Vysvetli pojem reštitúcia.

Virtuálna hranica medzi východnou a

Je to reštaurácia na Sibíri.

západnou Európou.

Kto napísal v poslednom liste tieto

Ktoré dva československé filmy boli

slová: „Mal som tú česť vyžrebovať si

ocenené Oskarom?

jednotku, a tak som získal právo

Obchod na Korze, Sledujeme vlaky... asi?

napísať prvé listy a nastúpiť ako prvá

Pomáda. Vlasy.

pochodeň.“

Prečo sa Adam Krt z Rysavej jalovice

Ten, čo bol ako ľudská pochodeň, lebo

vybral na trh?

bojoval za ľudské a občianske práva, čo malo

Išiel predať koňa.

vyburcovať ľudí.

Čo znamená frazeologizmus bojovať s

Ktorý sovietsky politik zaviedol pojmy

veternými mlynmi?

perestrojka a glasnosť?

Vietor nikto neporazí...

M. Gándhí, Korbačov.

Čo je podstatou časomiery?

Vysvetli pojem normalizácia.

Predniesť text čo najrýchlejšie.

Oslobodenie demokratického ľudu.

Čo je fejtón?

Uveď jednu príčinu, prečo sa po 2. sv.

Niečo podobné ako besednica.

vojne rozdelilo Nemecko?

A čo je besednica?

Na NDR a SRN, lebo Nemci boli v riti...

No predsa niečo ako fejtón.

Prečo sa svet v roku 1962 dostal na
pokraj ďalšej svetovej vojny?
Amerika a ZSSR sa nemali radi, súperili
spolu a v USA prichytili dajakých ZSSR
špiónov, sa mi vidí...
Čo je samizdat?
Človek, ktorý podpíše nejaký dokument.
Vysvetli pojem integrácia.
Poštátnenie majetkov.
Najvyšší orgán komunistickej strany.
Čo je železná opona?

KUPÓN
slúži na jednorazové ospravedlnenie
pri ústnej odpovedi, predkladá sa len
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Skadzi ši došol
strana 21

19 Poznáte gospelový
súbor Jeho deti?
Mládežnícky zbor, ktorý
nás bude reprezentovať
na Svetových dňoch
mládeže v Krakowe
21 Co to piskaš? Skadzi
ši došol? Ši šľepi?!
Ako si žijú futbaloví
rozhodcovia
23 Francesca Haig:
Ohnivá kázeň
Recenzia dievčenského
románu

Áno, zdravím vás presne tak ako v
septembri, plná entuziazmu,
energie, radosti a optimizmu.
Dúfam, že ani jednému
správnemu študentovi nemusím
vysvetľovať prečo. Ale namiesto
klišé riadkov o prázdninách, o
Juliána Onuferová tom, ako sa na nás tešia
šéfredaktorka
kúpaliskové baktérie, kliešte,
školského časopisu
komáre, medúzy, ježkovia a iné
Ikvač
priateľské organizmy, vám
stručne zhrniem, čo sa nám
podarilo a nepodarilo v školskom
roku 2015/2016:
+ Máme nového riaditeľa, ktorý
sa mimo iného ukázal byť ozaj
schopný a aj v najťažších
situáciách s úsmevom na tvári.
+ Nové vedenie jedálne. Chceli by
sme pochváliť výber jedál (pozn.
aut.: niekedy by to chcelo viac
mäsa).
+ Úspechy našich žiakov v USA
(Slovač sa nebojí tlačiť do sveta!
Štúr by bol na vás hrdý).
+ Podarilo sa nám otvoriť 4ročnné gymnázium, čo znamená,
že po prázdninách sa môžeme
tešiť na omnoho viac nových
tvárí.
- Omietka nám stále opadá... Už
nepomáhajú ani modlitby.
- Všetci v tridsiatich sekundách
ticha poďakujme za čínskych
priateľov, ktorí vyrábajú
vetrovky. Som prekvapená, že
fyzikálnym labákom neputovali
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mamuty.
- Skromný pokus školskej rady (v
ktorej som aj ja) o zavedenie toaletných papierov na WC bol síce
milý, okoliu prospešný, ale načo
si zvykať na taký luxus, ak je to na
mesiac.
- A nakoniec, fantazírovanie o
piatich číslach Ikvača za rok
ostávajú fantasy aj do budúceho
roka.
No mojou úlohou tu (okrem
kritizovania vecí, z ktorých
väčšinu ja sama jednak neovplyvním a ani im nepomôžem) je
uzatvoriť tento školský rok v
našom časopise a redakcii. Preto
vám v mene celej redakcie
ďakujem za vernosť aj napriek
toľkým zmenám, redaktorom za
záujem písať, učiteľom za častú
pomoc a špeciálne našej Banynke
za trpezlivosť (áno, ja viem, že
robím všetko na poslednú chvíľu.
Veď až vtedy je to adrenalín.). Ale
aby to nezostalo len pri ďakovaní
za to, čo ste vy dali nám, vám
praje celá redakčná rada šťastné
sa vyhýbanie hore uvedeným
tvorom, úžasne prežité, relaxom
preplnené a určite zážitkami
posiate prázdniny. Vidíme a
čítame sa opäť v 2016/2017.
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Janka Čorňáková (O6B) získala 4.
miesto v kategórii Plant sciences na
súťaži Intel ISEF v máji vo Phoenixe
v USA. Spolu s ňou súťažilo viac ako
1750 študentov z celého sveta v 22
kategóriách. V silnej konkurencii sa
podarilo presadiť jej aj 12 európskym
projektom. Vo projekte ponúkla
environmentálny spôsob riešenia
problému rastlinných parazitov
háďatiek.

ikvac
Aj tento rok naši žiaci napísali maturitné testy
veľmi dobre. Zo SJL sme ako škola dosiahli
percentil 86,9, teda sme boli lepší ako 86,9%
všetkých stredných škôl na Slovensku. V
Prešove to znamenalo 2. miesto za GJAR a pred
EKG Prešov. V ANJ sme dosiahli percentil
77,7 čo predstavuje v Prešove 2. miesto za
Súkromným bilingválnym gymnáziom a pred
tretím v poradí GJAR. V porovnaní
matematiky sme na tom ešte lepšie

–

úspešnosť testu 77,2% znamená 1. miesto v
porovnaní úspešnosti gymnázií v Prešove.
Spojenie umeleckého prednesu a cudzieho
jazyka predstavuje na Slovensku súťaž
Jazykový kvet (prednes poézie, prózy a
drámy v cudzom jazyku), ktorej sa aj v
tomto roku zúčastnili žiaci našej školy. Z
krajského semifinále porota vybrala
Zuzanu Michniewiczovú (O8A,
nemecký jazyk) a Dianu Šimkovú (4. A
anglický jazyk). Obe postúpili do krajského
finále, v ktorom Zuzana získala 2. miesto a
Diana 1. miesto a postup na celoslovenské
finále v Trnave. Žiaľ, kvôli celoslovenskej
tanečnej súťaži v tom istom termíne sa jej
nakoniec nemohla zúčastniť. Veríme, že aj v
budúcom roku sa nájdu šikovní recitátori,
ktorí vytrvajú až do konca.

Mirka Feretová (05A) a Samo Smoter
(05A) priniesli bronzové medaily zo súťaže
I-SWEEP v Houstone, štát Texas, USA.
Obidve medaily majú bronzový lesk, ktorý
však má v silnej konkurencii z celého sveta
cenu zlata. I-SWWEP je prestížna
prehliadka študentskej vedeckej činnosti,
obaja sa prezentovali projektmi z biológie.
Medzi ocenenými dominovali študenti z
USA a z Ázie. Viac sa o celej súťaži dozviete
na domovskej stránke súťaže

http://isweeep.org/.
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Veľmi dobre dopadlo aj porovnanie s ostatnými
cirkevnými školami na Slovensku a
Prešovskom kraji. ANJ

– 1. miesto v

Prešovskom kraji, MAT 1. miesto v Prešovskom
kraji a 2. miesto na Slovensku. Viac na
stránkach NÚCEMu.

15. apríla sme si pripomenuli, že
rakovina existuje, no dá sa proti
nej bojovať. Prostredníctvom
Dňa narcisov pomáhame tým,
ktorí trpia touto zákernou
chorobou. Tento rok sa nám
podarilo spolu vyzbierať 175,30
eur, ktoré poputujú týmto ľuďom
na prístrojové vybavenia,
pomocou ktorých môžu aj naďalej
bojovať. Tento rok to bolo už
dvadsiaty raz, odkedy vidíme po
uliciach a našej škole žlté narcisy.
Kto si pripne narcis, ukazuje súcit,
spolupatričnosť a podporu
onkologickým pacientom a dáva
im odkaz, že v tom nie sú sami.
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len prijímať. Ak chcem prijímať, musím niečo
obetovať. Ježiš hovorí, nesúďte, lebo budete
súdení. Prečo chcem súdiť niekoho, ak som
sám hriešny? Sám som zažil cirkev, ktorá ma
sklamala, ale bolo mi jasné, že ani ja nie som
bez hriechu. Cirkev je mojou mamou bez
ohľadu na zlé či dobré.
Myslíte si, že cirkev vyvíja na študentov
nátlak?
Každý človek má právo prísť a povedať
prepáčte, s týmto nesúhlasím, lebo to nie je
tak, ako tvrdíte. Ale na to, aby sme to urobili,
musíme vedieť, o čom hovoríme. My aj keď
vieme, že nám niekto chce pomôcť, nedáme si
povedať. Samozrejme, sú tu isté prostriedky,
ale osobne si nemyslím, že kňazi vyslovene
používajú nátlak. Cirkev je iná, cirkev pozýva.
Naozaj nemám pocit, že ľudia sú nútení.
Musíme pochopiť, že to nie cirkev, Boh nás
potrebuje, ale my potrebujeme Boha.

A ty si z cirkevnej školy?
Často sa práve my, študenti cirkevných škôl, potýkame s názormi cudzích ľudí o tom,
že naše správanie je neprijateľné. Vraj sme neslušní, nezdvorilí a v Boha neveríme viac ako
ľudia, ktorí by sa k našej škole ani nepriblížili. No smutnou správou je, že sa k tomuto názoru
veľa študentov cirkevných škôl naozaj hlási. Možno nie verejne a pred všetkými, ale potichu v
kuloároch rozprávajú o tom, ako ich cirkevná inštitúcia zmenila na ateistov, sú nútení sa modliť
každé ráno či zúčastňovať sa na sv. omšiach. No je to naozaj tak? Sme ovplyvňovaní systémom
alebo jednoducho nám dnešná moderná doba podhodila obraz a postoj cool neveriaceho,
ktorému sme podľahli? Opýtali sme sa kompetentných.
zažijú výsmech rovesníkov. Človek, ktorý tu s
nami nie je, ťažko pochopí, ako to tu funguje.
Na našej škole nejde len o nutné vzdelávanie,
ale aj o súdržnosť. Preto sa nedá porovnávať
štátna a cirkevná škola. Lebo my máme
pridanú hodnotu, ktorá sa nedá vziať, ale si ju
neuvedomujeme. Je potrebné si ju takto
nechať pretekať pomedzi prsty? Ale
najsmutnejšie je, že veríme všetkému, čo o
nás povedia cudzí, ale neveríme tomu, čo
dostávame tu.
Čo si myslíte o „modernej viere
mladých verím v Boha, neverím v
Cirkev“?
Priznám sa, že to často počujem a neviem, ako
reagovať. Zastávam názor, verím alebo
neverím. Cirkev je spoločenstvo, a preto záleží
na tom, kto to hovorí. Sú ľudia, ktorí veria, ale
nikdy nezažili spoločenstvo cirkvi. Ale ak to
spoločenstvo chcem zažiť a prežiť, musím sa
angažovať. Iná kategória sú ľudia, ktorí
prirodzene chcú niečo dokázať a zrazu príde
niekto a povie stop. Nastáva najľudskejšia
obrana – útok na cirkev, na vieru, rodinu.
Nemôžem biť ľavú ruku, pretože ma bolí
pravá. Nechápeme, že ako kresťania sme v
jednom organizme, jedno telo, je to o viere,
poslušnosti. O tom, či chcem fungovať alebo

Vladimír Nemec (školský kaplán)
Ako vnímate všeobecný názor ľudí na
študentov z cirkevných škôl?
Záleží na tom, kto sa pozerá, na čo sa pozerá a
aké má očakávania. Ako kňaz, ktorý tú pôsobí
a chce, aby cirkev rástla a fungovala, viem, že
to nie je celkom fajn. Ide o to, vypustiť do sveta
kvalitne hodnotových ľudí bez ohľadu na to, či
je veriaci alebo neveriaci. Druhou vecou,
ktorú si mnohí z nás neuvedomujú, je, že
človek odíde ako kvalitný kresťan. Nie
nálepka „som kresťan katolík“, takých je veľa.
Ale keď by som začal strácať ľudské hodnoty,
tie kresťanské ma ešte stále držia. Cirkevné
školstvo by malo mať nejaký cieľ. Pokiaľ ho
nemáme, len vzdelávame ľudí a pred názov
šupneme cirkevná, potom to nemá zmysel.
Dá sa určite urobiť viac, očakával by som viac
od študentov. Ide o to, že ak k nám nastúpi
nejaký grázlik a uvidí, že sa tu koná dobro,
možno sa z neho nestane veriaci, ale stane sa z
neho človek, ktorý ho chce konať tiež, nazvime
ho humánny. Ak som tu prišiel ako kresťan a
vieru strácam, kladiem si otázku prečo.
Ponúka táto škola niečo, čo odrádza od viery?
Veľa žiakov si neuvedomuje, čo je im na tejto
škole ponúkané. Ľudia, ktorí tu prídu, majú
pocit, že im niekto ubližuje? Vyjdú von a
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Aj Stalin chodil na cirkevnú...
O názor na predchádzajúce tri otázky sme požiadali aj študentov a absolventov
prešovských gymnázií a troch kňazov pôsobiacich medzi mladými.
Andrea Šofranková (študentka GJAR)
Myslím si, že nie je správne dávať cirkevným
školám a ich študentom nejaký prívlastok.
Poznám ľudí, ktorí navštevujú cirkevnú školu
- niektorí z nich sú naozaj skazení, iní zas nie.
Ta ako to býva na všetkých školách. Takže so
"všeobecným" názorom sa nestotožňujem.
Sama som sa niekoľkokrát ocitla v situácii,
keď som si hovorila, že v Boha verím, ale v
cirkev nie. I keď spolu súvisia, nemyslím si, že
by bolo zvláštne, ak má niekto takýto názor.
Cirkev už veľakrát dokázala, že má problémy
dokonca aj vo svojom jadre. Nepríde mi zlé, ak
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niekto s ich spôsobmi nesúhlasí. Nemyslím si,
že by cirkev vyvíjala nejaký nátlak
Tomáš Goboňa (absolvent
nášho
gymnázia)
1. Nepáči sa mi, že sa všetky cirkevné školy
hádžu do jedného vreca. Áno, vraví sa, že v
cirkevných školách je viac vandalov a
flákačov, ale žiadna štatistika to
nepotvrdzuje. V každej škole sa nájdu tí
neposlušnejší. Veď predsa aj ja som tam
donedávna chodieval a aký zlatúšik som bol (a
stále som).

ikvac
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2. S týmto "výrokom" som sa stretol už
mnohokrát a neraz sa spustila neskutočná
výmena názorov. Jasné stanovisko neviem
zaujať, pravdepodobne pre nedostatok mojej
informovanosti, ale vo všeobecnosti si
nemyslím, že je to niečo veľmi zlé, i keď v
očiach starších a konzervatívnejších je to
neúprosné. Každopádne, nemienim nikomu
brať jeho názor, pretože aj v mojom rebríčku
hodnôt je Boh na omnoho vyššej priečke ako
samotná cirkev.
3.Samozrejme, určitý nátlak tam je. Ak sa
človek pohybuje v akejkoľvek spoločnosti, jej
členovia naňho majú vplyv. Cirkev si skrátka
plní svoje funkcie, poslanie šíriť evanjelium
ďalej. Je už len na jednotlivcovi, či sa mu
poddá alebo nie. Cirkev vytvára nátlak z
pochopiteľných dôvodov, ale nie každý si to
uvedomuje. Nie všetky jej praktiky sa zhodujú
s "Božími predpismi" (laicky povedané), a
teda prichádza o svojich členov. Myslím to
tak, že nielen ľuďom v mojom okolí sa cirkev
zhnusila natoľko, že prestali chodiť do kostola
úplne.
Barbora Bielená (študentka O6B)
1. Ľudia, ktorých som stretla, boli buď toho
názoru, že študenti cirkevných škôl určite nie
sú horší ako iní alebo že sú na tom približne
rovnako.
2. Osobne tento názor nemám a ani ho
nepodporujem, avšak poznám mladých, ktorí
si to myslia. Chápem, že v minulosti mala
cirkev niekoľko problémových období, ale
podľa mňa máme veriť nie preto, lebo jej
členovia sú svätí (sú slabí a hriešni), ale preto,
lebo svätým je Ježiš Kristus a cirkev má byť
spoločenstvo, v ktorom ho môžeme spolu
chváliť a spoznávať.

3. Osobne si nemyslím, že sa vyvíja nátlak.
Podľa mňa len ponúka svoje možnosti a
prezentuje ich a možno to niektorí ľudia
vnímajú ako nátlak.
doc. ThDr. Peter Borza, PhD. (profesor
na GTF PU v Prešove)
1. Tento všeobecný názor vychádza z mylnej
predstavy, že na cirkevnej škole vlastnia
patent na premenu človeka podľa nejakej
šablóny a pritom každý je originál s dobrými
aj zlými vlastnosťami . Veď aj Stalin chodil na
cirkevnú školu (nedokončil ju), taktiež aj
biskup Gojdič, jeden skončil ako zločinec a
druhý je svätec. Je na každom, čomu dá
prednosť vo svojom srdci. Dobru alebo zlu.
Školy boli vždy súčasťou cirkvi a tá aj takýmto
spôsobom pomáhala ľuďom nadobudnúť
kvalitné vzdelanie. Cirkevná škola ponúka
okrem vzdelávania dôležitý bonus, a to je
sprítomňovanie Krista, duchovnosť, formáciu. Som rád, že od revolúcie v roku 1989 je
možnosť navštevovať cirkevné školy aj u nás.
2. Jedno s druhým súvisí, a to je viera v Boha a
vernosť cirkvi, ten, kto verí v Boha, je zároveň
aj súčasťou cirkvi, spoločenstva, ktoré tvorí
pápež, biskupi, diakoni, kňazi, muži a ženy,
vlastne každý kresťan. V období komunizmu
bola práve táto oblasť viery vystavená
najväčšej skúške, nielen vernosť Bohu, ale aj
vernosť cirkvi. Kto bol verný Bohu, bol verný
aj cirkvi a zároveň, kto bol verný cirkvi, bol
verný aj Bohu, to platí stále. Cirkev je
miestom, spoločenstvom ľudí, kde možno
stretnúť Boha, skvelých priateľov a zažiť pravé
dobrodružstvo.
3. Biskupi prezentujú učenie katolíckej cirkvi,
ktoré ponúka odpovede na témy trápiace
dnešnú spoločnosť. Jasne stanovené hodnoty
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svojím životom, skutkami ukazovať druhým
ľuďom cestu do Božieho kráľovstva. To je
povolanie učiteľa, zvlášť na cirkevnej škole, a
aj študentov. Všetko je o ľuďoch, cirkevná
škola sama osebe nemá negatívny vplyv, ten
môžu mať ľudia, či už zamestnanci, učitelia
alebo študenti, stále sú to len ľudia, ktorí robia
chyby ako my. Podľa mňa najviac ovplyvňuje
správanie mladých zlá partia. Keď vzniknú
tzv. „zlé návyky“ z domu, je veľmi ťažké
pohnúť sa iným smerom, hoci by na tej škole
učili svätci. Ak sa takýto študent podchytí
alebo ho niečo zaujme a má v sebe aspoň
štipku snahy sa meniť, práve na cirkevnej
škole má na to priestor. Určite si nemyslím, že
celé cirkevné školy sú zlé. Mohli tam byť
jednotlivci, ktorí by pochybyli, ale to
neznamená, že je to zlá škola.
2. My veriaci vieme, že sa to vylučuje. Lebo z
čoho vznikla cirkev? Vznikla od Boha, ako dar,
spoločenstvo. Preto sa jednoducho nedá
vylúčiť jedno alebo druhé, Boh či cirkev.
Zároveň ak poviem, že neverím v cirkev a som
pokrstený, tak neverím v seba samého. Cirkev
tvorí každý pokrstený človek. Preto človek,
ktorý toto vysloví, v prvom rade neverí sebe,
neverí, že dokáže plniť to, čo Boh cez cirkev
požaduje. A to je človek, ktorého provokuje to,
čo cirkev robí. On nevníma Boha, on vníma
inštitút. Veď cirkev tvoria ľudia, ktorí
zakopnú rovnako ako my. Ale nemôžeme
povedať, že je zlá. Pretože sme znovu na
začiatku, kde ak človek povie, že je cirkev zlá,
uzná, že aj on sám je zlý. My nedokážeme
meniť masy, ale ak začneme sami od seba, je
na svete o jedného dobrého človeka viac. A to
iste podľa mňa platí aj na cirkev.

stavajú človeka pred rozhodnutie, čo si
vybrať. To môže vytvárať vnútorný tlak, ale
nejako sa rozhodnúť tak či tak musíme, preto
je stanovisko cirkvi pre veriaceho človeka
napokon veľmi pozitívne, keďže mu môže
naznačiť to, čo je s evanjeliom.
Mgr. Martin Tuleja (kaplán vo farnosti
Nižná Šebastová)
1. Ak študenti už z domu neprídu s nejakými
kresťanskými návykmi, aj s návykmi
základného ľudského správania, veci sa ťažko
riešia až na škole. Škola môže ponúknuť
akúkoľvek kvalitu, avšak nemá na to, aby ich
pretvorila. Pretože sú na škole iba nejaké
obdobie, aj keď sa dajú a môžu nájsť výnimky,
lebo ak žiak vidí vzor, ktorý mu je na cirkevnej
škole poskytovaný, ako vzor človeka,
kresťana, autority, má v nich oporu. Tak by to
malo byť medzi kresťanmi všade. Máme
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Preto si myslím, že tí, čo toto tvrdia, niečo
zakrývajú, niečo, čo ich provokuje. Je jasne
stanovené, kto založil cirkev a preto sa to nedá
oddeliť.
Filip Andrej Čierny, OFM (františkán)
Slovensko je kresťanská krajina, no
napriek tomu sú paradoxné situácie,
keď cirkevné školy vychovávajú
ateistov, aký je váš názor na tento
problém?

povrchu. Aj opačne. Tam je na ťahu každý

vás teraz vtiahnem ako pedagóg do svojho

„Chyba je na strane žiakov aj tých, ktorí ich

myšlienkového sveta. Záleží na tom, čo,

pedagóg. V prvom rade treba mať rád ľudí, ku
ktorým hovorím. Nemôžu ťa obťažovať,
otravovať, musíš ich mať rád. Ja viem, akí sú
dnes žiaci chrapúni, nemaľujem si to na
ružovo, a preto treba dávkovať aj bič aj med,
ale prevládať má med, teda láskavá tvrdosť!
Prístup nemusí byť nutne taký, že ja som hore
a vy ste dole nejakí obmedzenci. Ale skôr ja

majú formovať. Ten istý problém majú na

samozrejme, vyučujem. Spolieham sa na

Katolíckej univerzite v Ružomberku. Prečo

humanitné predmety. Slovenčina, literatúra,

napr. kresťanskí novinári na Slovensku nie sú

náuka o spoločnosti, dejepis. Tam sa vždy dá

alebo ich nevidno? Prezentácia cirkvi

zaujať človeka tak, že sa bude tešiť na hodiny.

nevykazuje žiadny progres, hoci chrlia rok čo

Náboženstvo nehovoriac, lebo to priamo

rok desiatky akoby nových mediálne zručných

súvisí s ateizmom. Ak idem na náboženstve

ľudí. Ale tí tam už vstupujú s tým, že dôležité

svojou šablónou, už 20 rokov, odkedy som

je mať školu a ostatné okolo toho už nejako

katechét, nemením nič na prístupe, žiadna

odtrpíme. Raz za rok nejakú duchovnú

kreativita, polovica hodiny je upozorňovanie

obnovu alebo prikázaný sviatok ísť na omšu,

žiakov, nebav sa a píš si do zošita, tak ateisti sa

to nejako odtrpím a snáď budú milosrdní, ak

tu budú rodiť geometrickým radom. Priamo

to budem flákať. Cirkevné školstvo na

pred mojimi očami, na mojej škole. Problém

Slovensku nemá dobrý cveng (nepočítam

vidím na oboch stranách.

zopár gymnázií, ktoré poznám osobne),

Po prvé, ale teraz to poviem naozaj

pretože si zamieňajú milosrdenstvo s

hnusne, aký biologický materiál tam vstupuje,

nerozumnosťou. Žiak predsa musí niečo

s akou výbavou. Čo majú, povedané

vedieť, aby bol absolvent strednej školy, ktorá

teenagersky, nakúpené predtým v hlave, ale

nesie názov katolícke gymnázium. To by malo

hlavne vo svojom srdci, napr. v náboženskom

mať zvuk! Ty si zmaturoval na Gymnáziu sv.

prežívaní, kto je alebo čo je Boh. Po druhé, keď

Mikuláša? Tak klobúk dole pred tebou! Latka

už sú na škole, je to potenciál štyroch rokov,

by mala byť nastavená vysoko. V tom zmysle,

ktorý môže byť krásne využitý alebo

že by zďaleka neprešli všetci, ktorí v prvom

zahodený. Pretože sme nepochopili, že aj

ročníku nastúpili, boli by progresívne sitá a

frajerina, aj všetko ostatné je iba strašne

kvalita školy by ich preosiala.

klamlivý povrch a musíme preniknúť tou

Každá cirkevná škola má dať človeku

povrchovou prekomplikovanosťou aj

srdce, nielen rozum. To musí ísť ruka v ruke.

tvrdosťou a objaviť záujem žiaka o niečo

Aby sa nezväčšil iba mozog a srdce stále ide po

naozaj pravé. Tie deti sa potom ukážu naozaj
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ako deti, teda ako horúci tvárny vosk.

sama dozvedela veci, ktoré mi rozšírili obzor.

Preklenúť škrupinu, na to sa učiteľ musí

Napríklad prečo sa nechať ponižovať názormi

obrniť Božou trpezlivosťou a láskou. Inak

iných, ak im ja sama môžem ukázať, že to tak

nikoho nezíska, len vyrobí ateistov. Čiže my

nie je? Prečo by som mala chcieť byť

nemôžeme hovoriť, že chyba je iba na strane

zaškatuľkovaná podľa nejakých zvláštnych

učiteľov alebo iba na strane žiakov. Slová už

merítok cudzích ľudí? Možno práve ty, ktorý

nevravia nič, príklady tiahnu. Dnes je to tak.

teraz čítaš tento článok, pochybuješ. Lebo sa ti

Musí to byť založené na niečom, čo si ten žiak

kamaráti smejú, že chodíš na cirkevnú,

môže prečítať, teda z čoho tento profesor žije a

možno ťa nebaví chodiť každý prvý piatok na

komu uveril v živote naozaj.“

sv. omšu alebo si jednoducho nevieš nájsť pár

S touto témou som začala len tak.

minút na kaplnku. Zastav sa a pouvažuj. Nikto

Ako letmý návrh prehodený v zúfalstve nad

ťa za názor súdiť nebude. Lebo takto nás to

tým, ako žalostne málo článkov máme.

neučia. Rozhodni sa sám, či sa chceš znudene

Postupne pribúdali názory, domnienky,

potĺkať chodbami a prežiť tých 8 rokov len tak

postoje. Úprimne musím priznať, že najmä

alebo si to ozaj užiješ. Verím, že každý si zvolí

vďaka tomu, že som bola na začiatku nútená

to druhé.

čo-to si prečítať a veľa ľudí vypočuť, som sa
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Slová už nevravia nič, príklady tiahnu
Páter Filip Andrej Čierny (37) je charizmatický prešovský
františkán, kňaz, ekonóm domu, duchovný asistent OFS pre
Vranov nad Topľou a Bardejov, ktorý so smiechom v očiach čaká v
rozhovore obligátnu otázku o obľúbenej farbe. Nedalo nám
nepoložiť ju.
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Prečo ste sa rozhodli stať kňazom a

stretne, cez modlitbu, omše a keď sa ten pohár

prežíval ako niečo intímne medzi mnou a

Musí to byť samozrejme kultivované, ale ak

rehoľníkom?

pomyselne prelial, už som vedel, že je to

Bohom. Ako povolanie, nie zamestnanie.

babkám pred voľbami povieme, voľte podľa

To dodnes skúmam... Je to ničím nezaslúžený

nezvratný proces. O františkánoch som v

Hovoril som si, Andrej, pozor, s týmto nie sú

najlepšieho vedomia a svedomia, koho budú

Boží dar. Spoznal som v živote naozaj

živote nič nepočul ani nečítal. Mám nádej, že

žarty, chceš byť zaujímavý? Tu už dávaš do hry

voliť? Radšej im nepoviem nič alebo im

solídnych, hĺbavých aj nábožne založených

to bol vnútorný hlas, ktorý mi hovoril, pôjdeš

všetko. Môžeš si tým dokaličiť dušu a urobiť

poviem polopatisticky. Nedajte sa oklamať,

chlapcov, ktorí sa kňazmi nestali. Viem veľmi

do rehole a k františkánom. Dlho som odháňal

sprostosť. Doba ide po povrchu, neostáva veľa

nedajte sa opiť rožkom niekoho, kto vás

jasne, že je v tom oveľa viac Božej milosti ako

hlas Ducha Svätého. Teraz dúfam, že raz

času na analýzu života. Kto som ja? Kto je

prevezie ako malé deti za dva centy na kolotoči

mojich zásluh. Boli to veľké útrapy v hľadaní

neprecitnem do nejakého rána, kedy

Boh? Čo je život? Ako ďalej? Rozdelil by som

a vy mu budete zobať z ruky. A pomenovať

už od detstva. Na chvíľku sa tá myšlienka

pochopím, že som zle počul...

to na 2 generácie možných kandidátov. Prvá

normálne mená. Sme povinní hlásať pravdu?

objavila, chvíľu zhasla, bola intenzívnejšia,

Najnovšie štatistiky hovoria, že kňazov

má od 30 do 40 rokov, sú to zrelí, naozaj

Sme. Klame vám tu niekto do ksichtu? No

potom som ju nejako potlačil. Bola aj fáza, keď

ubúda, čo je príčinou tohto stavu?

poctiví chlapci, ktorí ale nevstúpia, lebo nás

klame. Poviem vám, kto to je. Je to miešanie

som sa bál modliť o to, čo je Božia vôľa, aby

Myslím si, že žijeme dobu, kedy sa všetko

vo vnútri rehole vnímajú ako rozriedených.

sa do politiky? Veď to je moje povolanie,

som nezistil, že je to ísť do rehole! Boh má v

zdynamizovalo, je veľmi rýchle a nároky na

Keď vstupujú mladí, vidíme ich tak isto my

hovoriť ľuďom podľa hodnôt evanjelia.

rukách páky a on to so mnou vedel od

človeka sú vysoké. Ako keby bol odsúdený k

ako rozriedených, ale hlavne ako tých, ktorí už

Potom sa tu narodí z volieb nejaký Kotleba a

začiatku, netlačil na pílu. Ja som mal vždy

tomu, že ide po povrchu, nevie ísť na hlbinu.

nechcú vstúpiť, pretože majú politiku inej

všetci búšia do cirkvi, čo mlčíte, čo nič

dojem alebo skôr presvedčenie, že som

Možno aj rozhodnutie ku kňazstvu nevie

zábavy. Absentuje nielen vzťah s Bohom, ale

nepoviete? Tak čo?! Máme byť pamprdláci na

absolútne slobodný povedať nie. A tak som

zvnútorniť, prežiť. Ja som to prežíval ako

aj vzťah s človekom. Kto sa tvári, že si vystačí

špagátiku? Keď novinári zaspievajú, že cirkev

slobodne povedal áno. Prirovnal by som to k

svoju najväčšiu a zároveň prvú lásku. Dovtedy

vo všetkom sám, stráca schopnosť

mlčí, tak cirkev musí prehovoriť, keď novinári

poháru, do ktorého kvapká voda povolania

som bol veľakrát zaľúbený do dievčat, aj som

komunikovať. Dnes som v rádiu počúval, že

zaspievajú, držte huby v cirkvi, nevyjadrujte

cez situácie, okolnosti, ľudí, ktorých človek

taký odchádzal do rehole, ale povolanie som

mladí nevedia vypísať pohľadnicu.

sa k politike, tak my budeme držať huby? Nie!
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Zaujímavé, že sms-ku vedia ľavou zadnou.

My budeme autonómni a hovoriť, kedy

Neviem, či v prenesenom význame slova môže

chceme a čo chceme. Určite by každý kňaz mal

sms-ka nahradiť pohľadnicu.

zvážiť, čo povie. Aj keď chce hovoriť mená v

Čo je pre vás na živote kňaza najťažšie?

predvolebných kortešačkách, pretože dnes

Môžem povedať iba to, že po troch rokoch

zdanie klame. Často sa stane, že dnes

kňazstva to ešte neviem celkom dobre

odporúčaš niekoho a potom o dva týždne to

zhodnotiť. Možno podliehanie nejakým

musíš odvolávať. Pri diskusiách čítam:

sebaklamom... No je veľa ťažkých dní v živote

„Farári, držte huby, žijete zo štátneho, z

kňaza. Pre mňa je asi najťažší rozpor medzi

našich daní.“ Vyzerá to, že od rána do večera

tým, čo je, a čo by som chcel, aby bolo.

nerobím nič, jem, sem-tam sa prežehnám a

Mnoho ľudí dnes hovorí, že cirkev sa

mám fajront, no nie je to tak. Aj z tejto otázky

nemá miešať do politiky, myslíte si, že

jasne vyplýva, že treba odluku štátu od cirkvi.

je to tak správne?

Pretože nikdy nebudeme dosť slobodní, aby

To je od počiatku šibnuté. My cirkevníci nie

nám niekto tento najhlavnejší argument

sme menejcenná rasa, že sa nemôžeme

neoplieskal o hlavu. Koniec strachu z odluky

vyjadrovať k politike. Hocijaký ožran v štvrtej

štátu od cirkvi. Myslím, že veľa kňazov aj

cenovej skupine hovorí o tom, čo sa mu na

biskupov sa nebojí, len dlho trvá nastavenie

politike nepáči, a farár sa nemôže vyjadriť?

modelu.
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Veľmi by to pomohlo aj nám kňazom. Museli
by sme byť oveľa húževnatejší aj menej
„pánski“. Mnohých z nás by to zrejme
prinútilo sa zamestnať, ako to bolo za
komunistov. Doobeda by sme možno
pracovali v zamestnaní a poobede vykonávali
pastoračnú činnosť. Cirkev sa po stáročia v
dejinách mení. Svätci v životopisoch boli Boží
otroci, ktorí za svoj život zažili toľko, čo my
nezažijeme za 13 životov. Ak naozaj veríme, že
Duch Svätý riadi cirkev, je Kristova a stojí na
skale, je nezničiteľná, tak aký strach z odluky?
Možno si šijem na seba nejaký bič, ale to by bol
snáď nateraz posledný veľký argument
vyrazený z rúk neprajníkov. Videli by, že si
žijeme za svoje a našou úlohou je hlásať
pravdu. Tú v spoločenskom dialógu nevidíme,
vidíme len klamstvá a chceme ich pomenovať.
Náplňou našej práce je miešanie sa ani nie tak
do politiky, ale do veci verejných. Politika sa v

jadre slova vníma ako schopnosť spravovať
veci verejné, čiže nás všetkých.

Na rok. Potom na dva a nakoniec to boli bezmála 3 roky. Potom som sa toho zriekol, no
redaktorka Eva Čobejová ma prinútila, vtedy
odchádzali ďalší kresťanskí novinári - traja - z
redakcie, potom založili Postoj. Eva Čobejová
je veriaca, ponúkla mi rubriku Duša raz za
mesiac. Teda 12 článkov do roka, ale väčších
ako stĺpček. Nedá sa ujsť, pred svetom
neutečieš. (Ak by ste vedeli o nejakom námete
o duši, tak mi dajte vedieť, mám 1000
námetov, ale nikdy si nie som istý, čo by
mohlo zaujímať človeka).

Často prispievate do médií, napr. aj do
Týždňa. Ako ste sa k tomu dostali?
To je tiež veľmi zaujímavý príbeh. Do médií
ma dostali bezdomovci, to si treba čestne
priznať. Mnohí ľudia niečo hrdinské dokázali
alebo sú v nejakom segmente vzdelaní
odborníci, preto si ich pozvú do diskusií. Ja
som nebol ani jedno, ani druhé, iba som začal
v Bratislave aj so spolupracovníkmi pracovať
s bezdomovcami. K čomu som sa tiež dostal
ako slepé kura k zrnu – súhlasil som, že tam
pomôžem. Prichádzalo ich stále viac a viac,
najskôr som im varil kávu a čaj. No Nina
Beňová, matka myšlienky, chcela, aby som s
nimi hovoril, čaj nech nechám na niekoho
iného. To bol rozhodujúci moment, potom
som už musel vymýšľať program, čo budeme
robiť. Išlo o diskusný klub Hľa, človek, kde

16

sme chceli, aby sa na chvíľu cítili ako ľudia, že
niekto s nimi počíta. To pre nich malo veľký
význam. Celý život zavretí v uliciach
Bratislavy, kde zaznamenali iba opovrhnutie
a extrémne vylúčenie na okraj hranice našich
citov. Vtedy prichádzali správy, že niektorí z
nich zamrzli – chladná zima v roku 2005 –
2006. Chodil som po všelijakých
ministerstvách, to si niekto všimol, a keď robil
Števo Hríb Pod lampou, Juro Kušnierik mu
pošepol, pozvať aj Ninu a mňa. Odvtedy sme
sa zoznámili so Števom a potom ma volal aj
do iných relácií... Mal ma v mobile, už sa
nedalo ujsť. Vždy som si musel pýtať
povolenie od predstavených, či môžem ísť.
Chodil som potom na večierky Týždňa, tam
som sa so všelikým zoznámil a mnohí potom
pomohli aj pri výstavbe Galamby. Všetko to
tak nejako do seba zapadalo. Na jednom
vianočnom večierku mi Števo hovorí, že chce,
aby som od nového roka začal písať stĺpčeky.
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Váš život je príkladom toho, ako sa dá
ľuďom pomáhať, naposledy možno
výstavbou pustovne v Galambe, o čo
presne ide v tomto projekte?
To je pre mňa zázračný príbeh. Snáď sa nikdy
Bohu dosť nepoďakujem za Galambu, on sám
ma presvedčil, že kríza je výzva, je
spochybnenie tendencií v živote človeka, je
motor evolúcie, povedané nadnesene. Boh
naozaj aj najväčšie zlo môže obrátiť v dobro a
on to aj robí. Plný krivdy, ktorá vyplynula z
nejakého osočovacieho anonymu, som bol
preložený z Hlohovca do Fiľakova. Bola mi
zrušená vysviacka, potom som na kňazstvo
čakal ďalšie tri roky. V tomto ťažkom
rozpoložení svojho života som prišiel do
Fiľakova a na Galambu, lazy 8 km za mestom.
Keď som tam bol prvýkrát pri kríži, veľmi mi
to miesto učarovalo. Spoznal som
domorodcov a miestna duša Mária, výborná
žena, chcela stavať kaplnku na mieste, kde sa
už päť rokov slúžila omša. Na znak úcty k
svojej mamke, ktorá bola mariánska ctiteľka,
plánovala kaplnku Sedembolestnej Panny
Márie. Mala už nejaké plány na stavbu
jednoduchej kaplnky, ale nemala peniaze.
Začal som ich zháňať a veľa sme sa pod tým
krížom v poli modlili, aby to vyšlo.
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príkro sladké, vypľujete to z úst a to nikdy
nemôžete nazvať láskou, to je jednoducho
naivita, sebaklam. Láska musí byť definovaná
Pravdou alebo takou vnútornou
pravdivosťou.
Nedá mi sa predsa neopýtať na vašu
obľúbenú farbu, aká to teda je?

To bolo v máji 2011. Prvý výkop sme začali v
júli, v septembri už bolo požehnávanie
kaplnky. Chceli sme k nej zázemie na kosačky,
náradie a nakoniec z toho zázemia vznikla
pustovňa. Začína žiť vlastným životom, takže
ak ešte nemáte žiaden program na 12. júna
poobede, tak si ani žiaden nerobte, pretože
presne vtedy vás srdečne pozývame na
Galambu. Na Deň otvorených dverí pustovne
Antona Paduánskeho. Až druhá sv. omša bola
v Krškanoch, kde som sa narodil. Ďakujem
Bohu, že to so mnou vie, že mám celý život
šťastie na ľudí a som nimi požehnaný. To sa
potom celkom inak žije, celkom inak buduje a
stavia nejaký projekt na nohy. Sám človek
nezmôže nič, preto je cirkev spoločenstvo.
Máte posolstvo pre žiakov a učiteľov
našej školy?
Pustovňa na Galambe sa volá Pustovňa sv.

Antona Paduánskeho. Bol súčasníkom sv.
Františka v 13. st. Dnes by sme povedali, taký
Boží buldozér, dožil sa len 36 rokov, ale zažil
toho veľa, zomrel vysilený pastoráciou. Mal
celoživotné heslo, ktoré sa mi veľmi páči aj
preto, že je stručné, krátke a výstižné –
Pravda a Láska. Pravdu a lásku treba celý život
žiť, hlásať, treba sa o ňu celý život usilovať.
Aby vždy v pravde a láske boli napríklad do
cirkevného školstva dosadzovaní
pedagógovia, ktorí sú za pravdu a lásku, ktorá
sa píše s veľkým P a L. Aby ňou formovali
kohokoľvek, koho dostanú na starosť.
Myslím, že by ubudlo ateistov, ktorí
vychádzajú po maturite zo školy. Pretože
Pravda sa bez lásky nedá žiť, stáva sa tvrdou,
neznesiteľnou, cynickou, strašne chladnou,
až z takej pravdy človek zamrzne. Láska bez
pravdy, to je iba niečo, z čoho tečie med, je to
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Haha, tak, podľa popisu práce by to mala byť
hnedá, ako je hnedá Zem a náš habit. Ale čo do
významu, tak zelená, pretože je farbou nádeje
a tá je zvláštna. Aj na maturitných oznamkach
sa píše: Zelená je nádej, ktorú si každý sám
zmení na skutočnosť. To ma fascinuje,
môžeme ju stvárniť svojím životom natoľko,
že to bude potenciálne plodná nádej. Horšie
je, keď nádej nie je, je len zúfalstvo. Nádej si
každý z nás zmení na skutočnosť a v tomto
zmysle nádej nezahanbuje, máme ju a nie sme
tou nádejou naivní, ňou sme práve budujúci.
Takže zelená je naša, o hráškovozelenej sa
hovorí, že je staromládenecká, no a my sme tu
všetci starí mládenci. Tak či tak, ako hovorí
velikán Merton: „Nádej sa rodí v mlčaní.“
patrícia.murínová, simona.plavčanová

Poznáte gospelový zbor Jeho deti?
Je to zatiaľ málo známe hudobno-

pieseň Keď vchádzam do tvojho chrámu, s

spevácke zoskupenie, ktoré vzniklo v roku

ktorou sa v súťaži autorských piesní

2013, ale objavilo sa už na púťach v Gaboltove,

Gospeltalent 2013 stal jedným z piatich

vo Vysokej nad Uhom, vo Veľkom Šariši, na

finalistov (v prípade, že ste hlasovali, vám

vysokoškolskej sv. omši v Košiciach, na ADSM

týmto ďakujeme). Pieseň bola nasadená do

2014, na Národnej púti v Levoči a stihlo už

Gospelparády, kde zotrvala celých pätnásť

vyhrať aj 1. miesto na medzinárodnej súťaži v

týždňov, v jeho podaní často znie na vlnách

Poľsku. Profesor Amantius Akimjak, známy

Rádia Lumen a spievajú ju sólisti aj zbory po

odborník v oblasti liturgickej hudby, jeho

celom Slovensku. Málokto však vie, že tento

vystúpenie na levočskej púti v minulom roku

zbor má svoj pôvod práve v našej škole,

(konkrétne službu na polnočnej „mládežke“)

konkrétne v zbore Hlasy pre nebo, v ktorom

označil za excelentné. Možno poznáte aj

vyrastal aj vedúci Jeho detí Martin Jeriga,
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Co to piskaš? Skadzi śi došol? Śi śľepi?!
Každý z nás, hlavne tu na východniarskych dedinách, veľmi dobre pozná tieto
vety. Malý úryvok toho, ako to mnohokrát
počas futbalových zápasov vyzerá. Možno
neviete, že aj v našej škole sú ľudia, ktorí vo
voľnom čase nesedia nad mobilom alebo pred
počítačom, ale väčšinou v nedeľu popoludní
dobrovoľne obúvajú kopačky ako futbaloví
rozhodcovia. Okrem mňa toto rizikové
povolanie praktizujú Šimon Piskura (07A),
Rišo Sontag (O6A) a Mária Marušinová
(04A). Často sa nám pri tejto, ehm, znova
podotýkam, nebezpečnej práci stane, že si
kladiem otázky, prečo to vlastne robíme. Na
čo tu vôbec sme? Všetci nás predsa odsudzujú
a iba na nás nadávajú...

v súčasnosti študent hudby v Londýne.

Medzi nimi je aj „duša zboru“, jeden zo

Členmi Jeho detí sú aj bývalí žiaci a študenti G

zakladajúcich členov Jozef Šarišský, syn pána

a ZŠ sv. Mikuláša a zároveň bývalí členovia

učiteľa Šarišského, ktorý okrem talentu

Hlasov pre nebo – Agátka Krajňáková, Erika

prejavuje aj veľkú obetavosť a ochotu

Rindošová, Mária Straková, Braňo Jeriga,

pomáhať

– zaiste to zdedil po otcovi (alebo

Marek Opočenský a príležitostne sa objavujú

preto, že trávil veľa času

aj ďalší niekdajší absolventi našej školy.

Všetkých nás spája vedomie, že sme Božie

V tomto roku zbor Jeho deti dostal
veľkú milosť. Rada pre mládež a univerzity

u saleziánov?).

deti, láska k dobrej hudbe a ochota hrať a
spievať na slávu Boha.

KBS totiž rozhodla, že nás bude repre-

Tak na nás teda myslite v modlit-

zentovať na Svetových dňoch mládeže so

bách, aby sme získali dostatok sponzorov,

Svätým Otcom Františkom v Krakove. Áno,

dobre slúžili a zároveň reprezentovali

čítate dobre. Bude slúžiť v katechéze a na

Slovensko na tomto podujatí obrovského

svätej omši približne pre päťtisíc Slovákov.

významu.

Wau! Okrem študentov našej školy v zbore

Viac o zbore sa môžete dozvedieť tu:

spievajú a hrajú aj bývalí a súčasní študenti

Jehodeti.facebook.com

spevu a hudby na Konzervatóriu v Košiciach

annamarie.jerigová

na Timonovej ulici a rôzni stáli aj nestáli
členovia prevažne z košickej arcidiecézy.
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Ale nie vždy a všade je to tak. Túto
prácu vykonávame takmer všetci niečo vyše
dvoch rokov. Každý z nás si prešiel aj
náročnými zápasmi. Ako vždy, začiatky boli
ťažké, pri tejto činnosti sa dá poučiť iba zo
svojich chýb, nie z chýb druhých. Každé jedno
zaváhanie vás môže stáť nekonfliktný zápas.
Rozhodovať nie je nič jednoduché.
Mnohokrát máte strach aj o vlastné zdravie.
Vyžaduje si to silnú koncentráciu, neustále
sústredenie, pohyb a mnoho, mnoho ďalších
vecí, o ktorých by sa dalo rozprávať hodiny.
Máme za sebou nejednu prednášku o
rozhodovaní, takže vieme, o čom hovoríme. Aj
keď rozsúdime danú situáciu správne, vždy sa
nájdu takí, ktorým sa to nepáči.

ikvac

ikvac
Nikto netuší, aké je to zložité,
pretože všetkým to príde absolútne
jednoduché. Veď iba pískať to, čo je faul...
Avšak ťažko niektorým vysvetlíte, že nie
všetko, čo vyzerá ako faul, je faul, nie každá
ruka je „ruka”. Každopádne je veľmi
zaujímavé sledovať futbal aj z takejto stránky.
Z pohľadu, že vlastne ani nie ste súčasťou hry,
ale v skutočnosti ju dokážete ovplyvňovať a
viesť tým správnym, férovým smerom. Každý
z nás štyroch robí tento koníček, resp. prácu s
radosťou a zapálením a aj napriek mnohým
zlým skúsenostiam všetci napredujeme a

snažíme sa o čoraz lepšie výkony. Počas
niektorých stretnutí máte naozaj pocit, že vás
to baví, napr. vďačnosť ľudí, niekedy
pozápasové pohostenia, poďakovanie, atď.
Pri takýchto zážitkoch pociťujete radosť z
toho, čo robíte. Radosť z úspechov, z toho, že
ste niečo dokázali, niečo, čo ostatní vedia
oceniť. Za týmto všetkým stojí tvrdá práca a
neustále chcenie byť lepší. Čo viete, možno
niektorého z nás uvidíte o pár rokov v televízii
a poviete si, že práve s týmto „pískajúcim“
študentom/študentkou som chodil do školy.
michal.borza

Zľava: R. Sontag (O6A), M. Borza (O6A), M. Marušinová (O4A), Š. Piskura (O7A).
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Anotácia (na obale knihy):
O štyristo rokov po jadrovom výbuchu, ktorý
zničil civilizáciu aj prírodu, sa stal zo Zeme
primitívny svet. Hoci sa radiácia stratila, z
neznámeho dôvodu sa rodia iba dvojčatá.
Jedno dvojča je vždy alfa - po všetkých
stránkach telesne dokonalé; a druhé omega postihnuté väčšími či menšími deformáciami.
Spoločnosti vládne koncil álf, ktoré si
privlastnili to málo zdrojov, čo zostalo na
svete, zatiaľ čo omegy odvrhujú a vypaľujú im
na čelo značky. Alfy hlásajú svoju
nadradenosť, no napriek všemožnému úsiliu
nevedia uniknúť pred krutou skutočnosťou:
keď zomrie jedno z dvojčat, zahynie aj druhé.
Cass je vzácny typ omegy postihnutej
jasnovidectvom. Zatiaľ čo jej brat Zach získa
moc v alfskom Koncile, ona sa odváži snívať
najnebezpečnejší sen zo všetkých: sen o
rovnosti. Za to, že si predstavuje svet, v
ktorom by si boli alfy a omegy seberovné, má
ju na muške Koncil aj hnutie odporu omeg.
Už od prvej strany daný pohľad na primitívnu
budúcnosť, ku ktorému dôjde jadrovým
výbuchom 400 rokov pred týmto príbehom,
chváli snáď každý čitateľ. Často spomínanej,
no vždy aktuálnej témy rozdelenia sveta na
dokonalých vládnucich a mrzákov sa chytila
aj táto menej známa autorka. Prišla však s
dávkou originality a katastrofickosti, ktorú sa
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nedá prehliadnuť a neoceniť. Príbeh álf a
omeg a ich večného odcudzovania sa odkrýva
dva paralelné, avšak paradoxne odlišné svety,
ktoré čitateľa lákajú bádať a zamyslieť sa.
Tento príbeh je určený skôr mládeži (14+),
ktorá sa ľahko stotožní s hlavnou hrdinkou
Cassandrou a jej empatickým, no vecným
zmýšľaním, vďaka ktorému príde s víziou
jednoty a rovnováhy, pretože, ako sama vraví,
je iba jeden svet. Autorka krásne pracuje s
retrospektívne prelínanou chronológiou, čo
dáva deju rýchly spád a vyvoláva napätie. Čo
množstvo čítajúcich kritizuje, no ja naopak
chválim, je menej priamej reči, čo núti
stotožniť sa s hlavnou postavou, vťahuje
hlbšie do deja a pripravuje na súcit a súhlas s
ďalším vývinom situácií, v ktorých sa alfy a
omegy ocitajú.
dorota.medvecká-heretiková

