné účely.
Tešíme sa na osobné stretnutia a rozhovory
s Vami, ktoré sú inšpiráciou pre zveľaďovanie
a oživovanie našich spoločných kultúrnych
klenotov. Veríme, že každá horiaca sviečka je symbolom ľudí, ktorí prinášajú svetlo do nášho života. Aj keď nebol priestor
sa o nich zmieniť, oni sú tu. Stačí sa len
obzrieť, započúvať a ponúknuť svoju dlaň.
Ďakujeme za Vašu neutíchajúcu podporu.
Pavol a Peter Hudákovi,
Vita in suburbium, o. z.
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Pokračovanie z úvodnej strany

ilúziu pokoja, lásky, slobody a vzťahov. V skutočnosti ide o náš útek pred pravdou o nás.
Ide nám o to užiť si, zabudnúť a o množstve
nepotrebných veci, ktoré nás majú urobiť
šťastnými. Ide o hľadanie ľudského naplnenia pomocou materiálnych vecí. Ale nejako
to nefunguje. Žiaľ, my sa tejto ilúzie držíme,
lebo nič iné nemáme. Hľadáme zmysel života
vo veciach, nie v Bohu.

Salónky sa už tak nenosia, alebo áno?
U nás po nich hneď ostal len prázdny papierik. Keď je stromček vyzdobený, nastáva
tá chvíľa, keď sa rozžiari do tmy miestnosti.
A my chytíme vianočnú náladu.
Jedného dňa sa možno dočkáme virtuálnych
stromčekov

Vianoce sú darom

Rodina je na chvíľu spolu a čas sa aspoň na
okamih spomalí. Vezmeme deťom z rúk
telefóny a tablety, nech prežívajú atmosféru
reálnych vzťahov. Pri pohľade na technologický pokrok si v srdci povzdychneme,
že sa žiaľ možno jedného dňa dočkáme aj virtuálnych stromčekov.
Ako kresťan sa teším na slávnosť Vianoc. Nie
na tie nepodstatné veci, ktoré majú spríjemniť ich atmosféru. Ale na príbeh, ktorý stojí za
týmto sviatkom. Ako rodina a ako komunita
cirkvi si uvedomujeme, že sme boli obdarení
tým najväčším darom, ktorý nám bol kedy
daný. Boh Otec dal človeku to najvzácnejšie,
čo mal. Svojho milovaného syna. Vianoce sú
tak najkrajším vyznaním lásky veľkého Boha,
ktorý miluje človeka a Veľká noc nám podáva
najväčší dôkaz jeho lásky, keď z lásky položil
svoj život za nás. Keď sa pozeráme spolu na
stromček, ktorý doma máme, musíme mať
pred očami aj iný strom, ktorý hovorí o tom,
prečo Kristus prišiel k nám a stal sa jedným
z nás. Je to strom bolesti a umierania na Golgote.

FOTO: M. U.

| Martin Uhriňák

be našej záchrany. My sa nedokážeme sami
zachrániť. Bremeno nášho zla a hriechu,
sebectva a pýchy nás tlačí na dno. Preto sa
Záchranca rozhodol vstúpiť do nášho sveta,
aby nás našiel na mieste našej beznádeje.
On vzal to naše bremeno hriechu na seba.
On prelieval svoje slzy lásky v jasličkách na
slame a aj svoju krv milosti a odpustenia na
kríži za hriešneho človeka. Iba Boh mohol
napísať takýto príbeh čistej a obetujúcej sa
lásky. Iba Boh mohol túto tragédiu prázdnoty a beznádeje vyriešiť. Tento príbeh Boha,
ktorý nás prišiel zachrániť, by nás mal znova
uchvátiť, spasiť, premeniť, viesť do pokory a vďačnosti. Odhaľuje pred nami skutočný zmysel Vianoc zahalený za pozlátka a
množstvo svetiel. Jedine tento príbeh napĺňa
Drevo malo tvar kríža
našu skutočnú potrebu. Potrebu lásky a
odpustenia. Zjavuje, kde môžeme nájsť nádej
Od chvíle, keď sa to dieťatko v jasličkách a poukazuje na zmysel našej existencie.
po prvý raz nadýchlo a zaplakalo, kráčalo
smerom k stromu. Nebol to nádherne rozžiarený strom, slávnostný strom, ale strom
smrti, na ktorom sa zjavila láska v jej najhlbšej “Zmysel Vianoc sa stratil
podobe. V obeti lásky pre toho, kto si tu lásku na dne pohárika a zábavy.
nezaslúži a nie je jej hoden. To drevo stromu
Chceme poprieť svet plný
nestalo ako súčasť kultúry a tradície v niektorom dome, ale za mestom na kopci, kde bolesti, utrpenia a zla.
sa popravovalo. Malo tvar kríža. Ako hovorí Svet, ktorý je poznačený
jeden múdry muž: Toto dieťatko nebude stáť
pred svojím stromom a usmievať sa nad jeho našim sebeckým ja.”
krásou, ale bude na ňom umučené. Na tento
MARTIN UHRIŇÁK
strom bude pribité medzi trestancami. Tento strom na kopci nebude znakom určitého
obdobia, ale nástrojom odsúdenia. Na tomto
kopci, ktorý zdanlivo vyzerá beznádejne, dá Dnes hovoríme veľa o jedle, o stromčekoch,
ten, kto zomiera na tomto dreve smrti život o saniach, o snehuliakoch, o darčekoch a o
koláčoch. Spievame sladké koledy, ktoré nám
a nádej ľudstvu.
majú pomôcť utiecť z prázdnoty v nás a majú
nám na chvíľku pomôcť zabudnúť na bolesť
My sa nedokážeme sami zachrániť
a osamelosť. Ale príbeh, ktorý sme si my
Vianoce rozprávajú príbeh, ktorý nám vyráža sami o Vianociach vymysleli, nie je pravdivým
dych. Je to príbeh o našej stratenosti a potre- príbehom Vianoc. Náš príbeh dáva do centra
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Už nepotrebujeme strom, z ktorého bol urobený kríž. Nepotrebujeme Vianoce s Kristom
a s jeho obeťou. Chceme svoj svätý pokoj bez
Boha a s plným bruchom. S ježiškom, ktorého
si vieme kúpiť. Chceme si ich užiť, nie prežívať
ich podstatu. Lebo ta je osobná a žiada našu
premenu. A tej sa bránime.
Zmysel Vianoc sa stratil na dne pohárika
a zábavy. Chceme poprieť svet plný bolesti, utrpenia, zla a prázdnoty. Svet, ktorý je
poznačený našim sebeckým ja. Vianoce hovoria pravdu o nás, o našom hriechu. Vianoce
sú však aj darom pre nás. Darom zastavenia.
Na chvíľu sa môžeme zastaviť a premýšľať
o najhlbších a najdôležitejších otázkach života. O zmysle nášho života. O Bohu, o Kristovi
a jeho obeti. Zároveň nám chcú povedať, že
sme boli obdarovaní. Ten najväčší a najlepší
dar, ktorý kedy niekto dal, dal Boh. Bol to
dar Pána Ježiša, pretože v tomto dare sme
dostali všetko, čo potrebujeme pre skutočný
a pravdivý život. Tento dar môžeme prijať,
alebo odmietnuť.
Nakoniec nám Vianoce odhaľujú Božie srdce
plné lásky. Ježiš nás miloval viac, ako svoj život. Hovorme spolu v tieto dni o strome. Ale
nie o tom strome, ktorý je v našej obývačke.
Toto dieťa, Ježiš v jasličkách neprišlo preto, aby ozdobilo stromček. Ale preto, aby na
dreve kríža z jedného stromu viselo a zomrelo. Prečo tak veľká obeť lásky? No preto, aby
sme my boli zachránení.
Kristus prišiel, aby nás zachránil
Vo svete tmy nášho hriechu tento strom
obete a spasenia žiari ako svetlo večnej
nádeje, ktoré nikdy nezhasne. Ježišov strom,
jeho kríž. O tom sú pravé Vianoce. O Kristovi,
ktorý prišiel, aby nás zachránil.
Pri akom strome budeš stáť ty dnes? Pri
stromčeku v obývačke, alebo pod stromom,
ktorý hovorí príbeh o Božej nezaslúženej
láske k tebe, k človeku, ktorý nie je hoden
jeho lásky? Ja som sa rozhodol stáť pod stromom v tvare kríža. Pod stromom obetujúcej
sa lásky pre mňa nehodného. Pod krížom
Pána Ježiša.
Martin Uhriňák, Kazateľ Cirkvi bratskej
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PRÍRODNÉ KLZISKO UŽ ČOSKORO
Príprava prírodného klziska v športovom areáli
pri hoteli Bellevue je v plnom prúde, otvárame
už čoskoro.

Informácie o aktuálnom stave ľadu a o otvorení
sledujte na našej facebookovej stránke
ŠK BLS Bardejov alebo volajte
na telefónne číslo 0918 619 508

Možnosť rezervácie ľadovej plochy na hokej

SME TU PRE VÁS AJ POČAS VIANOC
Ak ešte nemáte program počas Vianoc, navštívte
nás! Otvorené máme aj 25.12. a 26.12.,
od 12.00 hod. do 20.00 hod.

V ponuke máme aj čerstvé a chutné gofry.
Získajte zľavu 20% až do konca januára
Stačí predložiť tento kupón

U nás sa určite zabavíte!

NAB2-55
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HOKEJ V BARDEJOVE NA VZOSTUPE
Pokračovanie z úvodnej strany

liga je náročná súťaž, hrá v nej množstvo
hráčov, ktorí v minulosti obliekali prvoligové či extraligové dresy. Bardejov posilnili traja hráči z Ruskej hokejovej federácie, no tí z viacerých príčin v tíme skončili
a nahradili ich dvaja hokejisti takisto z Ruska – Nikita Shabanov a Nikita Kliuchankin,
obaja z Moskvy,“ ozrejmuje hráčsky káder
Bardejova generálny manažér tímu Vladimír Ducár.

Po štrnástich kolách má Bardejov osemnásť bodov. Doposiaľ vyhral šesť duelov
a osemkrát prehral. Družstvo trénera
Jána Vodilu je príjemným prekvapením
ligy a súperi sa začínajú Bardejova čoraz
viac báť. Po úvodných výhrach prišla
séria prehier, no tú dokázali hokejisti
zlomiť a v posledných dueloch sa znova
radovali zo zisku bodov.

Blíži sa koniec základnej časti

Ťažkú úvodnú sezónu má klub za sebou.
Len krátko po vzniku skočil do hokejového
kolotoča. Veci sa pohli správnym smerom
a dnes je v tíme stabilizovaná situácia.
Vôbec po prvýkrát v histórii má Bardejov
v súťaži aj družstvo juniorov.
„V krátkom čase sa nám podarilo poskladať káder, ktorý tvorili hlavne hráči
z nášho okresu. Niektorí nehrali aj osem
rokov a obuť si korčule po takom dlhom
čase si zaslúži obdiv. V historicky prvej
sezóne sa po niekoľkých dobrých dueloch prejavil tréningový deficit. Pred
touto sezónou sme už mali viac času
na prípravu, angažovali sme skúseného
trénera Jána Vodilu i asistenta Jána
Majdeka a výsledky sa dostavili. V krátkom čase už s nami musí každý počítať,
a to aj vďaka odhodlaniu hráčov za čo im
ďakujeme,“ uviedol prezident HK Bardejov
Pavol Goriščák.

FOTO: P. G.

| Pavol Goriščák
„Keď vidím deti, ktoré chodia na hokejové
tréningy spolu s rodičmi, ktorí do nich investujú čas a peniaze, zdá sa mi nefér, aby
končili v dorasteneckom tíme. Práve preto
sme vytvorili tento klub, aby mali všetky
deti víziu, že si raz budú môcť obliecť seniorský dres a budú sa môcť uplatniť aj
vo vyšších ligách. Chcem pochváliť prácu
kolegov, ktorí dobre naštartovali marketing a rozbehli projekt pre škôlky.

Keďže chceme aby bardejovský hokej
patril Bardejovčanom, potrebujeme zvýšiť
počet detí a privítať medzi nami nové talenty,“ uviedol P. Goriščak a dodal, že klub
Vysoké ciele
má korektné vzťahy s bardejovskou radNový klub na hokejovej mape má dy- nicou a teší sa na spolupráci s ďalšími
namicko-transparentné
manažovanie podporovateľmi a sponzormi.
a vysoké ciele. Snaží sa v prevažnej miere
o samofinancovanie. Postupne sa snaží Pavol Goriščák ešte doplnil, že v rámci kluzlepšovať dobré meno a imidž klubu. bu začnú pripravovať aj charitatívne akcie,
Veľmi dobre spolupracuje aj s mládežníc- ktoré urobia radosť detičkám, ktoré kvôli
rôznym situáciám nemôžu vykorčuľovať
kym klubom MHC 46 Bardejov.
na ľad, no hokej majú radi.
„Cieľom je v tejto sezóne uspieť lepšie ako
v tej minulej, čo by sa nám malo aj po- Druhá liga je náročná súťaž
dariť. Chceme skončiť na priečkach, ktoré
zaručujú play-off. Snažíme sa taktiež Káder sa oproti minulej sezóne mierne
o vybudovanie dobrého vzťahu s našimi zmenil, niektorí hráči odišli a iní znova
fanúšikmi, dobrou prácou získavať dôveru posilnili klub z Horného Šariša.
sponzorov. Naším cieľom je naďalej svedomito a tvrdo pracovať a vychovávať „Je prirodzenou súčasťou, že v každom
talentovanú mládež a stať sa stabilným kolektíve dochádza k zmenám a v športe
klubom druhej slovenskej národnej hoke- to nie je výnimkou, že sa hráčska základňa
jovej ligy. Spolu s mládežníckym klubom mení. Je to proces, ktorý sa nedá ovmáme rovnaký cieľ. Bez vzájomnej spo- plyvniť. Začiatok letnej sezóny sme začali
lupráce by sa obom robil hokej oveľa veľmi dobre, kde nám na tréningy chodilo
dostatok hráčov. To, koľko hráčov príde na
ťažšie,“ pokračoval prezident Goriščák.
tréning a na zápas je podmienené tým, že
Filozofiou klubu je vrátiť hokej Bardejov- v akom zdravotnom stave sa daný jedčanom, teda aby dres HK obliekali najmä notlivec nachádza, ďalej sú tam faktory
ako je práca a samozrejme rodina. Druhá
bardejovskí odchovanci.

bardejovízie.sk

ŠPORT

V poslednom domácom zápase sa zranil
Tomáš Leščišin, čo je pre družstvo veľká
strata. Aj preto prišli do tímu noví hráči.
S blížiacim sa záverom základnej časti bude potrebné mať čo najkvalitnejší
a najširší káder. Do konca základnej časti
je potrebné odohrať už iba štyri zápasy.
Na zimák s plyšákmi
„Naše úsilie je zamerané na aktuálne
zápasy do konca základnej časti a na
blížiace sa play-off, kde sa chceme do-

FOTO: V. D..

| Vladimír Ducár
stať. Už túto sobotu nás čaká zápas proti
poľskému celku HK 58 Sanok.
Chceme pozvať všetkých priaznivcov
športu, aby prišli podporiť chlapcov na
tento ťažký zápas a aby si so sebou priniesli aj plyšáka.
A týmto vyzvať fanúšikov, aby po prvom
strelenom góle HK Bardejov zahádzali
ľadovú plochu práve plyšovými hračkami,
ktoré budú odovzdané do detského domova a do nemocnice,“ dodal generálny
manažér HK Bardejov V. Ducár.
red
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Andrej Gmitter, prvý Bardejovčan
uchádzajúci sa o post predsedu
Prešovského samosprávneho kraja
NAB2-56

ŠKOLA SA O UBYTOVANÝCH POSTARALA

V posledných dňoch médiami prebehla
informácia o vysťahovaní ľudí z turistickej ubytovne pri Hotelovej akadémii
Jána Andraščíka v Bardejove. Malo sa tak
stať iba niekoľko dní pred Vianocami.
Zisťovali sme, aká je momentálna situácia a či naozaj vedenie školy plánovalo
ubytovaných poslať na ulicu.
Turistická ubytovňa už niekoľko rokov
poskytuje svoje služby širokej verejnosti. Počas letných mesiacov je poväčšine
plne obsadená, horšie je to v mesiacoch
zimných, kedy sa vyprázdňuje a ostáva
na nej len niekoľko ubytovaných.
Zlá ekonomická situácia

la počítala, že na ubytovni budú len šiesti
ľudia, čo by bolo pre ňu stratové. Rozhodla
sa preto, že od januára nepredĺži zmluvy.
„Pripravili sme interný materiál pre vrátničky, ktoré mali informovať ubytovaných,
že na ubytovni budú môcť ostať len do konca decembra, pokiaľ majú zmluvy a že nové
zmluvy už nebudú uzatvorené. Nešťastným sa stalo to, že tento list sa dostal aj
k ubytovaným. Bolo na ňom napísané, aby
si hľadali ubytovanie do 22.12., lebo medzi
sviatkami nájsť novú strechu nad hlavou
bude veľký problém. Interpretované to
však bolo tak, že ľudí chceme do Vianoc
vyhodiť, čo vôbec nie je pravda,“ pokračuje
Čajková.

Vedúci odboru školstva Prešovského
samosprávneho kraja Karol Lacko nám
poskytol stanovisko, v ktorom dáva za
pravdu riaditeľke školy, E. Čajkovej.
„Štrnásteho decembra som preveril podnet, ktorý bol daný na riaditeľku a reagoval
som na citáciu v médiách. Konštatujem, že
riaditeľka nič neporušila. Vydala interný doklad, ktorý mal upozorňovať,
že nájomná zmluva končí 31.12. Našli sa
aj takí, ktorí z toho urobili veľké haló. Prepustila desať zamestnancov, snažila sa im
vysvetliť situáciu, že by bolo dobré, aby
od toho 22.12. už bola ubytovňa voľná.
No nebolo pochopenie zo strany nájomníkov a riaditeľka netrvá na tom, že musia
22.12. opustiť ubytovňu.“

Na ubytovni v polovici decembra bolo šesť
ľudí, ktorým vedenie školy pomohlo nájsť J. Leňo: Prístup bol dobrý
nové ubytovanie. V spolupráci s domovom
dôchodcov či s mestským úradom sa po- Na ubytovni sme stretli aj dôchodcu Jána
darilo ľudí presťahovať.
Leňa, ktorého sme sa opýtali, aká je momentálna situácia (15.12.) s ním i s osKaždému pomohli nájsť ubytovanie
tatnými ubytovanými. „Na ubytovni som
jedenásť rokov. Keď sme teraz dostali pa„Dôchodcov sme dostali do sociálnych za- piere, každý si hľadal iné ubytovanie. Mne
riadení, komunikovali sme s mestom, dvaja prispievala sociálka, podnájom je v Bardesi našli vlastný byt, o jedného sa postará jove drahý. Bol som odkázaný na pomoc.
bývalý zamestnávateľ, ktorý ho u nás uby- No hľadali mi nové ubytovanie, riešili, akou
toval a z toho dôvodu cítil zodpovednosť cestou by sa mi dalo pomôcť. Pokúšali sa
voči škole. Iba s jedným bol väčší problém zohnať ubytovanie. Pôjdem do mestského
s komunikáciou, keďže bol neprispôso- bytu, sprostredkovali mi to. Prístup ku mne
bivý a na ubytovňu sa vracal v neskorých bol dobrý, zachovali sa správne, venovali
nočných hodinách častokrát pod vplyvom sa tomu, zháňali mi ubytovanie. Škola mi
alkoholu. Všetci však do 22.12. budú mať s tým pomohla. Vraj že našli aj iným ubytoUbytovaní najprv platili 90 eur, od ok- nový domov,“ dodáva riaditeľka školy, vanie, príjemne som prekvapený vedením
red
tóbra 120. Od pätnásteho decembra ško- podľa ktorej aj ona musela z ekonomických školy.“
dôvodov prepúšťať zamestnancov.
„Ekonomickou situáciou ubytovne v zimných mesiacoch sme sa začali zaoberať, v októbri sme sa rozhodli nastaviť
ekonomické riešenie, aby sme neboli
v strate. Škola je príspevková organizácia a nemôže robiť stratové činnosti. Od
januára počítame so zníženým príspevkom
od zriaďovateľa vzhľadom na nižší počet
žiakov. Práve v zimných mesiacoch poplatok ubytovaných nevykrýva náklady na
prevádzku, čo sa týka energií, tepla, vody,
čistiacich prostriedkov, miezd pre vrátničky. Ubytovaným ľuďom k 31.12.2017
končili zmluvy a tak sme sa rozhodli, že im
ich nepredĺžime,“ informuje riaditeľka školy
Eva Čajková.
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REFLEKTOR, PUNČ, PECHA KUCHA, AKCIE
BARDEJOV: DVANÁSŤ ZAUJÍMAVÝCH HOSTÍ
A JEDNA TECHNOLOGICKÁ NOVINKA
Ku koncu aktuálneho roka sme pre Vás
v Kandelabri napiekli 2 chrumkavé podujatia, zatiaľ čo naše partnerské (a personálne
viac než prepletené) občianke združenie Bardejov.travel prišlo s internetovou
novinkou – nástenkou podujatí, na ktorej
môže ktokoľvek samostatne a zdarma
propagovať rôzne verejné akcie.
Reflektor #15 + Treťosektorový punč

Na podujatí so svojimi prezentáciami
vystúpia nasledujúci hostia: Bardejovčania
Zuzana Lenartová, Marek Sabol, Veronika
Burgerová a Jakub Boruv, Košičan (bývalý
Bardejovčan) Oliver Zajac, taktiež Boris Gogola z Hrabovca, Ľuboš Leško z Chmeľovej,
Marián Dudra z Lenartova a Jozef Michňa
zo Starej Ľubovne. Súčasťou bude aj krátka spoločná debata na záver, s možnosťou
kladenia otázok našim hosťom.

Rodená Bardejovčanka (dnes Košičanka)
Mária Biľová, Gelničan Igor Cziel z projektu
Zapadnutý KÚT a Bratislavčan (pôvodom
Brezňan) Michal Karako z iniciatívy Zabudnuté Slovensko budú v piatok 29. decembra
od 19.00 hosťami v poradí už 15. diskusného večera s názvom Reflektor. Tentokrát
o tom, nakoľko občianske združenia, či aktívni občania všeobecne, menia zmýšľanie
ľudí a fungovanie spoločnosti. Hodobným
hosťom bude Pavol Bartoš, a.k.a. Pavlovitz.

ri bezplatne využívať jednotlivci, firmy, či
akékoľvek organizácie (ziskové aj neziskové,
mestské, krajské, športové, cirkevné a pod.).
Na adrese www.akcie.bardejov.travel sme
vytvorili aplikáciu na jednoduché nahrávanie
a propagovanie verejných podujatí, ku
ktorému má ktokoľvek zdarma prístup.
Stačí kliknúť na žlté tlačítko „Nahrať podujatie“, zaregistrovať sa a vyplniť informácie
o podujatí, vrátane ilustračného obrázka
a žánrového zaradenia. Aktuálne je na výber
28 kategórií verejných podujatí.
Elektronická nástenka Akcie Bardejov slúži
na propagáciu kultúrnych, športových,
zábavných, vzdelávacích, dobročinných, informačných, či rôznych záujmových podujatí
verejného charakteru s miestom konania
v Bardejove a okolí (okres, horný Šariš). Webstránka je dvojjazyčná (slovensko-anglická),
a teda užitočná okrem miestnych aj pre turistických návštevníkov regiónu, hľadajúcich
možnosti aktívneho trávenia času.

Správcom webu je združenie Bardejov.travel,
zameriavajúce sa na komplexnú propagáciu
Ak sa pýtate na klimatické podmienky, podľa
mesta Bardejov a regiónu horného Šariša.
informácií správcu budovy by ste sa nemali
ničoho obávať. Sľúbil, že priestor vykúri. :-)
Milan Škorupa
Projekt Akcie Bardejov
Združenie Bardejov.travel sa pred časom
rozhodlo zareagovať na tzv. občianky prieskum potrieb komunity (vykonaný Komunitnou nadáciou Bardejov), z ktorého ako jedna
z najvýraznejších požiadaviek občanov vyšla
Diskusný večer bude navyše spojený
potreba lepšej informovanosti o verejných
so stretnutím viacerých bardejovských
podujatiach organizovaných v našom meste.
občianskych združení a iniciatívnych jedincov. Ak vás ani to nepresvedčilo, tak ešte
posledná motivácia: Janka Jarinová z Differentu bude variť punč! Pozývame do Bašty...
PechaKucha Night #12
Ochrana lesov, psychológia, život v bardejovskom skateparku, bardejovský študentský parlament, divadlo, dobročinné
aktivity, práca s drevom, či aktívny život na
vidieku. Tradične pestrá PechaKucha Night
sa uskutoční v sobotu 30. decembra o 19.00
v budove nedávno rekonštruovanej synagógy (areál Židovského suburbia).

bardejovízie.sk

Úspešne sme sa zapojili do grantovej výzvy
Komunitnej nadácie Bardejov, s cieľom vytvoriť regionálnu elektornickú platformu na
propagáciu najrôznejších druhov verejných
podujatí, ktorú by mohli ako organizáto-

KANDELABER

| Klikaj na www.akcie.bardejov.travel
a zdarma propaguj svoje podujatie aj Ty!
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ROZHOVOR S MGR. BIBIÁNOU KUCHARIKOVOU
– KOORDINÁTORKOU BILINGVÁLNEJ SEKCIE NA
GYMNÁZIU LEONARDA STÖCKELA V BARDEJOVE
zumeli aj prednáškam na odborné témy. Veľmi
sme sa z toho tešili.

Bilingválna sekcia funguje na Gymnáziu
L. Stöckela (GLS) už tretí školský rok. Ako by
ste zhodnotili jej doterajšiu existenciu?

Tak poďme k vašim študentom. Ako
bilingválne štúdium hodnotia oni?

Od otvorenia bilingválnej sekcie na GLS v šk.
roku 2015/2016 sa u nás v každom školskom roku otvorila jedna bilingválna trieda,
čo znamená, že teraz máme tri bilingválne
ročníky a spolu v nich študuje vyše 80 žiakov. Kým prváci sa sústreďujú na jazykovú
prípravu – to znamená, že majú posilnenú
dotáciu anglického jazyka (10 hodín týždenne)
a druháci nabiehajú na vyučovanie v anglickom jazyku, naši tohtoroční tretiaci už s prehľadom zvládajú hodiny ako biológia, dejepis
či geografia v angličtine.
Mohli by ste stručne vysvetliť, čo je to
vlastne bilingválne štúdium?
Bilingválne štúdium znamená, že žiaci sa
v škole učia bilingválne, teda dvojjazyčne:
niektoré predmety klasicky v slovenčine,
niektoré predmety v angličtine. Na GLS učíme
v angličtine 6 predmetov: matematiku, biológiu, geografiu, dejepis, občiansku náuku a
umenie a kultúru.

FOTO: B. K.

| Bibiána Kuchariková
Posledné dva dni pobytu trávime v Londýne,
aby sa naši študenti nevrátili domov bez toho,
že by videli najznámejšie pamiatky tejto krajiny.
A čo sa týka samotného štúdia? Aké výhody
ponúka bilingválna sekcia GLS?

Každá škola sa žiakom snaží ponúknuť Jednou z výhod sú napríklad špeciálne predniečo, čo inde nedostanú. Čo ponúka vaše mety, ktoré sme vytvorili pre žiakov, ktorí by si
chceli počas alebo po ukončení bilingválneho
bilingválne štúdium študentom?
štúdia urobiť štátnu jazykovú skúšku z anŤažko to zhrnúť do stručnej odpovede, keďže glického jazyka na úrovni C1 (druhá najvyššia
robíme niekoľko vydarených aktivít, ktoré, jazyková úroveň podľa spoločného európskeveríme, majú potenciál posúvať našich žia- ho referenčného rámca), ktorá sa stupňom
kov vpred. Vyberiem teda jednu z nich: veľmi náročnosti rovná záverečnej jazykovej skúške
úspešný jazykovo-poznávací zájazd do Veľkej študentov na pedagogických či filozofických
Británie, do mesta Barnstaple v Devone na fakultách. Na túto skúšku však žiaci potrebujuhozápade Anglicka. Tento pobyt sa teší jú vedieť viac ako len samotný jazyk – musia
medzi žiakmi obrovskej obľube – dokonca mať vedomosti z reálií anglofónnych krajín –
takej, že niektorí ho chcú absolvovať opako- poznať ich históriu, geografické pomery, významné osobnosti, literárny vývoj a pod.
vane.
A práve pre tieto potreby sme im vytvorili
Kým pri bežných poznávacích zájazdoch si predmety, kde tieto vedomosti môžu získať
žiaci pozrú pamätihodnosti, väčšinou bývajú – majú tak všetky predpoklady na úspešné
v hoteli spolu s ostatnými spolužiakmi absolvovanie tejto skúšky.
a aktívne využívajú najmä slovenský jazyk,
v tomto našom prípade žiaci trávia cca 10 dní Mali vaši žiaci možnosť preveriť si svoje
v jazykovej škole, kde majú hodiny s lektormi doteraz získané zručnosti aj v praxi?
– ale nie hodiny, aké si človek automaticky
Takúto možnosť mali napríklad v máji 2017,
v mysli vybaví .
keď pomáhali pri organizácii medzinárodnej
Lektori ich totiž pravidelne posielajú do ulíc, konferencie UNESCO s názvom „Benefits Benapríklad urobiť prieskum medzi obyvateľmi yond Inscription“ v Bardejovských Kúpeľoch –
mesta, alebo niečo vybaviť do obchodu atď. uvítavali hostí, vybavovali ich na registrácii, ale
Je to veľmi interaktívne, zábavné, študenti zúčastňovali sa aj odborných prednášok. Mali
sa veľa naučia a, čo je podstatné, získajú se- príležitosť komunikovať s ľuďmi z rôznych kúbavedomie, lebo sami zistia, že sa vedia do- tov sveta – čo je výborná skúsenosť. Aká bola
hovoriť. Navyše, každý deň chodia na výlety naša spoločná radosť, keď nám pedagógom
a ubytovaní sú v lokálnych rodinách, čiže aj po študenti neskôr povedali, že aj vďaka štúdiu
večeroch trávia čas komunikáciou v anglickom v angličtine to pre nich nebol problém – nielen
že zvládli bežné komunikačné situácie, ale rojazyku.
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Nuž, aby som neodpovedala za nich, opriem
sa o odpovede, ktoré nám dali v jednom prieskume. Väčšina z nich považuje bilingválne
štúdium za náročnejšie ako klasické štvorročné gymnaziálne štúdium, napriek tomu by
si ho väčšina vybrala znovu. Dovoľte mi odcitovať odpoveď jednej zo žiačok tretieho ročníka: „Ja som nepozerala na čo najľahšiu cestu,
ale skôr na cieľ cesty, a preto som sa rozhodla pre bilingválne štúdium – pretože vám to
dá oveľa viac, no musíte počítať s tým, že to
vyžaduje aj viac času a práce...“ Z ich odpovedí
tiež vyplýva, že hodiny v angličtine sú pre nich
zaujímavejšie, ako tie v slovenčine, keďže
na nich musia svoje „angličtinárske“ vedomosti uchopiť a preklopiť do praxe. A stopercentne sa zhodli aj v tom, že ich angličtina sa
výrazne zlepšila vďaka bilingválnemu štúdiu.
Raz mi napríklad terajší druháci na hodine angličtiny vysvetľovali, ako na biológii pozorovali
na laboratórnych cvičeniach riasy, pričom to
celé dokázali opísať plynulou angličtinou –
a to vôbec nie je samozrejmosť. Samozrejme,
sú aj chvíle, keď ich treba povzbudiť či trošku
zorientovať; štúdium nie je vždy ľahké a oni sa
niekedy porovnávajú so štvorročným štúdiom.
Sme ľudia, nie stroje.
Prečo by si mali žiaci ZŠ bilingválne štúdium
vybrať?
V dnešnej dobe sa trh práce a jeho požiadavky menia veľmi dynamicky. Jedno je však
isté – cudzí jazyk je dnes pre absolventov
škôl základný predpoklad, ktorý musia mať
a ovládať, aby sa uplatnili na trhu práce.
Bilingválne štúdium má v tomto smere
v porovnaní s nebilingválnym veľkú výhodu,
keďže jazyk tu už nie je cieľom, ale prostriedkom učenia sa. Pre dnešných uchádzačov
o zamestnanie sú tiež dôležité aj charakterové
vlastnosti ako samostatnosť či zodpovednosť. Osobne si myslím, že práve tým, že si
bilingvalisti, ako sa vyššie vyjadrili, nevyberajú
tú najľahšiu cestu, ale zvažujú, čo budú potrebovať v budúcnosti, sa u nich kladú základy
zodpovednosti aj samostatnosti – v myslení
aj konaní. Samozrejme, bilingválne štúdium
nie je jediná možnosť na osvojenie si cudzieho jazyka – ak žiak na sebe poctivo pracuje,
dokáže to aj v nebilingválnom štúdiu. Je to
však jedna z možností a veľmi účinná, keďže
žiaci majú prístup k rovnakým vedomostiam
ako v klasickom štúdiu, avšak s tým bonusom,
že získajú aj odbornú anglickú terminológiu
a dobré komunikačné zručnosti v anglickom
jazyku. No a vybrať si už musí každý sám.
NAB2-54
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OPLATÍ SA BARDEJOVČANOM NA NASTÁVAJÚCU
LETNÚ SEZÓNU 2018 KUPOVAŤ DOVOLENKU
NA FIRST MOMENT?
Ak plánujete dovolenku v lete 2018, tak
vám určite doporučujeme zakúpiť si ju už
teraz v zime a v predstihu. Má to svoje
výhody. Máme pre vás niekoľko tipov, ktoré
vám pomôžu pri rozhodovaní, či si zakúpiť
first moment na leto 2018 už v zime.
Po tohtoročnej skúsenosti úplne vypredaných kapacít v júli a auguste 2017
odporúčame zakúpiť si zájazd už teraz
a týmto získate garanciu výberu zo širokej
ponuky zájazdov na leto 2018.
Môžete využiť „Šikovnú zálohu“ už od 50 eur
za zájazd. Cestovné kancelárie prichádzajú
s lákavými zľavami až do 45% a 2 deti zadarmo.
Ak cestujete s deťmi, rodinné izby sa
vypredávajú ako prvé a počas hlavnej sezóny
je náročné, veľakrát až nemožné nájsť tento
typ izby.
Ceny v LAST MINUTE sú mnohokrát vyššie
ako ceny v aktuálnej ponuke FIRST MO- Hity na blížiacu sa letnú sezónu 2018 budú:
MENT.
Turecko, Kapverdské ostrovy, Malorka,
Cyprus, Grécko, Bulharsko, Egypt, Tunisko,
V našej cestovnej kancelárii invia vám radi ale aj Čierna Hora s odletom z Košíc.
poradíme pri výbere vašej skvelej dovolenky.
Sme tu pre vás od decembra 2015, na Rad- More je more, príjemne pôsobí na naše
ničnom námestí č. 34 v Bardejove.
zdravie a duševnú pohodu. Každý z nás túži

aspoň raz ročne zažiť tento druh relaxu.
V cestovnej kancelárii invia na Radničnom
námestí 34 vám radi poradíme pri výbere
vašej letnej dovolenky na najbližšiu letnú
sezónu s garanciou najnižšej ceny, skvelými
first moment ponukami, osobným prístuNAB2-53
pom i výbornou kávičkou.
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Janík Velgos
Ako šestnásťročný dorastenec a študent
Hotelovej Akadémie Jána Andraščíka
v Bardejove ukončil svoju úspešnú
reprezentačnú sezónu 2017, v ktorej
reprezentoval mesto Bardejov a Slovensko v celom svete, kde získal tretí
krát po sebe tituly Majstra Slovenska,
Česka, Poľska, Ukrajiny, Izraela, Európy
a Sveta, získal tretí krát titul Najsilnejšieho dorastenca na Svete, vytvoril
11 Európskych a 11 Svetových rekordov.
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