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(A)Teista
Nadarmo sa budeme prieť, ja verím, ja neverím. Nedá 

sa nič robiť. Všetci veríme, niekomu, niečomu, v niečo, 
v niekoho. Nevieme všetko, a ani sa nám to behom krát-
keho života nepodarí. 

Jedna z možností ako vyriešiť túto dilému je strčiť hlavu 
do piesku a predstrierať, že mňa to nezaujíma, ja na to 
nemám čas, ja mám iné starosti... Druhá možnosť je 
uspokojiť s detskou predstavou sveta, či už s nábožen-
skou výchovou pred pubertou alebo so zjednodušeným 
darvinizmom počas puberty, a potom sa celý život „ohá-
ňať“ jedným alebo druhým, mysliac si, že ja to už mám 
jasné, ja som predsa (a)teista a tí druhí sú hlupáci.

Iná možnosť je neveriť slepo ani dogmatizmu ani libe-
ralizmu, ale sa snažiť celý život hľadať pravdu a  vytvoriť 
si model reality, ktorý všetku tú pravdu vysvetľuje a zahŕ-
ňa. Touto cestou sa vybral ateistický investigatívny žur-
nalista Lee Strobel, ktorý chcel presvedčiť svoju teistickú 
manželku, že sa mýli. Svoje novinárske vyšetrovanie opí-
sal v knihe Kauza Stvoriteľ (The Case for a Creator).
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Postavil vedľa seba dve protichodné hypotézy. Prvou 
bol extrémny darvinizmus, ktorý sa dá zjednodušene 
vyjadriť vetou „celý vesmír a všetok život na Zemi sa 
dá vysvetliť neusmerňovaným procesom vývoja, evo-
lúcie“. Druhou hypotézou bola existencia inteligentné-
ho stvoriteľa, ktorý navrhol vesmír a život v ňom.

Investigatívny žurnalista Lee Strobel navštívil mno-
hých profesorov, vedcov, teistov aj ateistov. Bol medzi 
nimi historik, biológ, chemik, fyzik, genetik, kozmológ, 
astronóm, geológ. So všetkými diskutoval o týchto 
dvoch základných hypotézach. Sám bol prekvapený 
k čomu sa pri vyšetrovaní dopracoval. Zhrnul to asi 
takto.

Ak by som prijal darvinizmus za svoj svetonázor, 
tak MUSÍM VERIŤ, že všetko vzniklo z ničoho, že ne-
živá hmota vyprodukovala život, že náhoda nastavila 
všetky fyzikálne, chemické, biologické, vesmírne a po-
zemské parametre, že chaos vytvoril informáciu, že 
nevedomie vytvorilo vedomie a že nelogika vytvorila 
logiku. 

Pre existenciu inteligentného stvoriteľa však existujú 
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Volanie ticha zii či vážnej nehode. Aj môj život by mal 
mať vo svojej výbave značku Stop.

V duchovnom živote je tou stopkou 
modlitba. To je terapia zadarmo, ktorú 
môže využiť každý veriaci, ak chce. Vy-
čistí hlavu, privádza pokoj a dáva silu. 
Chvíle ticha osožia duši a prospejú telu. 
Uponáhľaný svet sa snaží nájsť “calm 
down strategies”, aby ľudia vedeli bo-
jovať proti nahromadenému stresu 
a rôznym úzkostným stavom, ktoré sú 
často prejavom toho, že ľudia nemajú 
čas predýchať svoj život a dať mu ten 
pravý rozmer. Ponáhľame sa a nemá-
me čas si všimnúť tých okolo. Vieme, 
čo sa deje na druhom konci sveta, ale 
nevieme, čo sa odohráva v duši našich 
blízkych. Spomaľ a zastav sa, inak bu-
deš otrokom, ktorý nebude mať pocit 
pokoja, aj keď bude zarábať milióny.

Keď boli moje deti malé, často som sa 
sťažovala, že nemám čas ani desať mi-
nút zjesť svoj obed bez toho, aby niekto 
odo mňa niečo nechcel. Stále som hun-
drala, že všetkých obskakujem a keď už 
všetkých obslúžim a konečne si sad-

nem, opäť niekto príde s požiadavkou, 
„Mamiii”.... Keď sme sa o tom spolu 
bavili v skupine matiek, naša animátor-
ka počúvala a potom mi povedala, že 
za vzniknutú situáciu si môžem sama. 
Teda, naprv ma to vnútorne nahneva-
lo, že ešte aj ona mi bude niečo vyčí-
tať, keď neviem, kde mám skôr skočiť 
v kolobehu všedného dňa. Ona však 
potvrdila svoj názor a pokračovala. 
Áno, na vine si Ty. Ty musíš svoju rodi-
nu naučiť, že teraz je tvoj čas a kým sa 
nejedná o “emergency”, všetci sa musia 
naučiť čakať tých 10 minút a potom 
môžeš pokojne ako mama slúžiť ďa-
lej. A musím povedať, že mala pravdu. 
Vzalo to čas, ale predtým, než som si 
sadla k jedlu, dopredu som rodinu upo-
zornila, že teraz je môj čas a aby poč-
kali pár minút, ak by niečo potrebovali. 
A fungovalo to. Potom som túto taktiku 
preniesla aj na iné činnosti, ktoré som 
potrebovala urobiť.

Prečo to spomínam? Kvôli dvom ve-
ciam. Niekedy potrebujeme počuť aj 
konštruktívnu kritiku, aby sme mohli 

niečo v živote zmeniť, čo nám prinesie 
pokoj. Po druhé, nemôžeme sa vzdať 
nároku na svoj čas, pretože bez neho 
nebudeme schopní sa naplno dávať. 
Nezamieňajme si sebectvo s potrebou 
krátkej stopky počas dňa. A ešte jedno 
som sa pri malých deťoch naučila. Špi-
navé hrnce sa skôr či neskôr umyjú, ale 
čas ticha, ktorý mám, keď deti cez obed 
či večer spia, už mať nebudem, keď 
vstanú. A tak je oveľa rozumnejšie 
„ukradnúť” si pár minút ticha a veno-
vať ho možno duchovnému rastu, ako 
sa naháňať v kuchyni, aby sa všetko 
blýskalo.

Ja na svojom poli ticha tvrdo pracu-
jem. Snažím sa ho zveľaďovať a vyu-
žívať na načerpanie síl. Učí ma to byť 
nad vecou a nenechať sa tak ľahko 
vtiahnúť do sveta stresu. Padám často, 
ale vždy sa snažím vstať a obaliť sa na-
novo plastom pokoja, ktorý si nechcem 
nechať vziať. Aj Vám prajem, aby ste 
našli a počuli volanie ticha vo svojom 
živote.

Maria Eškut

Prednedávnom som bola na návšte-
ve u jedného známeho. Na prvý pohľad 
žije vysnívaný život. Býva v krásnom 
dome, má dobre platenú prácu, rodinu, 
a predsa vyzeral skleslo. Povedal mi, že 
trpí panickými úzkosťami a nevie nájsť 
spôsob ako vypnúť. Hovorí: „Je jedno, 
či zarobím 5 miliónov, alebo 10, stále 
mám plnú hlavu, aj keď idem na do-
volenku. Neviem sa zastaviť. Neviem 
si oddýchnuť. Som bohatý, ale nemám 
pokoj. A ja sa pýtam, aký je život v bo-
hatstve bez pokoja?

Ubehané dni plné povinností nás 
držia v zajatí, častokrát padáme sťatí 
únavou a rátame hodiny v pracovnom 
týždni, kedy príde vytúžený piatok. 
Spoločnosť, v ktorej žijeme, nám však 
kradne aj víkendy. Ak si ich zdravo ne-
ustrážime, môže sa stať, že aj keď sme 
zdanlivo spolu ako rodina, predsa spolu 
nie sme. Na ceste sa často stretávame 
so značkou Stop. Musíme ju rešpekto-
vať, inak sa nevyhneme dopravnej kolí-

Lepšie zažať jednu sviečku 
ako preklínať temnotu

Photo: freeimages.com

skutočnosti, ktoré môžu slúžiť ako dôkazy jeho exis-
tencie. Všetko, čo začalo existovať, má príčinu. Vesmír 
začal existovať. Teda, existuje príčina vesmíru. Tak ho-
vorí logický uzáver úvahy „Kalam“. Konštanty a zákony 
fyziky sú jemne a presne nastavené na to, aby život 
vo vesmíre mohol existovať. Planéta Zem je vo ve-
smíre neuveriteľne presne umiestnená tak, aby na nej 
mohol vzniknúť a existovať život. Takmer 6-stopový 
reťazec DNA skrútený do klbka v každej jednej bunke 
nášho tela je poskladaný zo 4-písmenkovej abecedy 
a nesie plnú informáciu o stavbe nášho tela a jeho 
vlastnostiach. Ak vesmír začal ako mŕtva hmota, ako 
môže existovať ľudská bytosť, ktorá cíti, myslí, miluje, 
verí a ktorá si uvedomuje „JA SOM“ ?

Na základe porovnania týchto dvoch hypotéz Lee 
Strobel prišiel k uzáveru, že hoci môže veriť v evolúciu 
v rámci druhov, jednoducho nemôže veriť v taký darvi-
nizmus, ako je opísaný v prvej hypotéze a že jeho žena 
má pravdu.

A čo my? V čo a komu veríme?        
Jožo Starosta
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 J Z emigrantskej histórie

Cesta slovenskou Amerikou
Cesta slovenskou Amerikou je názov 
výstavy, ktorá bola otvorená v Martine 
6. júna 2017 v rámci 51. ročníka 
Slovesnej jari, ktorú každoročne 
organizuje Matica slovenská. 

Výstava podáva pútavo slovom i obrazom infor-
mácie a fakty o ceste delegácie Matice slovenskej 
do USA a Kanady v roku 1936. Delegáciu tvorili 
tajomník Matice slovenskej Jozef Cíger Hronský 
a historik Konštantín Čulen s manželkami, referent 
Umeleckého odboru MS Jozef Cincík a referent Ná-
rodopisného odboru MS Karol Plicka. Na prvé kon-
taktné listy v roku 1935 bol ohlas v Amerike taký 
pozitívny, že v Matici slovenskej hneď začali plá-
novať cestu za Slovákmi v Amerike. Prípravy boli 
dôkladné, veď delegácia viezla vyše 40 000 kníh, 
vyše 20 000 brožúr, 6 500 čísel časopisov, 600 ob-
razov, fotografie významných osobností a sloven-
ských miest, ale aj kroje, keramiku, gramofónové 
platne, filmy, diapozitívy. 

Pôvodne mali v pláne navštíviť štyri oblasti so sil-
ným zastúpením slovenského obyvateľstva – New 
York, Pittsburgh, Cleveland a Chicago, avšak záujem 
amerických Slovákov o stretnutie s delegáciou roz-
šíril ich cestu aj do Scrantonu a Detroitu a do kanad-
ského Windsoru. Fotografie dokumentujú srdečné 
a búrlivé vítanie delegácie vo viacerých mestách. 
Celkovo za 214 dní navštívili 98 miest, kde uspo-
riadali prednášky, výstavy či výstavky, absolvovali 
formálne i neformálne stretnutia a rozhovory s vý-
znamnými osobnosťami či návštevu radníc, zúčast-
ňovali sa na spoločenských obedoch či večeriach 
a banketoch. Delegácia zároveň zbierala dokumen-
tačný materiál o živote Slovákov v Amerike, ktorý im 
pripravili na výzvu Jozefa Cígera Hronského. Obraz 
o priebehu a výsledkoch cesty podal Jozef Cíger 
Hronský v publikácii Cesta slovenskou Amerikou, 
a práve úryvky z nej dodávajú celej výstave emotív-
ny podtón.

Autorka, PhDr. Zuzana Pavelcová, logicky rozčle-
nila materiál na 19 panelov podľa časovej násled-
nosti. Úvodný panel predstavuje členov delegácie 
na spoločnej fotografii, ďalej sú uvedené skutoč-
nosti do príchodu na  americký kontinent: rozširo-
vanie matičnej činnosti v 30. rokoch 20. storočia aj 
na Slovákov v zahraničí, v tomto prípade na Slová-
kov v USA a Kanade, príprava delegácie na cestu, 
cestovanie na americký kontinent, Matica sloven-
ská krajanom, cez oceán za krajanmi, ciele cesty. 
Na ďalších paneloch sú sprístupnené vybrané foto-
grafie a údaje z pobytu na americkom kontinente: 
214 dní v Amerike,  Newyorská oblasť, New York, 
Passaic, Východopensylvánska oblasť, Pittsburská 
oblasť, Cleveĺandská oblasť, Detroitská oblasť, Chi-
cagska oblasť, Kanada, záverečné dni vo Washingto-
ne, americkí Slováci Matici slovenskej. Posledný pa-
nel návrat delegácie do vlasti pripomína aj dôvody 
prerušenia spolupráce Matice so Slovákmi v Ame-
rike v roku 1938. Ale hlavný cieľ cesty – vytvoriť 
zázemie pre budúcu kultúrnu spoluprácu a získať 
materiál o živote krajanov v Amerike, bol naplnený, 
dokonca k zámeru informovať a spoznávať sa pri-
družil sa aj reprezentačný charakter.

Autorkou scenára výstavy je PhDr. Zuzana Pavel-
cová, riaditeľka Krajanského múzea Matice sloven-
skej, ktorá využila ako hlavný zdroj archívny materi-
ál Krajanského múzea a Archívu Matice slovenskej. 
Grafický dizajn a prepress pripravil Mgr. art. Ján 
Novosedliak. Na vernisáži sa zhromaždeným okrem 
autorky prihovorili predseda Matice slovenskej Ma-
rián Tkáč a vedecký tajomník MS Peter Cabadaj. 

Výstava bola otvorená do 31. augusta 2017 v bu-
dove Matice slovenskej, v tej budove, v ktorej sa 
zrodil plán cesty a kde sa konali aj prípravy. V nasle-
dujúcich mesiacoch bude výstava putovať aj do ďal-
ších slovenských miest. Nezabudnite ju navštíviť, 
vyplatí sa!

Gabriela Hamranová

 Delegáti K. Čulen, J. Cincík, K. Plicka, J. C. Hronský

Záber z lode, ktorou cestovala delegácia, 

na lavici zľava: Konštantín Čulen, Anna Čulenová, 

Valéria Cígerová, Jozef Cíger Hronský, 

Jozef Cincík. Zdroj: Archív MS

Wilkes Barre - budova, v ktorej sa premietal

matičný film. Zdroj: KM MS

Balenie kníh pre Ameriku. Zdroj: Archív MS

Delegáti MS J. Cincík, J. C. Hronský, K. Čulen 

s krajanmi v krojoch. 

Zdroj: KM MS

Tiráž
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Obsah 29. a 30. čísla
1 Uvodník (Mária Eškut), Príhovor (Jožo Starosta)

3 Cesta slovenskou Amerikou (Gabriela Hamranová)

4 Vianočné zamyslenie (Cyril Hromník)

6 Patriotizmus (Peter Mulík)

8 Páni Sibíri (Tomáš Hupka) 

12 Dušan Benický – poradca hokejistov (Jozef Starosta)

15 Daniela Kosová – kráľovná porcelánu (Lucia Kubicová)

16 Peter Bebjak – film Čiara (Marika Kubinyi)

18 10 rokov Slova z BK (Zuzana Pavelcová, Jozef Starosta)

20 Sláviček (Silvia Kurejová, Marika Kubinyi)

21 Čerpotok (Gabriela Hamranová)

22 Výmena stráží v New Westminsteri (Jozef Starosta)

24 Slovenský misionár Anton Odrobiňák (Jozef Starosta)

26 Hodnota času (Miro Šuvada)

27 Ekumenizmus v praxi (Jozef Starosta)

28 Ladislav Hudec – Šanghaj (Paul Stacho)

28 SLvA 110-ročná (Pavol Parenička)

29 Prečo mám rád slovenčinu (Zuzana Pavelcová) 

30 Havanská story (Paul Stacho)

32 Cti otca svojho aj matku svoju (Mária Škultétyová)

32 Ocove rozprávky (Jano Klimas)

33 Poézia (J. Dzurjak, V. Hoffmannová, V. Dudlák,

  M. Kubinyi)

34 O kráľovi Sicranovi (Adam Lysý)

35 Volám sa Svätopluk (Adam Lysý)

36 Tvorivá škola žurnalistiky (Paul Stacho)

37 Čitatelia píšu

38 Černová a návšteva Bánoviec n.B. (Jozef Starosta)

40 Slovensko, Čína, Maroko (Stano Štanc)

42-75  História farnosti sv. Cyrila a Metoda 

 v New Westminsteri

76 Slovo z BK ide do sveta

O tomto čísle
Pred 10 rokmi, r.2007, sa blížilo 50.výročie 

založenia slovenskej farnosti sv. Cyrila a Meto-
da v New Westminsteri. Také výročie by bolo 
dobré osláviť aj vydaním 50-ročnice z histórie 
farnosti. Bol to však ambiciózny plán, ktorý si 
vyžadoval  veľa úsilia. Tak sa zrodila myšlienka 
napísať  každý štvrťrok jeden-dva články z his-
tórie farnosti. Ak sa to podarí, potom behom 
3 rokov, ktoré chýbali do osláv 50. výročia far-
nosti, môžeme nazbierať dostatok materiálu 
pre vydanie 50-ročnice. Táto myšlienka sa pre-
menila na skutočnosť. S finančnou pomocou 
Úradu pre Slovákov žijúcich v zahraničí, ktorý 
vtedy viedla p.Vilma Prívarová, v decembri 
2007 uzrelo svetlo sveta 1.číslo časopisu Slo-
vo z Britskej Kolumbie, s prvým historickým 
článkom „Slovenské osídľovanie Britskej Ko-
lumbie“.

Od tých čias prešlo plných 10 rokov, sloven-
ská farnosť sv. Cyrila a Metoda v New Wesmin-
steri  oslávila už 57.výročie existencie, ale ani 
50-ročnica, ani 55-ročnica zatiaľ nevyšla. Zato 
však Slovo z Britskej Kolumbie oslavuje 10 ro-
kov svojho trvania. Z 8 stránok prvého čísla sa 
rozrástol na 40 strán predchádzajúcich troch 
čísel. A toto, jubilejné 29/30 dvojčíslo, má 76 
strán. 

Takmer polovica z tohoto rekordného počtu 
strán je venovaná historickým článkom zo ži-
vota slovenskej komunity pri farnosti sv. Cy-
rila a Metoda v New Wesminsteri. Sú to tieto 
články
42 Slovenské osídľovanie Britskej Kolumbie
43 Začiatky slovenskej farnosti v New West-

minsteri
44 Príbeh Jozefa Otrošinu
45 Kňazi vo farnosti sv. Cyrila a Metoda
46 From Juskova Voľa to Cowichan Lake, Bri-

tish Columbia 
46 Prvé vianoce v Kanade 
48 Marec, poberaj sa starec 
49 Súpis Slovákov v New Westminster
 Pred 70, 50, 45 rokmi

Sponzori počas uplynulých 12 mesiacov
Strieborný sponzor
•	 Mária a Jason Abrams
•	 Skupinka farníkov z NW
•	 Oľga Slobodníková
•	 Katarína Starosta

Bronzový sponzor 
•	 Fero Kohúcik
•	 Libusa Kasanic
•	 Eva Casty
•	 Mirka a Vlado Plavák

•	 Miro Šuvada
•	 Dedo Balušík v mene 

svojich vnukov Sebas-
tiana (6r) a Daniela (2r)

50 Stretnutie generácií v New Westminster
51 Z histórie farnosti sv. Cyrila a Metoda 

v New Westminsteri
52 Cesta nádeje za chlebom
54 Máj 1960-Nová farnosť sv. Cyrila a Meto-

da
55 Farnosť mojimi očami
56 Výstava slovenských historických foto-

grafií v New Westminster
57 Queensboro r. 1955
 Predchodca Skytrainu
58 Slovenská krv v RCMP
59 Z rodinného archívu, oravský humor
60 Spomienka na ocka
61 Dotĺklo ďalšie šľachetné srdce
62 Vancouver a Sapperton
64 Slovenský kostolík
65 Biskup Mons. Haľko v New West
66 Čriepky zo života slovenských greckoka-

tolíkov 
67 Pápežský biblický inštitút
68 Pražský biskup Václav Malý 
69 Návšteva z TASR
70 Ako ďalej Slováci v Kanade
73 Traja králi v New Westminsteri
75 Zbohom pani učiteľka

Aj touto cestou ďakujeme všetkým autorom, 
čitateľom, inzerentom, sponzorom a priazniv-
com, ktorí podporovali časopis Slovo z Britskej 
Kolumbie počas 10 rokov jeho trvania. Osobitný 
prejav vďaky patrí členom redakčnej rady, zod-
povednému redaktorovi Jozefovi Starostovi, 
grafikovi Danielovi Behánovi a fotografistovi/
cestovateľovi Paulovi Stachovi. Bez finančnej 
podpory Úradu pre Slovákov žijúcich v zahra-
ničí, ktorý nás podporil po väčšinu rokov našej 
existencie, by plnofarebná tlačená verzia časo-
pisu Slovo z Britskej Kolumbie neexistovala.

Vďaka,
Jozef Starosta 

Individuálny sponzor
•	 Ján Lacok
•	 Bertha Palko
•	 Stano Štanc
•	 Pavol Krajči

•	 Mária Rečičáková
•	 Gabika a Peter Trochan

Univerzálny sponzor 
•	 Úrad pre Slovákov žijúcich 

v zahraničí
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Sviatok tohto veľkého zázraku, v ktorom Slovo 
sa stalo telom, sa nazýva v angličtine Christmas 
(doslova ‘paskálna večera Kristova’, čo sa zdá byť 
nezmyselným), vo francuzčine Noël (bežne odvo-
dzované z latinského nátális ‘narodenie’;[3] pravde-
podobnejšie však s významom ‘slovo Boha El’[4]), 
v poľštine Boże Narodzenie, v ruštine Roždestvo 
(‘narodenie’), v Chorvátčine Božić (božie dieťatko, 
Ježiško), v gréčtine Χριστούγεννα (Kristove naro-
denie), v španielčine Navidad (‘narodenie’), v portu-
galčine Natal (‘narodenie’) a v latinčine Festum nati-
vitatis Christi (‘sviatok narodenia Krista’).

Každý z týchto názvov (mimo angličtiny) sa 
vzťahuje na narodenie Krista, zatiaľ čo anglické 
Christmas sa celkom podivne odkazuje na jeho Po-
slednú večeru. Len stredo-európski Sloveni (dnes 
zvaní Slovákmi)[5] a Česi, sa v tomto smere líšia. 
Oni tomu sviatku hovoria Vianoce a Vánoce, každý 
po svojom. Germanofilistická etymológia odvodzu-
je Vánoce zo staro-germanského wánahten, ‘svätá 
noc’, ale to je za vlasy pritiahnuté.[6]

 Vianoce, zázrak Slova
S prekvapením však zisťujeme, že slovenské Via-

noce majú svojho skoro identického fonologického 
dvojníka v tamilčine (v dravidskom jazyku južnej 
Indie), kde viyan-ósai, vyslovované ‘vianose’ alebo 
‘vianoce’, znamená doslova ‘zázrak Slova’.[7] Tento 
význam tamilsko/slovenského slova vianoce je až 
prekvapivo presným popisom slov z kresťanského 
evanjelia sv. Jána: “Slovo sa stalo telom” (Ján 1. 14), 
a predsa toto tamilské slovo vianoce sa nemohlo 
dostať do stredo-europského jazyka, akým je slo-
venčina, v po-Kristovej dobe.

Jediným možným časom, keď toto slovo sa tam 
mohlo dostať, bola doba bronzová (3000-500 pr. 
Kr.), kedy historická, linguistická a archeologická 
evidencia dokumentuje značný rozsah obchodných 
kontaktov medzi dravidskou Indiou a cín a zlato-
-produkujúcou zemou Slovenov (správnejšie Slo-
veniov) v Karpatských horách. Počiatky týchto 
kontaktov sa spájajú s najstaršími jantárovými 
cestami, ktoré viedli zo Sembie a iných Pobaltských 
zemí cez starodávne Slovenikam (Slovensko) na juh 
do Grécka a Egypta a na východ do Indie.

Dôsledkom tohto objavu je zistenie, že koncept 
Ježišovho zázračného narodenia v ľudskej podobe 
bol teologicky známy starobylým Dravidom dáv-
no predtým, a preto nebolo vôbec náhodou, že 
božskú podstatu Ježiša odhalili Židom po prvý raz 
(Epiphany) Magovia (μάγοι) čiže “Mudrci (alebo as-
trológovia) z Východu,” teda najpravdepodobnejšie 
z Indie[8]. Toto chápanie podporujú indicke a elami-
to-perzské mená Mágov (Gašpar, Melicher a Balta-
zar) ako aj dosvedčenie rímskeho historika zo 4. sto-
ročia, Ammianus Marcelinusa, ktorý slúžil v armáde 
v Perzii, a ktorý písal, že Mágovia Perzie zakladali 
svoju múdrosť na múdrosti Brahmanov Indie. Pto-
lemaeus (AD 150) poznal učencov-astronómov In-
die pod menon ‘Brahmanskí mágovia’ (“Brachmani 
Magi”). To isté potvrdzuje aj portugalský básnik 17. 
storočia, Luis de Camôes, ktorý stravil nejakú dobu 
v Goe a identifikoval mágov s indickími Brahmanmi. 
Slovenské slovo mágia je toho istého pôvodu.

 Skrz dravidské obchodné kontakty sa koncept 
zázraku Slova (Vianoce) stal známym aj Slovenom 
v strednej Európe. Z toho dôvodu, keď kresťanstvo 
prišlo do slovenských (slovanských) zemí o tisícro-
čia neskoršie, padlo tam na úrodnú pôdu v strednej 
a východnej Európe. Medzi nimi kresťanstvo navia-
zalo na podobné, ale prastaré tradície. A zatiaľ čo 
novo-prekrstení Rímania slávili Kristove narodenie 
na deň zimného slnovratu a od roku 336 po Kr. 25. 

Vianočné zamyslenie 

Predpovedal snáď star odávny 
slovenský svet príchod Krista? [1]*
Pri narodení Ježiša Krista, podľa evanjelia sv. Jána, “Slovo sa stalo telom  
a prebývalo medzi nami” (Ján 1.14)[2].
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decembra, Sloveni pokračovali v jeho oslavách dra-
vidským spôsobom, po prvom plnom mesiaci (amā-
vāśai or amāvāsya) nového roku, okolo 6. januára, 
s ktorým dátumom sa spája príchod Troch Kráľov 
z Indie do Jeruzalema a Bethlehemu, kde oni zjavili 
Židom božskú podstatu Ježiša Krista (Epiphany). 
Ruská Ortodoxná Cirkev dodnes slávi Vianoce tým-
to spôsobom.[9]

 Boh, s ktorým bol zázrak Slova pôvodne spoje-
ný, bol dravidský Śiva a jeho slovenská varianta 
Šiva. Śiva ovládal večné Slovo, zvané Veda (scientia, 
science) v Indických a slovenských jazykoch, a bol 
schopný toto Slovo zázračne premeniť na realitu. 
(Sāyana’s Rg Veda Bhāśya)[10]

Práve taký zázrak sa stal, keď anjel Pána zvesto-
val pannej Marii: “Duch Svätý zostúpi na teba, a moc 
Najvyššieho ťa zatôni. A tak dieťa bude svätým 
a bude sa volať Synom Božím” (Luk 1.26-37). A Má-
ria počala Ježiša z Ducha Svätého (Mat 1.21-22),[11] 
vykonajúc tak veľký zázrak Slova. Tak sa spieva 
v jednej kolede:

“Slovo je vtelené, ale zostáva na Vysostiach.” [12]

Tento Zázrak Slova sa zdôrazňuje aj v každoden-
nej modlitbe: ´Anjel Pána zvestoval Panne Márii 
a ona počala z Ducha Svätého. … A Slovo sa telom 
stalo a prebývalo medzi nami´.[13]

Vianočná jedlička
Zatônenie Márie Duchom Svätým bolo tým naj-

väčším požehnaním po akom mohla ľudská bytosť 
čo i len túžiť, a preto sa kresťania modlia: “Požeh-

naná si medzi ženami a požehnaný je plod života 
tvojho, Ježiš.”

Ale Mária bola “hlboko vzrušená “ (Luk 1.29) a vy-
ľakaná, keď počula anjela, a bezpochybne jej vla-
sy vstali dupkom, čiže horripilovali. V dravidských 
a všeobecne hinduistických chrámových spevoch 
a v modlitbách naježenie sa vlasov symbolizuje zo-
stup božieho požehnania na oddaných a prítomnosť 
Boha Šivu v ich strede.

Tamilské slovo pre naježenie sa (horripilovanie) 
vlasov a iných vecí, ako napríklad srsti alebo ostrých 
ihličiek na stromoch, je koi a zjavne príbuzné slo-
venské slovo chvoj popisuje naježené vetvičky ihlič-
natých stromov.

Zároveň, najobľubenejším vianočným stromče-
kom Slovenov (Slovákov) je naježená ihličnatá jed-
lička a v blízko príbuznom poľskom jazyku vianočný 
stromček sa volá choinka.

Kruh je tak uzatvorený, neponechajúc žiadnu po-
chybnosť o tom, že Dravidi, a po nich aj Sloveni (Slo-
váci a iní Slovania, medzi nimi Česi a Poliaci), poznali 
a oslavovali Vianočné sviatky zázraku Slova, ktorý 
sa pre Kresťanov uskutočnil z moci Ducha Sväté-
ho v podobe zrodu Ježiša Krista až o 2-3 tisícročia 
neskoršie a nazývali ho výstižne popisným dravido-
-slovenským slovom Vianoce.

Vedomí si zázraku Slova v ich krajine pokrytej  
naježenými ihličnatými lesami, Sloveni používa-
li malé ihličnaté stromčeky, aby nimi zvestovali 
a symbolizovali zostup Boha na zem a jeho prebýva-
nie medzi nimi. Toto rozpoznanie pridáva hlbší výz-
nam a väčšiu historickosť podstate Vianoc, význam 
podaný slovom Vianoce (zázrak Slova). Nanešťastie, 
tento význam aj sami Sloveni už dávno pozabudli.

Hlavným dôsledkom Vianoc je Milosť Božia, že 
môžeme byť “znovu zrodení” (Ján 3.3), že môžeme 
byť “zrodení z hora” (Ján 3.7), “zrodení z Ducha” 
(Ján 3.8). Avšak byť zrodený z Ducha nie je možné 
bez smrti toho “čo sa narodilo z tela” (Ján 3.6).

Preto, keď Sloveni umrú ich telesnou smrťou a sú 
pochovaní, vence z naježenej jedličky alebo smrečiny 
zvané chvoj alebo choj a chojina sa kladú na ich hroby.
[14] Tieto horripilujúce vence symbolizujú a predpove-
dajú nové zrodenie sa z Ducha, pretože “čo sa narodillo 
z Ducha, je duch” (Ján 3.6). Preto Ježiš, aj keď zrodený 
z Márie, bol splodený Duchom Svätým, a preto bol sú-

[1]* Research and writing of this article was made possible by a grant from the Chairman’s Fund Educa-
tional Trust of Anglo American and De Beers.
[2] The New Jerusalem Bible. 1985/1994. London: Darton, Longman & Todd, s. 1744.
[3] The American College Dictionary. 1953. Ed. by Clarence L. Barnhart. New York: Random House, s. 
823.
[4] The Lifco Tamil-Tamil-English Dictionary. 1978. Tirucci: Ti Viddil Plavar Kambeni, s. 425, 135.
[5] Hromnik, C.A. 1999. Sloveni: Unde orti estis? Slováci, kde sú vaše korene? Proglas10(1), s. 36-39.
[6] Holub, J. & Lyer, S. 1967. Stručný etymologický slovník jazyka českého se zvláštním zřetelem k slovům 
kulturním a cizím. Praha: Státní pedagogické nakladatelství, s. 501.
[7] The Lifco Tamil-Tamil-English, s. 642, 150.
[8] The Holy Name Bible: Containing the Holy Name Version of the Old and New Testaments. Revised by 
A.B. Traina. Brandywine, Maryland: The Scripture Research Association, 1983, p. 2; New World Transla-
tion of the Holy Scriptures. Rendered from the Original Languages by the New World Bible Translation 
Committee. Revised 1984. Brooklyn, New York, USA: WatchTower Bible and Tract Society of Pennsylvania 
and International Bible Students Association, 1984, p. 1217; The New Jerusalem Bible, 1985/1994, s. 
1610-1611.
[9] Špirko, J. [1943?] Cirkevné dejiny, s osobitným zreteľom na vývin cirkevných dejín Slovenska. Sväzok 
I. Tučianský Sv. Martin: Neografia, p. 180-81.

[10] Daniélou, A. 1964/1991. The Myths and Gods of India. Rochester, Vermont: Inner Traditions Inter-
national, p. 199.
[11] The New Jerusalem Bible, 1985/1994, s. 1687, 1610.
[12] A great and Mighty wonder…, koleda spievaná v katolíckom kostole Sv. Michala v Rondeboschi, Juž-
ná Afrika, 24 December 2000.
[13] Jednotný katolícky spevník: S najpotrebnejšími modlitbami pre kresťanov katolíkov. 63. vydanie. 
Trnava: Spolok svätého Vojtecha, 1996, s. 7-8.
[14] Ripka, I., Buffa, F., Ferenčíková, A., Nižňanský, J. eds. 1994. Slovník slovenských nárečí(A-K). Brati-
slava: Veda, vydavateľstvo Slovenskej akadémie vied, 695.
[15] The Lifco Tamil, s. 425, 135.
[16] The New Jerusalem Bible, 1985/1994, s. 1761-62; Svätá Biblia, čiže Sväté Písmo Starého i Nového 
Zákona. Preložené z pôvodných jazykov. Praha: 1964, s. 118.
[17] The Lifco Tamil, p. 251, 80.
[18] Ratkoš, P. 1990. Slovensko v dobe Veľlkomoravskej. Košice: Východoslovenské vydavateľstvo, p. 
27.
[19] Personal experience in eastern Slovakia.
[20] Maclear, G.F. 1879. Conversion of the West: the Slavs. London: Society for Promoting of Christian 
Knowledge, p. 40.

časne Bohom aj človekom, čiže Boho-človekom.
Týmto objavom sú odstavené divoké teórie, že 

vianočný stromček pochádza z nedávneho zvyku 
Nemcov, ktorý je bez akéhokoľvek teologického 
obsahu. Práve naopak, vianočný stromček alebo 
choi/chvoj je prastarý, dravido-slovenský, a nesie 
hlboký duchovný a náboženský význam. Poznanie 
tohto významu by malo obohatiť vianočný zážitok 
duchovného znovuzrodenia nielen pre slovenských 
a poľských katolíkov, ale aj pre kresťanov po celom 
svete.

Francúzske slovo Noël pre ‘Vianoce’ potvrdzuje 
hore-uvedené vysvetlenie Vianoc a ich hlavného 
symbolu, ihličnatého vianočného stromčeka. Via-
nočný stromček sa vždy osvetľuje tuctami sviečok 
(v dnešnej dobe elektrické sviečky), a francúzsky 
Noël, odvodený z dravidských jazykov (>notiēl), zna-
mená ’Slovo Boha Svetla’.[15] V epištole sv. Jána 8.12 
čítame: “Potom im zase hovoril Ježiš: a riekol: Ja som 
SVETLO SVETA. Ten, kto mňa nasleduje, nebude 
chodiť vo tme, ale bude mať SVETLO ŽIVOTA.” [16]

V tomto svetle je tiež ľahko vidieť, prečo fran-
cúzske Noël znamená aj ‘vianočné koledy’ – tz. 
piesne na oslavu Zázraku slova. Slovenské (aj čes-
ké) slovo koleda, koledy (plur.), v spišskom nárečí 
koľady, pre francúzske noël a anglické carol(s), je 
tiež dravidského pôvodu (> kōļaddi), [17] a doslova 
popisuje piesne spievané na oslavu novo-narode-
ného kráľa ako kráľovské chvalospevy. Najneskor-

šie od 13. storočia, tieto chválospevy sa spievali 
počas každoročných návštev kňaza do domov jeho 
farníkov, [18] a on udeľoval požehnanie domu a jeho 
katolíckym obyvateľom sediac na stoličke pred 
sviečkami osvetlenom vianočnom stromčeku.[19] 
V niektorých oblastiach široko-definovanej krajiny 
Slovenov (Poľsko, Rusko) celý vianočný sviatok sa 
nazýva Koledou. [20]

“Přišli chudí pastuškové. Zpívali mu chvály nové [ko-
ledy]. Vítej nám andĕlský králi, Tebe jsme o vše žádali, 
Dĕťátko.”

Celkom zjavným záverom vyvodeným z hore-uve-
denej evidencie je, že koncepcia Vianoc, teda sviat-
ku ‘Zázraku slova’, bola známa Dravidom už dávno 
v rannej bronzovej dobe a odtiaľ sa rozšírila pozdĺž 
jantarových a cínových ciest až k Sloveniom (Slová-
kom a Čechom) dávno pred narodením Krista Pána. 
Tradícia spájania ihličnatého stromu s ňou mohla 
sa započať medzi dravidskými posvätnými mužmi 
v zasnežených a jedličkami pokrytých Himalájach, 
ale tak isto mohla sa zrodiť v naježených ihlična-
tých lesoch starého Slovenikam – Slovenskej zeme 
v srdci Európy. Odtiaľ sa táto tradícia rozšírila k os-
tatným, v širokom slova-zmysle slovenským (slo-
vanským) národom, ako aj k Nemcom, k Nordickým 
národom, a do zbývajúcej časti Európy, kde termín 
Vianoce je celkom neznámy.

Dr. Cyril A. Hromník 

INDO-AFRICA, 4 North Oak, Dulwich Road, Rondebosch 
7700, South Africa

Poznámka o autorovi
Dr. CYRIL A. HROMNÍK, pobytom v Kapskom Mes-

te v Južnej Afrike, je americkým historikom sloven-
ského pôvodu a pracuje na projekte s cieľom obja-
viť pôvod Quenov (Otentottu alebo Hottentotov) 
a Bantusky-hovoriacich ľudí Afriky. Otázka pôvodu 
Slovenov (Slovákov) a Židov ho tiež veľmi zaujíma. 
Na túto tému napísal a vydal dve knihy:

SLOVENI A SLOVENSKO
Velebníci Vlasatého Boha na Horizonte Histórie 

(ca. 3200 pr. Kr. – 907 po Kr.). Martin: Matica slo-
venská. 2013.

Hromník, C.A. 2010. Sloveni / Slováci: Kde sú vaše 
korene? K prameňom najstaršej histórie Slovenska, 
priblížne od r. 3000 pr. Kr., Bratislava: Eko-Konzult. 
193 s.

 This article was sent to Jožo Starosta, editor a vydavateľ Slovo z Brit-
skej Kolumbie. 17 May 2017
Fotografie z internetu vybral Jožo Starosta.
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Patriotizmus 
v historickom vedomí 
Slovákov

Patriotism in the historical consciousness of the Slovaks, Peter Mulík
Historik a teológ PhDr. Mgr. Peter Mulík, PhD. z Matice slovenskej sa profesijne 
venuje cirkevno-kultúrnym súvislostiam v profánnych dejinách ako aj dejinám 20. 
storočia.  Vo svojom príspevku ozrejmuje viaceré dimenzie patriotizmu našich 
slovenských predkov, a to jednak z hľadiska jeho geografického rámca, ale aj 
v chronologickom priereze.

Prvú tretinu tejto rozpravy sme uverejnili  
v predchádzajúcom čísle časopisu Slovo z Britskej 
Kolumbie. Obsahovala tieto časti:

•	 Širšia a užšia dimenzia patriotizmu
•	 Sloveni pri založení uhorského štátu
•	 Dôkazy pre hostiteľskú teóriu
•	 Kontinuálny vývoj kultúry
Pokračujeme druhou tretinou rozpravy.

Uhorský patriotizmus Slovákov
Po tatárskom vpáde, keď bola ústredná moc štá-

tu úplne oslabená a uhorský štát sa stal takmer 
neživotaschopný, slovenské elity, uvedomujúce si 
svoju etnickú odlišnosť, nevyužili možnosť, aby sa 
z Uhorska vyčlenili. Je pravdepodobné, že tatársky 
vpád, následná neúroda a rozvrátenie celého hos-
podárstva postihli oveľa viac maďarské etnikum, 
žijúce na nížinách, ako iné uhorské etniká. Takže sa 
výrazne zmenil aj etnický charakter krajiny, navyše 
ak k tomu pripočítame následnú nemeckú kolonizá-
ciu Uhorska, ktorá mala krajinu pozdvihnúť z trosiek 
a zabezpečiť jej lepšiu obranu na východe a severe 
karpatského oblúka.      

Stredoveké chápanie etnickej príslušnosti sa ne-
viazalo iba na jazyk, resp. jazyk nebol primárnym 
rozlišovacím znakom. Vidíme to aj podľa rozdelenia 
národnosti na stredovekých univerzitách.  Etnické 
povedomie existovalo paralelne s geografickým 
uhorsko-krajinským povedomím Slovákov. Etnické 
povedomia sa však vzťahovalo skôr na ľudovú kul-
túru, najmä na ľudový spev, ktorý prenikol aj do cir-
kevného spevu, ako to dosvedčuje už pri vydaní 
prvého slovenského katolíckeho spevníka Cantus 
Catholici v roku 1655 Benedikt Söleši, ale aj na ľu-
dovú slovesnosť, zvykoslovie, ale aj na ľudovú archi-
tektúru, ktorá si v slovenských oblastiach Uhorska 
až do 19. storočia zachovala výrazne vyššiu úroveň 
ako ostatné časti krajiny.     

Dôkazom existencie trvalého etnického povedo-
mia Slovákov sú Slováci na Morave, ktorých vývoj 
bol veľmi podobný s vývojom uhorských Slovákov, 
hoci žili v Českom kráľovstve. Tým, že žili v slovan-
skom štáte s vyvinutejším právnym systémom Svä-
tej ríše rímskej nemeckého národa, predstavovali 
aj progresívnejšiu časť národa. Mnohé slovenské 
tradície, veľa impulzov slovenskej kultúry treba hľa-
dať na slovenskej Morave. Slováci nemali vlastný 
štát, v čase keď sa v Uhorsku pretvárali na feudál-
nu národnosť, ako užšie spoločenstvo, viažuce sa 
na príbuzenstvo členov kolektívu na základe jazyka, 
spoločnej kultúry, náboženstva a práva. Tento ne-
dostatok sa očividne prejavil v polovici 19. storočia, 
keď sa ukázalo, že vlastný národný štát je najlep-
šou zárukou rozvoja národa. Našou, ale nielen na-
šou tragédiou bolo to, že Maďari si svoj národný 

Zdroj: http://archivum.piar.hu/siksandor/konyvtar/konyv-raffael-
li1935.jpg

Bitka pri Viedni 1683

Autor: Anonymous painting – Voľné dielo, zdroj: www.upload.
wikimedia.org/wikipedia/commons/a/a5/Battle_of_Vien-
na_1683_11.PNG

štát chceli vytvoriť aj na našom etnickom území, ba 
na území všetkých nemaďarských národností, kto-
rých vtedy spolu bolo oveľa viac ako samotných et-
nických Maďarov. To viedlo k viacerým modifikáciám 
patriotizmu v našom historickom vedomí.       

Zmeny povedomia Slovákov po turec-
kej expanzii a po reformácii
Turecká expanzia a reformácia znamenali výrazný 

zlom vo vývoji vedomia príslušností ku kolektív-
nym identitám. Moháčska tragédia (1526) takmer 
na 160 rokov rozdelila Uhorsko. Obrana kresťanstva 
pre osmanskou  (islamskou) expanziou, ktorá sa 
viedla v mene šírenia inej silnej náboženskej iden-
tity, spôsobila aj u našich predkov posilnenie uni-
verzálnej identity kresťanskej Európy – istú formu 
kresťanského patriotizmu. Toto vedomie bolo na-
šom území o to silnejšie, že naši predkovia znášali 
priamo ťarchu obrany kresťanskej Európy v prvej 
línii. Naše slovenské hrady a pevnosti boli baštami 
protitureckých bojov.   

Táto forma kolektívnej identity najviac zodpovedá 
náplni moderného patriotizmu, keď sa človek sa na-
toľko identifikuje s územím, náboženstvom, ideoló-
giou, že je ochotný ju brániť až tak, že položí za ňu 
svoj život.

V tomto prelomovom období však došlo k ďal-
ším dvom dôležitým kultúrno-politickým zmenám. 

Po ustálení bojovej línie medzi kresťanskou Euró-
pou, kde bez zveličovania treba uznať práve zásluhu 
habsburskej dynastie, ktorej panovníci vládli našim 
predkom od roku 1526 až do roku 1918, sa Uhorsko 
rozdelilo na tri časti. Budínsky pašalík bol priamou 
správou Osmanskej ríše, Sedmohradské kniežat-
stvo bolo jej vazalským štátom a iba oblasť sever-
ného Uhorska a pás jeho územia na západe ostali 
v kresťanských rukách ako Uhorské kráľovstvo. 
Akou krajinou bolo toto Uhorsko?

Turecká expanzia súvisí s formovaním slovenskej 
identity. Ako nepriamy dôsledok tureckej expanzie 
v časti Uhorska neobsadenom Osmanskou ríšou 
(Kráľovské Uhorsko) prevládol v krajine slovanský 
element – Slováci a Chorváti (Maďari a Nemci sa 
ocitli v menšine). Dôsledkom tohto sa slovenčina sa 
na sever od Dunaja stala prevládajúcim komunika-
tívnym prostriedkom. Jej kultivácia, ktorá sa začala 
v reformácii dosiahla vrchol v rekatolizácii.

Vznikla prvá forma slovenského vedomia – stále 
ešte stotožnená s uhorským vedomím, lebo na úze-
mí Slovenska sa ocitli najdôležitejšie centrá uhor-
skej politickej (Bratislava) a kultúrnej (Trnava, Brati-

slava, Košice) administratívy a vzdelanosti (Trnava, 
Prešov), ako aj ekonomické centrá (Banská Štiavni-
ca, stredoslovenské banské mestá, Spiš).

 Druhú zmenu vo formovaní kolektívnych identít 
spôsobila reformácia, ktorá sa neodohrávala na na-
šom území a aj keď sa ako úsilie o reformu cirkvi 
šírila v luterskej podobe aj v Uhorsku, v prvej fáze 
zasiahla iba nemecké mestá, lebo bol to aj pre-
jav nemeckého národného prebudenia. Iný rozsah 
a intenzitu  dosiahlo náboženské rozdelenie, keď 
si veľká časť uhorskej šľachty osvojila kalvinizmus.  
Toto spôsobilo medzi katolíkmi a nekatolíkmi ná-
boženské vojny a nepokoje, ktoré s prestávkami 
trvali od roku 1608 do roku 1711. Slováci bojovali 
na obidvoch stranách a boli zapálení za myšlienky 
reformácie aj rekatolizácie. Nerád konštatujem, že 
schémy tohto rozporu dvoch odlišných konfesio-
nálnych vedomí u Slovákov sme v určitom zmysle 
neprekonali dodnes. 

Stavovské povstania v Uhorsku sú veľmi zloži-
tým dejinným obdobím s podstatným vplyvom 

na vnímanie dejín. Hoci ich konfesionálne motívy 
boli spravidla prekryté heslami za záujmy a slobo-
du krajiny, ostávali ich ústredným hybným prvkom. 
Významný podiel stredoslovenského meštianstva 
a zemianstva v stavovských povstaniach má tiež 
konfesionálne dôvody a vplývalo to na interpretáciu 
dejín. Prvky slovenského konfesionálneho vnímania 
stavovských povstaní boli v 19. storočí pod vplyvom 
uhorskej štátnej ideológie v maďarskej historiografii 
transformované do polohy uhorského patriotizmu 
a nacionalizmu. Ovplyvnilo to však iba elity. V histo-
rickom vedomí slovenského ľudu, dedín a mestečiek 
sa víťazstva, porážky, krivdy a úspechy povstalcov 

hodnotili z konfesionálnych hľa-
dísk.    

Lojalita protestantských Slová-
kov voči Habsburskej dynastii sa 
posilnila až Toleračným patentom 
cisára Jozefa II. z roku 1781. Vývoj 
nám ukazuje, že Slováci bez roz-
dielu konfesie sa v 18. a 19. sto-
ročí stotožňovali s Habsburskou 
monarchiou, ako s formou vyššej 
kolektívnej identity a pociťovali to 
ako patriotizmus v širšom zmys-
le, okrem patriotizmu uhorského. 
Od uzákonenia všeobecnej brannej 
povinnosti sa toto povedomie veľ-
mi posilňovalo najmä počas pre-
zenčnej vojenskej služby.                   

Konfesionálna identita Slovákov
Ak budeme uvažovať o konfesionalizme v sloven-

ských dejinách, musíme sa zamerať na dve úrov-
ne, na ktorých sa prejavovala odlišná koncepcia 
pohľadu na dejiny. V prvom prípade ide o vnímanie 
významných zlomových udalostí v dejinách celou 
slovenskou spoločnosťou a v druhom prípade ide 
o koncepcie slovenských dejín v historickej vede. 
V slovenských podmienkach reformáciu, ako his-
torický medzník predchádzajú udalosti súvisiace 
s husitským hnutím, jeho vplyvom a pôsobením 
na Slovensku. 

Do evanjelickej koncepcie dejín sa husitizmus do-
stal až v čase rekatolizácie, ako potrebný argument 
proti majetkovej reštitúcii pôvodných cirkevných 
majetkov v prospech katolíckej cirkvi. Zdrojmi tejto 
koncepcie bolo používanie biblickej češtiny a prí-
lev moravských českých exulantov po Bielej Hore 
do Uhorska, kde z veľkej časti splynuli so sloven-
skými evanjelikmi. Rozdielne hodnotenie husitizmu 
oboma našimi konfesiami sa tiahne našimi dejina-
mi až takmer do súčasnosti, pričom pod v vplyvom 
českej a marxistickej historiografie sa jeho kladné 
hodnotenie stalo na takmer 70 rokov prevládajúcou 
interpretáciou dejín a to nielen v historiografii, ale aj 
v publicistike a umení, ba v takejto podobe sa zafi-
xovalo aj v historickom vedomí národa. 

Problém slovenčiny – ako identifikač-
ného prvku Slovákov  
Slovenčina sa v našom modernom národnom 

povedomí stala ústredným pilierom a je dôležitou 
súčasťou nášho patriotizmu. Pri posudzovaní tohto 
problému nemôžeme obísť podstatnú skutočnosť, 
že Slováci – najmä slovenskí evanjelici – považo-
vali češtinu za svoj literárny jazyk, ale považovali ju 
za „slovenčinu“. Zreteľne sa to prejavilo v patentál-
nych bojoch, kde sa bibličtina jednoznačne označuje 
ako slovenčina.  Jazykové obranárske tendencie voči 
maďarčine na pôde cirkvi boli u slovenských evanje-
likov jedným z významných podnetov k uvedomeniu 
si potreby národnej emancipácie. Slovenskí katolíci 

používali tiež slovakizovanú češtinu ako literárny 
a liturgický jazyk (homílie, cirkevné piesne, ľudové 
pobožnosti), ale ich väzba na bibličtinu bola oveľa 
slabšia ako u evanjelikov, preto práve u nich exito-
valo vedomie odlišnosti slovenčiny a češtiny oveľa 
jasnejšie. 

Je možné uznávať v národných dejinách dve ko-
difikácie slovenčiny? Kodifikácia slovenčiny ako 
kultúrno-spoločenský medzník znamenala nielen 
jazykovedné vymedzenie samostatného slovan-
ského jazyka, ale bola predpokladom rozvinutia 
teórie samostatného národa. Z tohto hľadiska sa 
nám javia ostatné úpravy spisovnej slovenčiny ako 
rekodifikácie.  

Hoci Antonom Bernolákom kodifikovaná spisov-
ná slovenčina  mala vtedy užšiu sociálnu bázu, ako 
potom po jej štúrovskej a hodžovsko-hattalovskej 
úprave, mala solídny územný rozsah a zahŕňala 
územie, kde žili a pôsobili Slováci, a to aj vrátane 
území s východoslovenským a goralským nárečím. 
Kázeň, ako dôležitá súčasť liturgie, ale aj takmer 
jediný prejav kultúry slova prostého katolíka kon-
ca 18. a začiatku 19. storočia, bola, popri ľudovom 
cirkevnom speve (tiež modifikovanom bernolá-
kovcami) a náboženských drámach, prejavom ná-
rodnej identity širokých vrstiev ľudu. Bernolákova 
vedecká práca má dejinný význam, lebo v historic-
kej perspektíve definitívne prelomila pochybnosti 
o jazykovej samobytnosti Slovákov. Kodifikovaný 
samostatný jazyk z roku 1787 bol predpokladom 
pre uvedomenie si národnej identity a individuality. 
Tým sa posilňoval slovenský etnický patriotizmus.

V tretej tretine tejto rozpravy, ktorú plánujeme 
publikovať v nasledujúcom čísle, sa budeme zao-
berať týmito témami:

•	 Panslavizmus a slovenská národná identita
•	 Hungaroslavizmus
•	 Čechoslovakizmus

1  Hodnotenie reformácie je základný deliaci moment. Reformácia ako proces v dejinách cirkvi, v európskych dejinách a v dejinách Uhorska je kľúčovým bodom, od ktorého sa fakticky odvíjajú dve odlišné koncepcie 
vnímania dejín. Pokým protestantské kultúrne spoločenstvá a jej historiografia ju vnímajú ako nutnú renováciu kresťanstva (oslobodenie z babylonského zajatia) a návrat k pôvodnej čistote viery, katolícke spolo-
čenstvá ju vnímali ako neúspešný a nekompetentný pokus o reformu, zneužitý z politických a ekonomických dôvodov, ktorý spôsobil rozdelenie západného kresťanstva. Katolíci považujú za dostatočnú a legitímnu 
reformu Tridentský koncil.

2 Tento pohyb smerom k češtine nadobudol masovú podobu v liturgickej praxi evanjelickej cirkvi v Uhorsku až po Bielej hore a je podmienený českými intelektuálmi z radov exulantov. Lexikálna závislosť na češ-
tine však bola zreteľná už v období pred reformáciou a ľudový jazyk, ktorý sa na Slovensku používal pri evanjelizácii, pastorácii, katechéze a vysluhovaní niektorých sviatosti, už oveľa skôr čerpal z náboženskej 
terminológie češtiny. Používanie ľudového jazyka bolo nutné aj pred reformáciou, pretože bez úplného porozumenia obsahu sviatosti krstu, spovede a manželstva, nemohli byť platne vyslúžené. Aj v homiletike - 
kázateľstve, ktorá patrila od 14. storočia k charizme niektorých rádov (františkáni, dominikáni), sa určite používal ľudový jazyk. V ľudovom jazyku nepretržite existovali základné modlitby (Otče náš, Zdravas Mária, 
Verím v Boha, spovedná formula, atď.).           

3 Štúrovská, hodžovsko-hattalovská, cambelovská rekodifikácia. 
4 Termín „bernolákovčina“ má v sebe pejoratívny náboj, ako keby šlo o niečo nedokonalé a menejcenné. Nepoužíva sa výraz „štúrovčina“ ani „hattalovčina“.  Ku kodifikácii spisovnej slovenskej reči neprikročil Ber-

nolák náhodne a účelovo, ale po dobrej príprave a najmä s jasným ideovým zámerom. Jeho gramatika je synchrónna, deskriptívna a normatívna. Celé jeho jazykovedné dielo je kompletným spracovaním spisovnej 
normy slovenčiny.
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Jeden z hlavných predstaviteľov Česko - sloven-
skej národnej rady v Paríži – Tomáš Garrigue Ma-
saryk túžil po tom, aby československí legionári 
bojovali na západnom fronte a hľadal možnosti, 
ako to uskutočniť. Ruská cárska armáda však o tom 
nechcela ani počuť – československé légie patrili 
k najbojaschopnejším oddielom na východnej fron-
te a nechceli dopustiť ich odchod z boja. Už v tom 
čase dochádzalo k treniciam medzi légiami a bolše-
vikmi, ktoré viacerí odborníci označujú za prvú fázu 
ruskej občianskej vojny.

Kto je nepriateľ
V roku 1917 sa konali voľby v Rusku a hoci v nich 

neuspeli bolševici, nezabránilo im to v snahe lik-
vidovať svojich protivníkov a neskôr po revolúcií 
si uchvátiť moc. Vtedy predstavitelia Česko - slo-
venskej národnej rady začali premýšľať nad troma 
možnosťami: pomôcť novému režimu a bojovať 
ďalej na východnom fronte, pomôcť udržať cára 
pri moci a ostať bojovať na východnom fronte 
a nakoniec zachovať neutralitu a čo narýchlejšie 
sa presunúť na západný front. K tretej možnosti sa 

nakoniec priklonili pred-
stavitelia Česko - sloven-
skej národnej rady a aj 
samotní legionári.

Tomáš Garrigue Masa-
ryk si dobre uvedomoval, 
akú hrozbu predstavu-
je bolševická revolúcia 
pre čs. armádny zbor. 
Stabilná spoločnosť 
bola dôležitá pre rých-
ly presun jednotiek 
do Francúzska. V chaose 
a zmätku, ktoré panovali 
v Rusku, sa situácia kom-
plikovala. Okrem toho, 
československých legio-
nárov si na svoju stranu 
snažili získať bolševici, 

Od zajatcov 
k légiam – 
zhrnutie
Po vypuknutí I. sv. vojny sa väčšina 
politikov na území Česka a Slovenska 
rozhodla pre vyčkávanie a postoj lojality 
k monarchií. Výnimkou bol akurát Karel 
Kramář, ktorý očakával rýchle víťazstvo 
Ruska a vytvorenie veľkej slovanskej 
ríše. Pre Masaryka boli oporou krajania 
vo Francúzsku, v USA, vo Veľkej Británií, 
v Rusku a vo Švajčiarsku. Ale aj rodiace 
sa jednotky československých légií 
v krajinách, ktoré bojovali na strane 
Dohody (Anglicko, Francúzsko, Rusko) ...

Tak začína úvodný článok Tomáša Hupku o českoslo-
venských légiách, ktorý sme uverejnili v predchádzajú-
com 28.čísle časopisu Slovo z Britskej Kolumbie (pozri 
http://slovozbritskejkolumbie.ca/kiosk  Jar 2017). 

Autor článku v ňom opisuje úlohu akú pri zrode 
čs.légií zohrala Česko - Slovenská národná rada  
v Paríži (Masaryk, Beneš, Štefánik), českí a slovenskí 
zajatci (hlavne v Rusku a Taliansku),  ako aj emig-
rantské organizácie Čechov a Slovákov v zahraničí, 
hlavne vo Francúzsku a v USA.

Získať si podporu amerických Čechov a Slovákov, 
bolo popri politickej podpore Francúzka kľúčové 
pre úspech légií. Dôležitú úlohu v živote krajanov zo-
hrávalo České národné združenie a Slovenská liga. 
Tieto organizácie sa v roku 1915 postavili za Masa-
ryka a jeho myšlienku Česko-Slovenska. Výsledkom 
bolo podpísanie Clevelandskej dohody (22.október 
1915). Vďaka podnikateľovi Craneovi – priateľovi 
Masaryka – sa československým politickým špič-
kám podarilo získať dôležité kontakty v americkej 
administratíve. Crane pracoval na americkom minis-
terstve zahraničných vecí a jeho vplyv možno nájsť 
pri požiadavke prezidenta W. Wilsona voči centrál-
nym mocnostiam, aby dali právo sebaurčenia men-
šinám - národom Habsburskej monarchie. Crane 
pripravil Masarykovi a Štefánikovi cestičku k prezi-
dentovi Wilsonovi. V roku 1918 sa medzi krajanmi 
v USA zrodila Pittsburská dohoda (31.máj 1918). 
Na rozdiel od Clevelandskej dohody sa už nehovorilo 
o federalizácií, ale Česko-Slovenskej Republike. Kon-
com októbra sa k Pittsburskej 
dohode pridali aj predstavitelia 
Rusínov v Amerike, čo prinieslo 
víziu pripojenia Podkarpatskej 
Rusi k Česko-Slovensku...

Článok o vzniku čs. légií v 28.
čísle časopisu Slovo z Britskej 
Kolumbie (pozri http://slovoz-
britskejkolumbie.ca/kiosk  Jar 
2017) je popretkávaný zaujíma-
vými podrobnosťami z obdobia 
1916 – 1920. 

V tomto čísle uverejňujeme 
pokračovanie príbehu o čs. lé-
giách, hlavne o ich snahe do-
stať sa z Ruska na západný 
front 1.svetovej vojny a bojovať 
za spoločný štát Čechov a Slo-
vákov postavený na základe 
bratského spolunažívania. Prí-
jemné čítanie.

Jožo Starosta

Páni Sibíri a transibírskej 
magistrály
Situácia v Rusku viedla predstaviteľov československých légií k myšlienke ich presunu 
na západný front. To čo malo byť obyčajným transportom, sa nakoniec zmenilo 
na najväčšie dobrodružstvo, ktoré legionári zažili. Tak sa zrodila druhá etapa v živote 
légií... 

aj protibolševické sily. Ruská spoločnosť bola roz-
štiepená... Preto Masaryk od legionárov požadoval 
zachovať neutralitu. Len tá bola garanciou ľahkého 
prechodu...

Brestlitovský mier
Situácia sa však opäť skomplikovala, keď bolševi-

ci 3.marca 1918 podpísali Brestlitovský mier, ktorý 
znamenal uzavretie východnej fronty. Po Brestli-
tovskom mieri strácalo zmysel pretrvávanie česko-
slovenských légií v Rusku. Počítalo sa s ich nasade-
ním proti nemeckej a c. k. armáde vo Francúzsku a v 
Taliansku. 

Uzavretie Brestlitovského mieru znamenalo kom-
plikáciu z niekoľkých dôvodov. Prechod cez Euró-
pu na západný front sa stal nemožný, bolševici sa 
zaviazali, že na ich území nebudú žiadne cudzie 
ozbrojené zložky a ruská armáda sa rýchlo sťahova-
la z oblasti Ukrajiny. Okrem toho, Ukrajina vyhlásila 
samostatnosť (pod patronátom Nemecka) a Rusko 
vyhlásilo Ukrajine vojnu!

Situácia ktorá nastala, nebola jednoduchá. Je to 
paradox, ale najkratšia cesta do Francúzska viedla 
cez celé Rusko. Cesta cez Ukrajinu po Brestitovskom 
mieri nebola možná. S veľkou námahou sa podarilo 
uskutočniť tri transporty z prístavov Archangelsk 
a Murmanks (čo bola najkratšia cesta na frontu), 
vďaka čomu asi 2 tisíc legionárov posilnilo vojenské 
jednotky vo Francúzsku. Potom postupujúci Nemci 
znemožnili využitie tejto trasy.

V situácií v akej sa Rusko nachádzalo, to posledné 
čo bolševici potrebovali, bol ďalší ozbrojený konflikt. 
A tak prišlo k dohode, ktorá mala zabezpečiť pre-
sun legionárov po železnici do Vladivostoku a odtiaľ 
na západný front. Všetko však nakoniec dopadlo 
inak...

S bolševikmi proti Nemcom
Po bolševic-

kej revolúcií 
v Rusku na-
stala v krajine 
n e p r e h ľ a d n á 
situácia, ktorú 
využili centrál-
ne mocnosti 
na dotlačenie 
Ruska k Brest-
l i t o v s k é m u 
mieru, ale aj 
Ukrajina na vy-
hlásenie nezá-
vislosti na Rus-
ku. A neostalo 
len pri tom. 
U k r a j i n a 
sa obrátila 
na Nemecko 
so žiadosťou 

http://www.legiefilm.cz/podep-
san-brestlitevsky-mir0

o pomoc v boji proti bolševikom a otvorene začala 
Nemcov podporovať, čo viedlo k rýchlemu presunu 
nemeckej armády cez Ukrajinu. Táto situácia bola 
pre československé légie veľmi nepríjemná – do-
stali sa do situácie, kedy ich z troch strán obklopila 
nemecká armáda. Československé légie sa snažili 
vyhnúť priamej konfrontácií s Nemcami. A jedinou 
cestou z nepríjemnej situácie bol železničný úzol 
v meste Bachmač. 

Tu sa československí legionári stretli s bolševikmi, 
ktorí pred Nemcami ustupovali. Tak nastala zau-
jímavá situácia – v zovretí a v ohrození, sa česko-
slovenskí legionári spojili s bolševikmi, aby si spolu 
prerazili cestu z nemeckého zovretia. 

Československí legionári najprv držali most 
cez rieku Desnu pred nemeckou armádou. Keď však 
nemecký útok silnel, museli ustúpiť a keďže nema-
li dosť výbušniny, nepodarilo sa im most vyhodiť 
do vzduchu. A tak sa stiahli za rieku Desna. Po pre-
skupení síl sa československí legionári rozhodli 
pre ofenzívu a znovu dobyli most cez rieku Desnu 
a stanicu Doč. Nemecká armáda bola ofenzívou za-
skočená a dala sa na ústup. Na ústup sa však dali aj 
československí legionári, keď zvážili svoje možnos-
ti - Nemci boli vo veľkej presile a pomoc bolševikov 
viazla. Tak sa stiahli do stanice Česnekovka – kúsok 
od Bachmače.

Počas týchto bojov začali Nemci postupovať aj 
od Kyjeva a zatlačili československých legionárov 
k stanici Pliska, k Česnovke a nakoniec do stanice 
Peski. Tu konečne prišla na pomoc aj bolševická 
armáda a spolu s československými legionármi 
zatlačili Nemcov na ústup. V čele československých 
legionárov bol Čeček. Ako však ukázala ďalšia 
analýza, aj tu mali Nemci niekoľkonásobnú prevahu, 
preto sa československí legionári rozhodli pre ústup 
smerom k Bachmači. 

V tom čase došlo k rokovaniam medzi zástupcami 
československých jednotiek s nemeckou armádou. 
Nemci však len predstierali túžbu po hľadaní pokoj-
ného riešenia. A získaný čas využili na preskúpenie 
síl. Nakoniec nemecká armáda označila rokovanie 
za neplatné a vo veľkom zaútočila na pozície čes-
koslovenských légií. Tie nemeckú ofenzívu ustáli 
a následne začali s prípravou na presun (do Vladi-
vostoku). Presun sa začal 12. marca a posledný vlak 
z Bachmaču odišiel o deň neskôr. Československé 
légie sa dali na cestu pomocou vlakov a predtým 
dobité pozície odovzdávali bolševickej armáde. 

Bolševická armáda protestovala proti ústupu 
československých legionárov – situácia sa im totiž 
po Brestlitovskom mieri vymkla z rúk a chceli čes-
koslovenských legionárov zneužiť na svoj boj proti 
Nemcom. Legionárov však tento boj nezaujímal, ne-
bol to ich boj a chceli bojovať na západnom fronte 
za záujmy svojej krajiny. 

Po ústupe československých legionárov z oblasti 
nastal doslova kolaps, bolševická armáda nedoká-
zala Nemcom odolávať. Je paradoxom, že jediné čo 
Nemcov zdržalo v rýchlejšom postupe bola obava, či 
československí legionári na nich nepripravili pascu. 
A tak postupovali pomalšie, ako mohli...

Proti bolševikom
Po Brestlitovskom mieri bolo rozhodnuté o pre-

sune legionárov do Vladivostoku po Transibírskej 
magistrále. A boli aj dohodnuté podmienky, za kto-
rých malo prísť k hladkému presunu. Medzi pod-
mienkami bolo odovzdanie väčšiny zbraní, ale aj 
limity na počet legionárov, či počet vlakov v stanici. 
Československí legionári za presun sľúbili zacho-
vať neutralitu (nezasahovať do mocenských bojov 
v Rusku) a odovzdať boľševikom väčšinu zbraní. To 

aj legionári splnili. Zbrane legionári odo-
vzdávali v meste Penza (asi 44 diel, 216 
guľometov a 21 000 pušiek).

V tom čase bol J. V. Stalin ľudovým 
komisárom pre národnosti. A súhlasil 
s transportom legionárov. Bál sa situácie, 
že by sa vymkli kontrole... S odsunom sú-
hlasil aj V. I. Lenin. Váhal len L. D. Trockij... 
Zvažoval možnosť, že by sa sovietske Rus-
ko vrátilo k spojenectvu s Dohodou a bojo-
valo s Nemcami a s c. k.  armádou. 

Napriek oficiálnemu súhlasu sa boľševici 
snažili vyvolať konflikt s legionármi a na 
mnohých miestach vlak s legionármi pustili 
len za úplatok. Potom Josef V. Stalin v tej 
dobe komisár stanovil novú podmienku – 
aby v légiách nepôsobili ruskí vojaci. Aj v tejto 
veci legionári ustúpili. Transport schválil aj J. 
V. Stalin telegramom kde píše, že Česi a Slováci sa 
prepravujú nie ako bojová jednotka, ale ako skupina 
slobodných občanov...

V tom čase sa legionári v Rusku nachádzali v 63 
vlakoch, po celej Transibírskej magistrále. Nastala 
tak zaujímavá situácia – československí legionári 
boli rozťahaní po celej magistrále v malých sku-
pinkách a pomaly sa presúvali na východ. Počas 
samotného transportu boli československí legio-
nári od bolševikov napádaní na viacerých miestach 
(Irkutsk, Zlatoust, Marjanovka...). Legionári však 
zachovali chladnú hlavu a tak ku konfliktu neprišlo.

V apríli 1918 sa na nátlak Nemecka zastavil pre-
sun československých legionárov na východ. Nemci 
sa s Rusmi dohodli na repatriácií zajatcov (výmena 
ruských za nemeckých a c. k. vojakov) a táto výme-
na prebiehala po železnici. Preto vagóny s českoslo-
venskými legionármi museli čakať.

Zlom nastal 14. mája 1918 na stanici v Čeljabin-
sku. V stanici stál vlak s československými legionár-
mi, ale aj vlak s nemeckými, rakúskymi a s maďar-
skými zajatcami. Z maďarského vlaku doletel medzi 
československých legionárov kovový predmet, kto-
rý zranil jedného z legionárov. Podľa písoných pra-
meňov traja legionári vtrhli do maďarského vagóna, 
vytiahli previnilca von a zlynčovali ho. Vtedy zasiahla 
bolševická armáda a dala legionárov zatknúť. A za-
tkli aj československú delegáciu, ktorá chcela spor 
vzriešiť. Vtedy sa ostatní československí legionári 
nahnevali, pomerne rýchlo sa zmocnili zbraní a ob-
sadili nielen stanicu, ale aj celé mesto. 

Vtedy predstaviteľ bolševickej vlády L. D. Trockij dal 
pokyn bolševickej armáde, aby odzbrojili všetkých le-
gionárov a zastrelili každého, kto bude mať pri sebe 
zbraň. A zajatí československí legionári mali dostať 
na výber dve možnosti – vstup do bolševickej armády, 
alebo pobyt v pracovnom tábore. Československí legi-
onári telegram s týmto rozkazom zachytili a pochopili, 
čo by to pre nich znamenalo. Preto sa zoči voči tejto 
možnosti znovu nahnevali, zmocnili sa zbraní a... 

Páni Sibíri
... začali obsadzovať kľúčové body okolo Transibír-

skej magistrály a vytvorili tak súvislú oblasť medzi 
Penzou a Irkutskom, kde boli pánmi situácie. Roz-
hodnosť a razancia s akou si legionári razili cestu 
vyvolali rešpekt u spojencov, ktorí vyzvali ruskú 
vládu, aby nechala legionárov na pokoji a zdržala sa 
útokov...

V tom čase dochádzalo k prehodnocovaniu situ-
ácie k Rusku. Spojenci Dohody začali vnímať bol-
ševické Rusko ako hrozbu. Na pretras sa dostala aj 
možnosť priamej intervencie a zvrhnutie bolševikov. 
V roku 1918 sa legionári stali chrbticou protibolše-
vických jednotiek bez toho, aby mali taký úmysel (v 
oblasti za Uralom). V máji na Sibíri vznikla protibol-
ševická sibírska vláda podporovaná kozákmi, ktorá 
obyvateľstvu sľúbila tiahnutie na Moskvu a Petro-
hrad a zvrhnutie Lenina a obnovenie parlamentnej 
demokracie... A obnovu bojov s Nemeckom. 

Takéto Rusko malo sympatie legionárov. Preto sa 
rozhodli pomôcť a dobyli pre nových vládcov 7. júna 
1918 Omsk a neskôr aj Samaru. Pre dobytie Sama-
ry sa v odborných kruhoch vžil pojem, ktorý si väčši-
na ľudí spája s Nemcami – blitzkrieg, teda blesková 
vojna. V tom čase československí legionári kontro-
lovali už 9 822 kilometrov transibírskej magistrály 
a tlač ich označovala za pánov Sibíri. 

V tom čase sa transport smerom do Vladivostoku 
zastavil a obrátil. Legionári prúdili na Ural a k Volge, 
kde vznikli fronty boja proti bolševikom (Čeček hájil 
volžskú frontu a Gajda uralskú frontu.). 

A práve vtedy obsadili aj Birsk, Sterlitamak, Sim-
birsk, Tjumen a Jekaterinburg. Pod správu získali aj 
Vladivostok a Irkutsk... Po dobití Simbirska generál 
Čeček chcel s légiami postupovať cez Saratov na juh 
k Donu. Spoliehal sa na príchod spojeneckej armády 
a ruských vojsk. Do týchto plánov zasiahla svojvôľa 
časti légií, ktoré sa rozhodli tiahnuť na Kazaň a ne-
poslúchli Čečekov rozkaz, aby sa vrátili... Kazaň do-
byli, no nedokázali ju udržať. Nasledovala porážka 
pri Kazani, ktorá naštartovala Rusov - ukázala im, 
ako bojovať proti legionárom a pomohla vybudovať 
ruskú (bojaschopnú) armádu. A neostala len pri Ka-
zani. Po Kazani padol aj Simbirsk a Samara.

Čo stálo za úspechom legionárov? Taktika zalo-
žená na starostlivom prieskume, schopnosti rýchlo 
sa presunúť a preskupiť, správnej miere agresivity, 
efektnom využití dostupnej výzbroje a okamihu 
prekvapenia. 

Ovládnu legionári Rusko?
Úspech československých legionárov vyvolal 

veľký ohlas. Diplomati dohodových mocností va-
rovali bolševickú vládu pred nepriateľským posto-
jom k československým legionárom a hrozili, že ho Zdroj: http://www.legiefilm.cz/revoluce-v-rusku0

 Stanislav Čeček  Rudolf Gajda alebo tiež Rudolf Geidl, 
Radula Gajdl, Radula Gajda
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budú považovať za nepriateľský akt. 
Dokonca začali rozmýšlať nad mož-
nosťou využiť československých 
legionárov na zvrhnutie bolševickej 
vlády v Rusku. 

S takouto víziou prichádzal medzi 
legionárov aj Milan Rastislav Šte-
fánik, avšak po rozhovoroch si uve-
domil, že jediné po čom legionári 
túžia, je čím skôr sa zapojiť do bojov 
na západnom fronte a vrátiť sa do-
mov. Štefánik sa nakoniec rozhodol 
pre iné riešenie – poveril českoslo-
venských legionárov novou úlohou 
– udržať transibírsku magistrálu. 
Z tohto dôvodu sa rozhodol preor-
ganizovať armádu a  rozdelil ju na tri 
légie. Prvá strážila cca 500 km, dru-
há cca 890 km a tretia cca 960 km 
železničnej trate. 

Výhrady ku Kolčakovi
Transibírska magistrála bola klúčová pre presun 

tovarov, ale aj vojakov po Rusku – bola jedinou 
tepnou krajiny a spôsobom, ako podporiť protibol-
ševické sily. Transibírska magistrála bola na väčšine 
územia jednokoľajová. Preto vďaka vhodne umiest-
neným obrneným vlakom, navyše ak boli podpore-
né pechotou, sa trať stala prakticky nepriechodnou. 
Vďaka tejto taktike sa podarilo ovládnuť celý úsek 
magistrály.

Najviac z prítomnosti československých legioná-
rov ťažil admirál Alexander Kolčak, ktorý vytvoril 
niečo ako demokratickú vládu. Avšak čoraz viac sa 
správal ako diktátor, čo sa nepáčilo aj samotným 
legionárom. Podľa písomných prameňov podporo-
vala Kolčaka Veľká Británia (čo si od neho sľubovala, 
ostáva záhadou). Československí legionári kon-
trolovali Transibírsku magistrálu (medzi Irkutskom 
a Novonikolajevskom) v tyle kolčakovej armády. 
Na východ od légií trať spravovali Japonci a na zá-
pad ruská armáda. Okrem nich s udržaním pozícií 
pomáhali aj spojenecké armády.

Zabezpečiť bezpečnosť samotnej magistrály ob-
čas znamenalo zasiahnúť aj proti rôznym povstal-
com a samovládcom. Tak legionári bojovali s parti-
zánmi o sile cca 6 – 7 tisíc mužov, proti povstalcom 
pri Krasnojarsku, Kanste a pri Mane. Pri Tasejove 
rozprášili asi 6 tisíc povstalcov a pri Tajšete a Nižne-
udinsku ďalších približne 4 tisíc povstalcov. Potom 
sa legionári zamerali na preniknutia hlboko do vnút-
rozemia a vďaka čomu sa oblasť popri magistrále 
stala bezpečným miestom pre život. 

Idylka však nemala dlhé trvanie. Vláda admirála 
Kolčaka strácala na sile a územie jeho pôsobenia 
sa čoraz viac zmenšovalo. Od porážky v apríli 1919 
admirál Kolčak už len ustupoval. Zmeniť to mohla 
ambícia štátov Dohody, ktoré chceli zvrátiť nástup 
bolševikov k moci. Ale proti bol americký prezident 
Wilson.

Československí legionári netúžili po boji s bolše-
vikmi, preto sa so slabnúcou silou Kolčaka rozhodli 
pre postupný ústup na východ. Všetko nakoniec 
urýchlili povstania proti Kolčakovi, čo nakoniec vied-
lo Kolčaka k tomu, že požiadal československých 
legionárov o ochranu pri odchode do zahraničia. 
Legionári postupne ustupovali z jednotlivých pozí-
cií. Ich presun do Vladivostoku sa zastavil pri Irkut-
sku. Bolševici im bránili v ďalšom postupe. Postup 
cez bolševikov bol možný, krátko pred tým legio-
nári rozprášili bolševikov na dvoch miestach. Ale už 
nechceli ďalej bojovať. Nakoniec aj samotní bolševi-
ci sa chceli dohodnúť. A tak sa zrodila dohoda – legi-

Generál Milan Rastislav Štefánik 
(foto: Wikipedia)

Admirál Alexander Kolčak (foto: 
Wikipedia)

Ilustračné foto, zdroj: http://www.zzz.cz/obrazek.php/1065087 

Zdroj: http://www.legiefilm.cz/transporty-legii-z-ruska 

onári odovzdali bolševikom zlatý poklad a admirála 
Kolčaka a bolševici bez boja umožnili legionárom 
pokračovať do Vladivostoku. 

Spojenectvo s Japoncami
Cesta československých legionárov po Transis-

bírskej magistrále občas písala aj naozaj kuriózne 
riadky, k takým patrí aj spojenectvo s Japoncami. Ja-
ponsko sa do diania v Rusku zapojilo na podnet USA. 
Pomerne skoro sa však objavili obavy, či Japonsko 
situáciu nezneužije pre svoje vlastné mocenské 
záujmy. Preto v oblasti nakoniec začali pôsobiť aj 
vojenské jednotky z USA, z Francúzska a z Veľkej 
Británie. Japonsko pomerne skoro zabudlo na sta-
ré spory s cárskym Ruskom a novú hrozbu videlo 
v nástupe bolševikov k moci. Preto sa od roku 1918 
až do roku 1922 aktívne zapájalo do bojov proti bol-
ševikom.  

Japonci však mali aj svoje vlastné ciele. Chceli za-
brániť nárastu moci Nemecka v tomto priestore. 
Okrem toho v kolapse Ruska videli jedinečnú prí-
ležitosť. Preto zabitie dvoch svojich občanov pou-
žili ako zámienku na vylodenie a obsadenie Vladi-
vostoku. Neustále zvyšovali počet svojich jednotiek 
až na 70 000 vojakov. Ostrov Sachalin okupovali až 
do roku 1925... 

Spolupráca s československými legionármi sa 
zrodila v roku 1920. A nebola bez problémov. Naj-
viac ju však preverili udalosti v mestečku Chajlar. 
Československí legionári svojím príchodom zaskočili 
Japoncov, ktorí si začali robiť nároky na obrnený vlak 
Orlík. 

Situáciu ešte viac vyhrotil príchod japonskej jed-
notky so zajatcami, kedy došlo k prestrelke. Výstrel 

Obrnený vlak Orlík
(zdroj:  http://en.valka.cz/topic/view/29527/CZK-Obrneny-vlak-Orlik)

prišiel pravdepodobne z čínskej kasárne. Keď však 
došlo k opätovaniu streľby od Japoncov, podarilo sa 
im zastreliť kapitána československých légií. To si 
nenechali páčiť československí legionári a spustili 
streľbu...  

Celú situáciu nakoniec museli riešiť americký ma-
jor Colby s francúzskym plukovníkom Loubignacom, 
ktorým sa črtajúci čínsko – japonsko – českoslo-
venský konflikt podarilo zažehnať. Japonské velenie 
tvrdí, že išlo o nedorozumenie a svojvoľné konanie 
pár jedincov. Faktom je, že v Japonsku o tejto po-
tyčke neexistujú zmienky, akoby sa to nikdy nestalo. 
Na druhej strane, vďaka Japoncom legionári dobyli 
Chabarovsk.

Zvrhnú bolševikov?
Československí legionári mohli napomôcť k zvrh-

nutiu bolševického režimu, ale to by nedokázali 
vlastnými silami. K tomu bolo potrebné, aby sa 
zapojili vojská ďalších členov Dohody. Avšak Briti 
a Francúzi poskytli málo vojakov, bojovali predo-
všetkým na západnej fronte. Jediný kto mohol za-
siahnúť, boli Japonci a USA. Japonci mali v oblas-
ti 70 tisíc vojakov. Avšak prišli po funuse, keď už 
fronta na Volge neexistovala. Okrem toho, Japonci 
mali v oblasti svoje vlastné záujmy. A USA sa za-
pojili do bojov na západnom fronte, a tým vlastne 
ukončili I. sv. vojnu. Situácia v Rusku ich nechala 
chladnými.

Historici sa pri pôsobení légií v Rusku prikláňa-
jú k možnosti, že dosiahli maximum možného. Ak 
by sa postavili proti bolševikom, nepochybne  by 
uspeli v niekoľkých bitkách. Ale došlo by k strate 
na životoch a nemali by odkiaľ dopĺňať stavy. Treba 

si uvedomiť, že légie by dlhodobo nedokázali odo-
lávať niekoľkonásobnej presile bolševikov. A bez 
zapojenia spojencov, by to nemalo zmysel. To čo sa 
im podarilo, bolo ovládnutie Transibírskej magistrá-
ly. To bola hlavná a jediná dopravná tepna cez celé 
Rusko. Tú dokázali ovladnúť a udržať. Keď už boj bol 
nezmyselný, odovzdávali ju najprv do rúk protibol-
ševických síl a neskôr do rúk bolševikov.

Z tohto obdobia najväčšou zásluhou českosloven-
ských legionárov bolo, že po ovládnutí Transibírskej 
magistrály zablokovali transport cca 500 000 až 1 
milióna Nemcov, vojakov Rakúsko-Uhorskej armá-
dy (zaužívaný pojem je c. k. armáda – teda cisár-
sko - kráľovská armáda, keďže panovník Rakúsko-
-Uhorska bol rakúsky cisár a uhorský kráľ), ktorí 
tak nemohli byť nasadení centrálnymi mocnosťami 
na francúzskom a talianskom fronte (boli internova-
ní v zajateckých táboroch na Sibíri a v Kazachstane). 
Tento faktor spolu s príchodom americkej armá-
dy do Francúzska rozhodol o porážke centrálnych 
mocností.

Posledná zástavka – Vladivostok
Po stabilizácií v európskej časti Ruska sa bolše-

vikom podarilo vybudovať silnú červenú armádu, 
ktorá koncom leta bola poslaná bojovať s legio-
nármi. Tí sa pred ňou stiahli postupne až k Ufe. 
Dôležitým okamihom bol 7. február 1920, kedy 
sa zrodila dohoda medzi bolševickou armádou 
a československými legionármi. A tak sa zrodilo 
prímerie. Posledným kto bránil legionárom odísť 
z územia, boli protibolševické oddiely zabajkal-
ských kozákov atamana Grigorija M. Semjanova, 
ktoré dúfali, že legionárov zadržia a donútia bojo-
vať s bolševikmi. Kozákov v tom čase podporovali 
Japonci. Keď kozákov legionári zajali, Japonci sa 
im vyhrážali konfliktom. Až keď ich legionári Ja-
poncom vydali, mohli odísť bez boja a pokračovať 
do Vladivostoku.

Čo sa týka samotného presunu, z Vladivosto-
ka sa presunuli československé légie pomocou 42 
lodných transportov. Vďaka lodiam sa podarilo 
presunúť 72 644 ľudí, z toho tvorili vojaci 60 tisíc. 
Okrem vojakov transporty presunuli aj 1800 žien 
(medzi nimi bola veľa ruských žien, ktoré si vojaci 
vzali za manželky) a asi 800 detí (medzi nimi bolo 

veľa sirôt). Asi polovicu legionárov sa preplavilo po-
mocou amerických lodí. Štvrtinu prepravila svojimi 
loďami Veľká Británia. A ostatných Japonci, Francúzi 
a Taliani. 

Legionári sa vracali do vlasti cez tri trasy: 1) 
cez Áziu, Indický oceán a Suezský prieplav do Terstu, 
2) cez Tichý oceán, Panamský prieplav a Atlantický 
oceán do Hamburgu a Terstu a 3) cez Tichý oceán, 
Kanadu (vlakom) a Atlantický oceán do Hamburgu. 
Málo známou skutočnosťou je, že na transporte 
legionárov z Vladivostoku sa podieľali aj dve česko-
slovenské lode (Légia I a Légia II). 

Českí husiti si v 15. storočí prebojovali cestu 
cez celé Nemecko, až k Baltickému moru. Ich po-
tomkovia v podobe československých legionárov 
na túto tradíciu úspešne nadviazali. Akurát v oveľa 
väčšom merítku, keď si prebojovali cestu cez celé 
Rusko. Málo známym faktom je aj skutočnosť, že 
počas pôsobenia na Ukrajine československí legi-
onári dobyli Kyjev a potlačili v ňom bolševické po-
vstanie.

Tomáš Hupka
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Dnešné aktivity
Československá obec legionárska (ČsOL) bola 

založená 22 mája 1921 legionármi vo Francúzsku, 
v Taliansku a v Rusku. Jej činnosť bola komunistami 
násilne prerušená. Po revolúcií došlo k obnoveniu jej 
činnosti a snaží sa pripomenúť odkaz légií a obetu 
legionárov, vďaka ktorým vznikla Česko-Slovenská 
republika a v nej tradícia demokratickej spoločnosti. 
Medzi najznámejšie projekty ČsOL patrí Legiovlak 
a cyklus výstav: cesta legionára. Viac na: www.csol.
cz. V roku 2018 si pripomenieme 100. výročie vzni-
ku československých légií.

„Československí legionári sa bili tak, že by všetci 
pred nimi mali padnúť na kolená. Jedna brigáda za-
držala niekoľko divízií.“

Ruský generál Alexej Brusilov po bitke u Zborova

Bitky československých legionárov 
v Rusku
•	 Čeljabinsk 14. 5. 1918
•	 Dobytie Penzy 29. 5. 1918
•	 Dobytie Samary 8. 6. 1918
•	 Dobytie Ufy 23. 6. 1918
•	 Dobytie Jekaterinburgu 25. 7. 1918
•	 Dobytie Kazane 6. 8. 1918 

Zmarená záchrana cára
Posledný ruský cár Mikuláš II. abdikoval po tom, 

ako bolševici zvrhli jeho vládu. Bolševici v tom čase 
ešte nemali plán ako naložiť s cárskou rodinou. Po-
trebovali získať čas. A tak ho spolu s rodinou poslali 
do domáceho väzenia v Toboľsku. Neskôr, keď sa 
k oblasti priblížili československí legionári, nechali 
bolševici presunúť cára s rodinou do Jekaterinburgu. 
Ani v tomto okamihu ešte bolševici nemali konkrét-
ny plán. František Emmert vo svojej knihe prináša 
dve zaujímavé tvrdenia: ruský cár rokoval o mož-
nosti úteku z Ruska pod ochranou légií a českoslo-
venskí legionári mali v pláne cára oslobodiť. Žiaľ cár 
nerokoval so zástupcom/predstaviteľom česko-
slovenských légií ako si myslel, ale s provokatérom 
bolševickej polície, ktorá sa tak dozvedela o jeho 
plánoch a rozhodla sa konať. Zavraždenie ruského 
cára bolo odpoveďou na bolševický strach, že by cár 
odišiel do exilu. Samotná vražda sa odohrala 17. júla 
1917, len desať dní pred príchodom českosloven-
ských legionárov do Jekaterinburgu. Otázka:  Čo by 
bolo keby... je fikcia. Ale túžba cára odísť do exilu 
a ochota legionárov dostať ho z krajiny, je faktom!
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a pripravenosti na želateľný výkon.
Cviky, ktoré sú zobrazené na plagáte modifiku-

jem na rôznych tu videných cvičebných pomôckach. 
Mám vypracovanú sériu variácií, záťažových cvikov, 
ktoré rovnomerne rozvíjajú svalstvo hráča. Cieľom 
prípravy je hokejistovi sťažovať podmienky cviče-
ním rovnováhy na týchto zariadeniach tak, aby keď 
vstúpi v korčuliach na ľad cítil, že hokej je vlastne 
veľmi ľahký šport. Dobrý tréning zlepšuje nervovo-
-svalovú komunikáciu.

Pri hokeji  je veľmi dôležité používať  každú hranu 
korčule. Dobrí hokejisti to robia s ľahkosťou. Peter 
Bondra bol vynikajúci korčuliar, hrany perfektne vy-
užíval a bola radosť ho trénovať. Mal perfektný sklz, 
čo súvisí s majstrovstvom využívania vonkajšej hra-
ny. To dáva hráčovi slobodu pri korčuľovaní, najmä 
pri odraze. Veľa hráčov stojí na vnútorných hranách 
noža korčule, voláme ich x-kári. Lenže ak sa chcú 
dobre odraziť, nemajú stabilitu a ich snaha o dobré 
odrazenie sa často prináša zranenie triesiel. Veľká 
nočná mora hokejistov. 

Rovnováhu hráč si musí udržiavať podvedome. 
Z týchto dôvodov v rámci tréningu využívam tzv. 
„multiprocessing“. Trénujeme hráčov, aby dokázali 
reagovať na rôzne zvukové a svetelné impulzy, sig-
nály, aby ich dostali do podvedomia. V rámci hokeja 
ty korčuluješ, kontroluješ puk, hráčov. Vidíš jeden 
spoluhráč je tu, modrá čiara je tu, brankár je mimo, 
jeden protihráč ma napadá zozadu, musím dávať 
pozor, aby ma nezrazil. Vymyslel som množstvo 
integračných cvičení, ktoré sú unikátne a zľahčujú 
život hráčom v ich hokejovom svete.

Myslím si, že v hokejovej príprave sa nie vždy 
správne pracuje na rozvoji svalstva. Je zaužívanou 
praxou, dosahovať väčší objem svalov a silu cviče-
niami a kombináciou náradí a pomôcok, ktoré ho-
kejistovi neprospievajú. Veľa hráčov v snahe zlepšiť 
svalovú hmotu a silu si v rámci tréningu ľahne na la-
vičku, dvíhajú ťažké činky. Lenže počas hry koľko-
krát má lavičku za svojím chrbtom? Ani raz. Hoci 
takýmto cvičením získa športovec veľké svaly, ale 
na ľade ich nedokážeš použiť, bo ich netrénuje tak, 
aby ich počas hry  použil správne. Hokej je umenie. 
Tréning má pomáhať a nie brzdiť. Nie je to jedno-

elimináciu.  Všetko sa vlastne začína v našich hla-
vách.  A toto všetko v rámci tréningov trénujeme. 
Ukladáme do podvedomia databázu rôznych situ-
ácii, ktoré môžu v rámci zápasu nastať a v zápase 
potom už u športovca nastupuje akýsi „autopilot“. 
Totiž športovec už pri samotnom výkone nemá 
dostatok času na rozmýšľanie čo a ako bude robiť. 
Sú to stotinové záležitosti, ktoré musí mať v sebe 
zautomatizované a premyslené. Naše vedomie je 
omnoho pomalšie ako podvedomie. Pri hre fungu-
ješ na podvedomí, na automatike, ktorú si natré-
nuješ v príprave. A potom sa prekvapíš, že si urobil 
kľučku, ktorú si ani nechcel urobiť, iba preto, lebo si 
ju niekedy správne trénoval. 

Horné cviky na plagáte sú zamerané na prepojenie 
psychiky a funkčnosti svalov tela. Spodné cvičenia 
to sú klasické cviky na  rozohriatie, ktoré poznáme 
zo všetkých iných športov. 

Túto metodiku prípravy (odbore nazývanú „Benic-
ky“ system – pozn. redaktora) používam dlhé roky. 
Hráč  na plagáte je jeden z mojich študentov - Gil-
bert Brule. Bol na dráfte spolu so Sydney Crosbym,  
a bol najlepší hráč z Vancouver Giants (MVP), vyhral 
aj Memorial Cup, najväčšiu súťaž v juniorskom ho-
keji vo Western Hockey League (WHL).

Vidím tu rôzne, povedal by som netypické tré-
ningové náradie a pomôcky, ktoré nevídať v prí-
pravách hokejistov.

Používam kopu pomôcok, ktoré pomáhajú vytvárať 
správne pohybové návyky. Napríklad, fyzio loptu, pro-
stredníctvom ktorej sa trénuje najmä stabilita a ba-
lans. Keď poviem hráčovi choď na obe kolená a obe 
ruky, je pomerne stabilný. Ak chcem zistiť v skutoč-
nosti akú má stabilitu, vyzvem ho, aby zdvihol jed-
nu ruku, následne aj nohu a pod. Tým mu sťažujem 

Dušan Benický  
– poradca špičkových hokejistov

Spolu  s  Tonkom  Odrobiňákom  sme  sa  jedno 
októbrové  upršané  dopoludnie  vybrali 
do  Severného  Vancouveru  navštíviť  Dušana 
Benického  v  jeho  centre  výkonnostného 
hokeja.  Čo  majú  Anton  Odrobiňák  a  Dušan 
Benický  spoločné?  Obaja  sú  dobrými 
ľuďmi,  obaja  sú mojimi  priateľmi  a  obaja  sú 
„ambasádormi“  Slovenska  vo  svete.  Obaja 
reprezentujú  Slovensko  a  šíria  jeho  dobré 
meno  v  krajinách  slovenskej  diaspóry,  hoci 
každý  v  úplne  inej  sfére  ľudského  života. 
Tonko je slovenským misionárom, saleziánom, 
v  Ekvádore,  kde  pôsobí  medzi  domorodými 
Šuarmi (hovoríme o ňom v inom článku tohoto 
čísla)  a  Dušan  je  hokejový  tréner,  expert, 
ktorý svoje hokejové vedomosti a skúsenosti 
nezištne a štedro rozdáva záujemcom o tento 
úchvatný a rýchly šport, či už sú to deti hrajúce 
pouličný hokej alebo špičkoví hokejisti NHL.

Dušan, ako si sa ocitol v Kanade?
Robil som šéfa hokejových tried na základnej ško-

le na Kalinčiakovej v Bratislave, ktorých žiaci hrali 
prevažne v hokejových triedach Slovana. Riaditeľka 
školy má veľmi lanárila do KSČ, tvrdila, že tam mu-
sím  vstúpiť, lebo vraj som mal veľký vplyv na deti 
a oni takých ľudí potrebujú. Ja som to rázne odmie-
tal. Môj otec bol v 50. rokoch členmi komunistickej 
strany prenasledovaný. A nielen preto, ale najmä ja 
som im neveril. Začal som mať s mojím postojom 
a názormi problémy. Cítil a videl som, že týmto po-
stojom sa veľmi dopredu nepohnem. Vadilo mi veľa 
vecí, nebol som spokojný a začal som uvažovať 
o emigrácii. Keď sa nám s manželkou narodil syn, 
bolo rozhodnuté. Juan mal 6 mesiacov keď sme sa 
definitívne rozhodli odísť. Písal sa rok 1981 a my 
sme začínali novú kapitolu života v Kanade, ktorú 
sme si vybrali ako našu druhú domovinu.

Okrem množstva rôznorodého tréningového ná-
radia a pomôcok, ma v rohu tréningovej haly  za-
ujal modro-červený plagát. Čo reprezentuje tento 
plagát?

Je to môj dar kanadskému hokeju. Plagát vysvet-
ľuje princíp náročnosti hokeja. Na plagáte je séria 
5 cvikov, ktoré učia ako zlepšiť balans, pripravujú 
svaly, ktoré sú v hokeji najdôležitejšie. V bežnom 
živote robíme takmer všetko na plnom chodidle. 
Na korčuliach však plochu chodidla, na ktorej mu-
síme balansovať, znížime 100x. A pri korčuľovaní 
prenášame váhu z jednej nohy na druhú, takže stále 
musíme balansovať na jednej nohe. Keď sem prídu 
športovci, poviem im urobme okrem iného aj jedno-
duchý test. Zodvihni nohu, chyť si koleno a udržuj 
rovnováhu. Keď máš otvorené oči, tak cez oči vní-
maš okolie, prijímaš informáciu. Keď však zavrieš 
oči, potom môžeš začať vnímať ako tvoje telo pre-
náša informáciu o rovnováhe do mozgu a do ústroja 
rovnováhy vo vnútornom uchu. Totižto, keď strácaš 
balans v hokeji, strácaš kontrolu puku, hlava ide 
dolu, aby oči sledovali puk a prestávaš „hrať“ hokej, 
sleduješ puk a nie, čo sa deje okolo teba. Zobraze-
né cviky zároveň umožňujú hráčovi, aby rozmýšľal 
nad tým, čo bude v konkrétnej hre robiť, čo je jeho 
úlohou, keď je pred bránou, keď je za bránou, aké má 
taktické varianty, čo mu povedal tréner. Udržovanie 
rovnováhy spolu s úvahami tohto typu sú navzájom 
prepojené.

Tento princíp, či proces prípravy volám psycho-
-fyzický tréning. Nútim hráča, aby už v štádiu tré-
ningu, prípravy rozmýšľal o tom, čo sa bude diať 
na ľade, aké ho čakajú povinnosti, čo musí urobiť, 
ako sa chrániť a pod. Musí si uvedomiť vlastné 
silné stránky, ale aj slabiny, aby sa pripravil na ich 

Obrázok prevzatý zo str. 26 z knihy “Úspešní Slováci v Kanade” od Jo-
sepha M. Burzu a kol. s osobným venovaním od Dušana Benického.

duché. Ľudské telo je umelecké dielo a správne ho 
dotvoriť a pestovať je veľký kus kumštu, ktorý musí 
človek zdokonaľovať a prispôsobovať neustále me-
niacim sa potrebám a vývoju hokeja. 

Príklad?
Príkladom môže byť Claude Lemiux. Získal štyri 4 

Stanley Cups s tromi rôznymi mančaftami. V NHL 
hral 25 rokov. Prišiel za mnou po jeho už štvrtej 
operácii zranených triesiel. V NHL ho už odpísali, 
povedali mu, „už nemôžeš hrať hokej, tebe sa už 
nedá pomôcť“. Po dvoch týždňoch u mňa v centre 
zavolal Grezkému, ktorý v tom čase hral vo Pho-
enixe.  „Hey, Gretz, I can still play, I feel so good...“. 
Getzky mu vraví, že doktori povedali, že už nemôže 
hrať,  že ho nemôže vziať späť zobrať. Bol sklamaný 
z reakcie Gretzkého. Ponúkol som sa mu, že popro-
sím kanadského priateľa – trénera v Zurichu, či ho 
nezoberie. Claude súhlasil ako aj vedenie tímu v Zu-
richu. Lemiuex hral tak dobre, že San Jose ho vzalo 
späť do tímu.

Čím si dosiahol vylepšenie situácie s trieslami?
Sériou a variabilitou už spomínaných cvičení za-

meraných na posilňovanie stability. Keď si si istý 
v stabilite na korčuli, používaš správne svaly a tvoje 
ruky lepšie pracujú, lepšie kontroluješ puk a ak si-
tuáciu na ľade. Vo fyziológii a v biomechanike ľud-
ského pohybu existuje základná rovnica - centrál-
na stabilita diktuje periférnu mobilitu. Keď nemám 
stabilitu na hrane korčule, padá celý systém. To je 
ako so známou pravdou o dome – bez dobrých zák-
ladov sa ťažko robia rovné steny a krivé steny začnú 
padať. A na tomto princípe je analogicky založený 
tréningový proces stability, a tým aj eliminácia zra-
nenia triesiel.  

V knihe „Úspešní Slováci v Kanade sa spomína, 
že ti „prešli rukami“ mnohí špičkoví hokejisti. Mô-
žeš spomenúť niektorých? A prečo si vybrali práve 
teba?

Prečo si vybrali mňa je predovšetkým otázka 
pre nich. Ja si myslím, že vedia, vyskúšali si to, ale-
bo sa dopočuli, že s každým pracujem individuálne. 
Snažím sa využiť ich herný potenciál naplno. Pre-
svedčiť ich o ich kladných stránkach ako aj o tom, 

čo je nevyhnutné zmeniť, zlepšiť, aby ešte viac vy-
nikli ich prednosti a naplnili si vlastné hokejové sny 
a túžby. Hokej je krásna hra, ale jej krása sa znáso-
buje vtedy, ak sa pri nej hráč baví. Nenásilne, s ľah-
kosťou. Dosiahnete to poctivým tréningom, hernou 
zručnosťou, čo chce neskonalú trpezlivosť a cibre-
nie. A ja sa snažím túto drinu hráčom nielen spríjem-
niť, ale najmä im vysvetliť, prečo musia niektoré veci 
robiť, hoci v prvotnom momente oni nemusia v tom 
vidieť prínos. Veľa s nimi diskutujem, počúvam ich 
a snažím sa im nájsť odpovede na množstvo otázok, 
ktoré ich zaťažujú, trápia. Tréning je aj o vzájomnej 
dôvere a počúvaní sa a rešpektovaní. To sú veci, 
ktoré pridávam ako pridanú hodnotu do odbornos-
ti. Dúfam, že toto je tiež dôvod prečo prichádzajú 
a vracajú sa. No s kým všetkým som spolupracoval? 
Je ich množstvo. Nerád by som na niekoho zabudol. 
Niektorí dosiahli väčšie úspechy, iní nemali toľko ta-
lentu či šťastia. Všetkých som mal a mám rád a to je 
jedno či ešte hrajú, alebo skončili s profesionálnym 
hokejom. Clade Lemiuxa som už spomenul. Pracoval 
som aj s Kronom, Šlégrom, Nedvedom, Larionovom, 
Krutovom, Bure, Naslundom, Demitrom, Jágrom, 
Chárom, Hossom, Bondrom, Šatanom, Vokounom, 
Seth Jonesom, Alexandrom Kerfootom, Gilbertom 
Brule a množstvom iných. Každý z nich ma niekam 
posunul a dúfam, že aj ja ich.

Na čo by sa mal zamerať mladý 12-ročný nádej-
ný hokejista?

V každej etape života nám svet ponúka príležitos-
ti, ktoré môžeme využiť. Ak chcem byť špičkovým 
hokejistom, musí ma ten šport predovšetkým baviť, 
a to v každej jeho fáze. Musí správne a veľmi tvr-
do trénovať. Hrať hokej je drina, ale tá drina musí 
byť súčasťou radosti z hry, aby ju zvládol. Pri ho-
keji bude vždy hromada negatívnych vecí, na ktoré 
sa mnohí sústreďujú, ale to nie je tá správna ces-
ta. Správna cesta je sústrediť sa na pozitívne veci. 
Hráča musí baviť tak samotná hra, ako aj tréning. 
Tak ako sa musí naučiť drieť v rámci prípravy, musí 
vedieť aj správne regenerovať. Ale regenerácia je 
o správnom pohybe – strečingu, nie vysedávaní 
pred PC a bavenie sa rôznymi hrami. 

Vo vývoji hráča je veľmi dôležitá aj strava. Hokejis-
ta by mal byť zručný vo viacerých smeroch, nemal 
by ovládať len hokejku, puk a korčule. Je dobré ak 
robí rôzne doplnkové pohybové aktivity, športy, kto-
ré zlepšia nenásilne jeho hokejovú zručnosť. Potre-
buje mať čistú hlavu, nezaťažovať ju len hokejom. 
Vedieť si od hokeja občas aj oddýchnuť, najlepšie 
v prírode. A predovšetkým, ak chlapec má vrúcne 
rád hokej, nesmie sa nechať odradiť. Nie je to jed-
noduché. Už som spomínal rôzne negatíva, ktoré 
sa vyskytujú v hokeji. Netreba im podliehať, treba 
bojovať s nimi. Nie vždy platí, ak vám niekto povie, 
že nemá dieťa talent. Talent je len predpoklad. Ale 
poctivý tréning je úspech. Voľakedy Zdenovi Chárovi 
tvrdili, že nemá talent a dnes je z neho najlepší ob-
ranca NHL. Dosiahol to vďaka správnemu tréningu, 
vlastnej poctivej práce a odhodlaniu. Každý z nás 
rozhodujeme v podstate o tom, aký budeme dobrý. 
Nesmie dovoliť, aby iní o ňom rozhodovali.  

A je veľmi dôležité, aby sa hráč aj učil. Hlavu a vedo-
mosti, ktoré v nej bude mať, bude potrebovať po celý 
život. Veľa hokejistov sa po skončení kariéry stali 
športovými lekármi, fyzioterapeutmi, manažérmi,  
trénermi, obchodníkmi, alebo sa venujú iným povo-
laniam. Našli uplatnenie aj mimo ľadu. No veľa je aj 
takých, ktorí zabudli popri hokeji sa rozvíjať aj v iných 
sférach a dnes po skončení hokejovej kariéry majú 
vážne problémy – existenčné, psychické a pod. Aj ja 
som hrával hokej a zostal som mu dodnes verný – 
cez zdokonaľovania tréningov, vzdelávanie trénerov. 
Keď ťa hokej baví, tak s ním môžeš prežiť celý život 

prácu jeho senzorického systému a zisťujem aké má 
skutočné prepojenie s centrom balansu v strednom 
uchu. Hráč musí zapájať do činnosti správne svaly, 
aby k tomu prepojeniu došlo. Všetky pomôcky, ktoré 
používam mi pomáhajú  odhaľovať skutočný fyzický 
stav a pripravenosť, trénovanosť hráča. Zároveň tie-
to pomôcky využívam aj na zlepšovanie ich stability, 
správneho a rovnomerného rozvoja a pripravenos-
ti všetkých svalov, tak, aby sa zlepšila jeho fyzická, 
psychická zdatnosť, alebo udržala v správnej kondícii 

Claude Lemiux na „Skatemille“ v Dušanovom 
„Hockey Performance Centre“.
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Danka - kráľovná 
karlovarského porcelánu
Akademická maliarka, reštaurátorka a kurátorka Viera Pridalová D‘Agostini 
z Francúzska, pri nepretržitom doplňaní umeleckých a historických artefaktov 
do jediného Česko - Slovenského Múzea v mestečku DARNEY, ležiaceho 
vo francúzskych Vogézach, objavila slovenskú sochárku – keramičku Danielu Kosovú, 
rodenú Šutekovú, ktorá takmer 30 rokov žije v Prahe. Pri nedávnej ceste na rodné 
Slovensko, ju s manželom Honorém navštívili priamo v jej pražskom ateliéri.

Kto je akademická sochárka Daniela Kosová, rod. 
Šuteková?

Pani Daniela sa narodila v Bratislave, kde vyštudo-
vala SUPŠ (1980 -1985), odbor keramika a porcelán 
a 2-ročné štúdium na SUPŠ (1985 – 1987) v odbore 
reštaurovanie plastík. Ďalší rok (1987 – 1988) strá-
vila v Ateliéri Andreja Rudavského v „Čarovnej zá-
hrade“. Potom nastúpila  do Prahy  na VŠUP (1988 
– 1994), kde vyštudovala odbor keramika, porcelán 
u prof. Šeráka. V Čechách si našla z rovnakého fa-
chu manžela Martina Kosa, tiež keramikára a hrn-
čiara. Obaja umelci žijú a pracujú v Prahe, kde majú 
spoločnú keramickú dielňu. Vychovávajú dve deti, 
ktoré idú v ich šľapajách, nádejného syna fotogra-
fa a dcéru  budúcu grafičku. http://www.kosovi.cz/
daniela_cv.html

Umelecká tvorba
Ak sa rozhodne Slovák žiť v zahraničí dobrovoľne 

alebo z prinútenia, zvyčajne existujú 3 prípady jeho 
adaptácie na nové podmienky:

1. buď sa vráti po niekoľkých rokoch, lebo neus-
pel alebo sa nedokázal prispôsobiť iným životným 
podmienkam

2. alebo bez stopy zapadne do masy, 
3. alebo vynikne ďaleko nad všetkých, a to vďaka 

neúnavnej, vytrvalej práci, hoci nie vždy finančne 
docenenej. 

Do tretej kategórie patrí aj Danka - kráľovna kar-
lovarského porcelánu, lebo je jednou z mála, ak nie 
jedinou, Slovenkou, pracujúcou s porcelánom.

Nie je jednoduché zžiť sa s krajinou, prijať jej kultúru 
a techniky a vyniknúť nad ostatnými, pritom nezane-
dbať svoje slovenské  tradície a charakter protikladov 
ako sú skromnosť a bohatosť, jednoduchosť a zloži-

tosť, šikovnosť a vynachádzavosť, 
ako i prvky, vychádzajúce z folklóru 
a používať techniky našich predkov 
vylepšeným, zdokonaleným nová-
torskym spôsobom. Akademická 
sochárka - keramička Daniela Ko-
sová to dokázala.

Rozhodla sa prejsť z tradičnej 
krehkejšej keramiky na technolo-
gicky najkvalitnejší druh kerami-
ky v tomto obore, a to na pevný 
karlovarský porcelán, ktorého 
jedinečnosť sa prejavuje v ako masívnom, tak aj 
v tenkostennom prevedení. Pracuje s prvotriednými 
surovinami, kreslí tiež svojsky vyhotovenými por-
celánovými pastelmi, ktoré sú perfektne pečením 
spojené s porcelánovým podkladom. Používa naj-
stálejšie farby a pigmenty, aké sa v prírode nachá-
dzajú. Porcelán dekoruje kobaltom, technikou tzv. 
pod glazúru alebo do glazúry. Je to spôsob, ktorý 
zaručuje nestierateľnosť dekóru používaním, preto-

že je vypaľovaný súčasne s porcelánom a glazúrou 
pri vysokej teplote (1400°C).

Vlastní zbierky slovenskej ľudovej tvorby a ume-
lecko-remeselníckych majstrov všetkého druhu, 
ktorí sú, okrem samotnej prírody, neustále jej vzo-
rom a inšpiráciou. Realizuje sa cez tradičné námety, 

deťom dobre známe zvieratká z roz-
právok, ako sú vlk, mačka, kozliatká, 
vtáky a hlavne koníky vo všetkých 
formách. 

Časom tieto klasické námety po-
sunula do novotvorby a povýšila ich 
na porcelanový obraz  a figuratívne 
objekty – rozkošné a veselé sošky, 
ktoré predstavujúce panáčikov, po-
dobných rozprávkovému Pinocchiovi.

Z autorkynej najnovšej tvorby ART-
-PROTISY a ARTTEXTY, ide o akési 

prekrývanie rôznofarebných “vatových chumáčov”, 
s imaginárnymi abstraktnými témami.

Danka sa venuje aj modernej tvorbe, čím reagu-
je na komerčné požiadavky aktuálnej doby. Tvorí 
aj úžitkové umenie a skulpturálne osvetlenia, kde 
všetky komponenty sú vyrobené  z tej istej sneho-
bielej hmoty – karlovarského porcelánu. Prirodzene, 
každý kus je 100% originálom.

Porcelánové vtáčiky s krištálovými kvetmi, zdobiace jej záhradku, 
zábradlia či steny domu a zbierka ľudovej a remeselnej tvorby.

Ako sme sa o slovenskej keramičke dozvedeli?
Všeobecne platí, že kategória slávnych a vynikajúcich umel-
cov a osobností, má na svojom vrchole  geniálnych, ale zato 
skromných, nenápadných, úprimných, srdečných a dobrých 
ľudí. Neustále sa o tom presvedčiame na našich cestách 
svetom. Do tejto skupiny plodných umelcov patrí aj Danka, 
ktorá zároveň potvrdzuje pravidlo patriotizmu. 

Dobré správy sa medzi ľuďmi rýchlo rozšíria a iste k tomu 
prispela aj zaujímavo spracovaná TV relácia Família, s prí-
ťažlivým  scenárom autorky režisérky Evy Holubanskej, ktorú 
odvysielala RTVS v piatok 24. februára na STV 2. Bola ve-
novaná jedinému Česko - Slovenskému múzeu v Darney, 
vo Francúzsku, kde najznámejší slovenskí umelci žijúci 
vo svete ochotne a bez nároku na honorár začali darovať 
svoje diela.

V relácii sa uviedlo, že v priebehu 2 rokov sa zbierka mú-
zea rýchlo rozrástla a svojimi darmi začali do nej dobrovoľ-
ne prispievať aj mnohí Slováci zo Slovenska. Táto štedrosť 
a zanietenosť za správnu a dobrú vec “ZACHOVAŤ NÁRODNÉ 
DEDIČSTVO” je prejavom typickej slovanskej dobrosrdečnos-
ti, spolupatričnosti, ochoty nezištene pomôcť alebo, len tak, 
potešiť druhého človeka. Tieto vlastnosti sú u Slovanov hl-

boko zakorenené po tisícky rokov a sú ich charakteristickou 
črtou povahy. Vďaka dobrovoľným darcom, je v súčasnosti 
už zaplnených 8 miestností múzea s vyše 1 000 kusmi ex-
kluzívnych slovenských a českých artefaktov od histórie až 
po vedu a techniku, od knižnicu cez folklór až po umelecké 
remeslá a umenie. 

Moja mama, ktorá žije na Šancovej ulici v Bratislave a kto-
rá reláciu o našom múzeu v Darney sledovala, informovala 
svoje susedy, ktoré sú Dankine tety. Odtiaľ sa už informácia 
o múzeu rýchlo dostala aj do Prahy. Táto výzva oslovila pani 
sochárku Danielu Kosovú a bytostne sa jej dotkla ako pra-
vej predstaviteľky česko - slovenskej spolupatričnosti a ná-
rodnostnej  príslušnosti. Sama sa prihlásila do Francúzska, 
že daruje niekoľko zo svojich diel do nášho múzea. A tak 
aj urobila skôr, ako sme sa s ňou osobne zoznámili. Lebo 
i keď umelec tvorí jedinečne v tradíciach a materiáloch na-
šich predkov, to ešte neznamená, že je aj dobrým človekom. 
V tomto je akademická sochárka Daniela Kosová pozitív-
nym príkladom pre všetkých našich krajanov, predovšetkým 
pre mladé generácie.

Námet, text a foto: Viera D‘Agostini,  
spracovala: Lucia Kubicová           

a stále ťa táto krásna hra môže posúvať dopredu. 
Mladý nádejný hokejista, ani jeho rodičia, by sa 

nemali starať o korupciu, nech každý deň radšej vy-
užije na to, aby ho hokej viac a viac bavil a aby sa 
každý deň viac a viac zlepšoval v hokejových zruč-
nostiach. Nech si nájde správnu metodiku, ktorá 
ho bude posúvať dopredu, nech vychutnáva cestu 
a cieľ ho jedného dňa prekvapí.

Čo musí mladý adept hokeja urobiť, aby hral na-
príklad vo Švédsku, Fínsku, Kanade?

Na túto otázku neexistuje jednoduchá a jed-
noznačná odpoveď. Cesta do najvyšších kruhov ho-
keja je cesta života. Avšak aby si niekedy nevyčítal, 
že preto neurobil maximum, musí predovšetkým 
veľa a správne trénovať. Je jedno kde bude hrať, 
podstatné je, aby bol dobrý hokejista, a to po každej 
stránke. A je jedno kde bude začínať, podstatné je, 
aby bol vynikajúci, aby hral dobrý hokej a lovci ta-
lentov si ho všimnú. Ak bude hrať vynikajúco, nie je 
rozhodujúce, v ktorej krajine. Rozhodujúce je, aby sa 
v tíme presadil. Potom sa mu začnú hrnúť ponuky 
na angažmán. Pochopiteľne, chce to aj povestné 
šťastie. V tejto fáze – dvanásťročného hráča, nech 
sa zameria iba na to, aby sa každým dňom čo naj-
viac zlepšil v hokejových zručnostiach. Aby sa vyhol 
atakujúcim blbostiam mladého veku. Potrebuje mať 
okolo seba ľudí, ktorí sú kvalifikovaní, ktorí mu na-

ozaj chcú pomôcť a  vytvoria mu prostredie dôvery 
v jeho schopnosti. Keď to hovorím, príde mi na um 
Alexander Kerfoot, ktorý začal hrať v tejto sezóne 
v NHL za Colorado Avalanche. Keď prišiel za mnou, 
bol len podpriemerný korčuliar v žiackom hokeji. 
Neurobil ani jeden drep a padal z lavičky. Dnes sa 
prezentuje krásnymi prihrávkami, dáva góly a baví 
divákov a všetkých okolo seba nádhernou hrou.

Ale asi aj tak najlepším príkladom je už spomí-
naný Zdenko Chára. Ako žiak hrával za trenčianske 
béčko. Hráči trénovali až do pol noci. Ale on si  o 10 
min. dvanásť dával rýchlo dole korčule, aby stihol 
posledný nočný spoj domov, keďže nebýval blíz-
ko zimného štadióna v Trenčíne. O tom, že takmer 
nik neveril v jeho schopnosti, som už hovoril. Vidiac 
jeho výšku, mnohí ho posielali na iný šport. Dnes 
je z tohto „béčkara“ ikona hokeja. Čiže ako sa kam 
dostať, závisí od nás samotných, od našej práce, 
odhodlanosti, schopnostiach, ale aj od šťastia. Ale 
aby sme sa presvedčili, kam to môžeme dotiahnuť, 
nesmieme sa dať odradiť nikým a ničím. Musíme sa 
naučiť spoliehať sa na vlastné schopnosti, chuť tvr-
do pracovať, rozoznávať správne od nesprávneho. 
Nebáť sa riskovať a vždy myslieť na to, že raz s tým 
hokejom ako aktívny hráč skončím, ale život pokra-
čuje a ja mám v ňom pevné miesto. 

S Dušanom Benickým sa zhováral Jožo Starosta

Na spoločnej fotografii na “Skatemille” sú 
zľava Zdeno Chára, Marián Hossa, Dušanov 
syn Ben a Peter Bondra.

Obaja, Dušan Benický aj Anton Odrobiňák, sú šíriteľmi pravdy, ra-
dosti, pokoja, uzdravenia,  porozumenia,  dobrej rady a dobrej zvesti. 
Každý v inej sfére života.
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Rozhovor s Petrom Bebjakom, 
režisérom filmu Čiara

Slovensko, Júl – August 2017
Počas tohoto leta, ktoré som strávila na Slovensku, 

som nemohla prehliadnuť ruch spojený s najnovším 
slovenským filmom ČIARA. Prvý júlový týždeň, kedy 
prebiehal Medzinárodný filmový festival v Karlových 
Varoch, si režisér filmu Peter Bebjak odniesol z festi-
valu cenu za réžiu. Koncom júla, krátko pred premié-
rou filmu v slovenských kinách,  sa všetky rozhlasové 
stanice predbiehali, kto z nich viackrát za deň uvedie 
pieseň ‘Hej, sokoly!’, ktorá v interpretácii slovenských 
hviezd IMT Smile (alternatívna rocková kapela) a On-
dreja Kandráča  (folklorista, huslista a primáš) urobila 
veľkú propagandu novému filmu a stala sa letným hi-
tom. A po premiérovom týždni filmu sa v kultúrnych 
správach rozprávalo o rekordnej návštevnosti kín.  

Vancouver, B.C.  Október 2017
Medzi filmami zastúpenými na VIFF (Vancouver 

International Film Festival) slovenskú tvorbu 
reprezentuje film ČIARA. Na festival je pozvaný aj 
jeho režisér Peter Bebjak, ktorý vďaka jeho filmu, 
prvýkrát navštívil Kanadu, napriek tomu, že jeho brat 
s rodinou tu žije už skoro tridsať rokov. Počas jeho 
krátkeho štvordňového pobytu bolo priam nemožné 
nájsť voľné miesto v jeho nabitom programe,  a o to 

príjemnejšie bolo, keď som s Petrom Bebjakom 
mohla stráviť polhodinku v lobby Sutton Place hotela 
a trošku ho vyspovedať pred druhým predstavením 
jeho filmu. 

Tu je, o čom sme sa rozprávali 
Počas môjho letného pobytu na Slovensku ma 

prekvapil veľký záujem o film pred jeho premié-
rou. Pieseň Hej, sokoly som si spievala denne nie-
koľkokrát a páčilo sa mi, že pieseň bola pozvánkou 
na film. Bol to zámer ako pritiahnuť ľudí do kina?

To bol Wandin (Wanda Hrycová - producentka fil-
mu) nápad. To je tak. Pôvodne sme tú pesničku vy-
brali iba do filmu, hudobník Slavo Solovic ju dal ako 
alternatívu do scény filmu, kde ju hrajú na zábave 
a spieva ju Tomáš Maštalír (hlavná postava filmu) 
s Andym Hricom. Wanda si potom povedala, že sa jej 
tá pieseň tak páči, že z nej urobí letný hit. Ponúkla to 
Ivanovi Táslerovi, čo má s bratom Mirom skupinu IMT 
Smile a povedala, že urobí také hudobné zoskupenie 
ľudí, ktoré by málo kto očakával. Folkloristu Ondreja 
Kandráča s IMT Smile. Ona tam bola trochu použitá 
matematika, lebo Wanda videla, koľko majú Kan-
dráčovci pozretí na You Tube, že je to vyše milióna 
na každú vec, čo urobia. Spojenie týchto dvoch skupín 

a k tomu ešte jedna ukrajinská známa skupina. Bo-
hužiaľ medzinárodná hudobná spolupráca nevyšla, 
tak to zostalo v spolupráci dvoch skupín. Áno, bol 
to zámer. A pozvanie do kina pred piesňou pomohlo 
k tomu, že si to automaticky ľudia začali spájať s fil-
mom a naozaj sa z toho stal letný hit, ktorý sa počas 
leta všade hral.

Je Wanda dobrá producentka? Už ste spolu nieke-
dy spolupracovali?

Áno, je dobrá producentka. My sme spolu robili iba 
keď sme boli na škole, robila mi vedúcu výroby počas 
môjho absolventského filmu. Ale odvtedy sme spo-
lu nespolupracovali, každý sme išli svojou cestou, ja 
som si založil svoju vlastnú produkčnú firmu a ona 
tiež. Po dlhom čase ma oslovila robiť réžiu na jej fil-
me.

Prekvapil ťa ten úspech? Vyhral si v Karlových Va-
roch a film má na Slovensku rekordnú návštevnosť 
v kinách za veľmi dlhé obdobie.

Áno, teraz je na nejakom štvrtom mieste v rámci 
návštevnosti od samostatnosti Slovenska. Prvá je 
Bátorička, potom je Fontána pre Zuzanu II., potom je 
Všetko alebo nič a potom sme my. Ale my sme ešte tí, 
ktorých film je ešte v kinách a ľudia si ho môžu prísť 

pozrieť, aj keď tie čísla sú na slovenské pomery už 
naozaj veľmi vysoké. Áno, úspech filmu ma prekva-
pil. Pôvodne sme mali zámer urobiť presne taký film, 
ktorý bude niekde medzi - aj umelecký, aby fungoval 
na festivaloch, ale ale aj divácky úspešný, aby lákal 
ľudí do kina, aby si ho prišli pozrieť. A to je proste taká 
silná alchýmia, nájsť to pravé spojenie. No a tie re-
cenzie z Karlových Varov  (Hollywood Report, Varieté) 
nám vlastne potvrdili, že to na festivaloch bude fun-
govať.  A ten divácky ohlas  (viac ako 300 tisíc náv-
števníkov v kinách) nám potvrdilo, že sa nám podarilo 
skĺbiť čo sme si na začiatku vytýčili. A to považujem 
za úspech, ktorý som až v takom rozsahu neočaká-
val.

Ako to vlastne začalo? Wanda ťa oslovila už s vy-
mysleným projektom, scenárom a ty si zobral úlohu 
režiséra?

Áno, ale to trošku dlhšie trvalo. Námet mala Wanda 
vymyslený, pretože Wandina matka pochádza z Ubľa 
a ona tam chodievala na prázdniny. A teraz, keď tam 
nedávno pred tromi rokmi bola, tak jej ľudia rozprá-
vali historky, ktoré tam zažili. Ľudia, ktorí tam pašujú, 
prenášajú a prevážajú ľudí, jej o tom rozprávali. A jej 
to prišlo ako veľmi zaujímavá téma. Oslovila scená-
ristu Petra Balka, aby napísal scenár.

Ja som do toho projektu bol prizvaný približne po-
čas tretej verzii scenára, ale medzi tým, až dokedy 
sme nezačali natáčať, vzniklo až deväť verzií. Takže 
na tých ďalších šiestich verziách sme už pracovali 
spoločne a hľadali a vyhadzovali, vypúšťali a dopĺňali 
tak, aby ten scenár bol taký, aby sme si za ním už stáli 
všetci.

Na blogu filmu som si prečítala, že ti trvalo dve 
hodiny nájsť to strávne miesto na umiestnenie ka-
dibudky do jednej scény filmu.  Si perfekcionista?

To nie je o tom, že či som, len proste keď niečo nie je 
úplne presne podľa... Nie, nie som. Som skôr ten typ, 
čo sa dokáže prispôsobiť a dokáže, aj keď je nejaký 
problém,  z toho vyťažiť to, aby to bol zámer. Takže 
nie som ješitný a netrvám na tom, aby to bolo tak ako 
som si to vo sne naplánoval.

Pekne sa o tebe na blogu vyjadrili. Tvoj štáb ťa má 
naozaj rád.

Nečítal som to, asi by som sa mal na to pozrieť, aby 
som videl, čo sa tam píše. Tam ide o to, že všetci tí 
ľudia, čo na tom robia, to robia v prospech toho fil-
mu. A to je to najdôležitejšie, z čoho treba vychádzať. 
Ak je nejaký problém, tak ho treba riešiť. Ak je veľký 
problém a nedá sa riešiť, tak treba nájsť náhradu ale-
bo spôsob.  Ale nie je to o tom, byť ten najhorší alebo 
ten najmúdrejší.

Bolo ťažké získať pre film hviezdy ako Milku Va-
šáryovú a Andyho Hrica? Iných nepoznám, tak ich 
nemôžem spomenúť.

Andyho Hrica nebolo ťažké získať, lebo Wanda je 

jeho dcéra, takže to bolo od začiatku dané a posta-
va pre neho mu bola písaná na telo, čo uvidíš dnes 
v kine. S Milkou Vašáryovou som už chcel dlho robiť 
ale nikdy k tomu nedošlo. Nebola pre ňu napísaná 
správna postava. Ale keď som si prečítal prvú verziu 
scenára, ktorú som mal k dispozícii, už som vedel, že 
ju si tam viem presne predstaviť. Presne som mal 
predstavu o tom, aby sa vymykala z toho ako ju ľudia 
poznajú, aby nebola taká tá milá pani, ale to som ti 
vlastne prezradil, čo som nemal, pred vzhliadnutím 
filmu.

Aha, takže tak, ako som si to predstavovala, že jej 
charakter bude ten, ktorý verí len v dobro sveta a o 
žiadnych špinavostiach nevie, to asi nebude.

Veru asi to tak nebude. No to som tomu dal. 
Nechám sa prekvapiť. Si radšej režisérom alebo 

hercom?
Ja som režisérom a to je moja profesia, to robím 

rád. To, že sem tam si niekde zahrám je skôr ako hob-
by, ktoré ma baví, ale stáva sa to málokedy. Keď sa to 
stane tak už to musí mať dôvod, že tomu venujem iný 
čas ako svoj režisérsky čas.

Ja som videla film Učiteľka, tvoj posledný herec-
ký projekt. Film sa mi veľmi páčil a hneď po jeho 
vzhliadnutí som googlovala, či náhodou scenárista 
filmu nie je z toho istého mesta ako ja a nechodil 
do tej istej školy, lebo som mala pocit, že tú učiteľ-
ku poznám.  Stalo sa aj tebe, že si v detstve stretol 
ten typ učiteľky?

Myslím, že je to veľmi univerzálna téma. Nestretol 
som až taký typ, ale rozhodne som stretol ľudí, kto-
rí svoje postavenie zneužívali. A preto je ten film tak 
úspešný v predaji v zahraničí. Je to asi jeden z naj-
predávanejších súčasných slovenských filmov lebo 
nie je dôležité, kedy sa odohráva. Pre nás to možno 
má význam, my vieme to pozadie, ale to, čo v sebe 
nesie, tomu rozumejú všetci. Asi sa veľa ľudí stretlo, 
a hlavne na škole, s takým zneužívaním postavenia 
a je jedno, či to bolo v 84-tom alebo teraz, či je to 
v Číne alebo u nás.

Ja som zabudla na tie spomienky, ale ten film ich 
vo mne znova evokoval. Pamätám sa, ako som pred 
Vianocami stála v rade na banány a mandarinky 
pre učiteľku alebo som bola so spolužiačkami u nej 
doma upratovať. V tom čase som sa nad tým neza-
mýšľala, lebo som bola 12 -ročné decko.

V tom čase sme to asi všetci brali ako niečo nor-
málne, že tá autorita je silnejšia než vlastný úsudok 
a vlastná vôľa. A to si myslím, že nám Slovákom to 
zostalo.

Vo Vancouveri si prvýkrát, je to tvoja prvá návšte-
va Kanady. Ako na teba pôsobí?

Dúfam, že nie posledná. Strašne je to tu zábav-
né a pekné. Je výborné ako sa tu na festivale o nás 

starajú. Stretol som tu úžasných ľudí, tí ktorí ma do-
prevádzajú. Dnes sme boli v dažďovom pralese v Se-
vernom Vancouveri. Bol som pozrieť aj vo filmových 
štúdiach, kde sa stavali pre nový hollywoodsky film 
Skyscraper kulisy, ktoré mi ukazoval Ján Kobylka. Ten 
tej stavbe šéfuje a robil také filmy ako Revenant s Le-
onardom Capriom alebo Mission Imposible, Deadpo-
ol a veľa ďalších hollywodských trhákov. Všetko, čo 
sa v North Vancouverských filmových štúdiach robí, 
to staval a dával dokopy on. Mám vo Vancouveri aj 
blízku rodinu, tak som sa stretol aj s nimi a oni my tiež 
čo to vo Vancouveri poukazovali.

Takže Vancouver si viac videl pracovne?
Nie, to nie je práca, to je zážitok. Dnes som bol v An-

tropology Museum, v liahni lososov, v  dažďovom 
pralese. Mne sa tu veľmi páči. Aj v Gastowne sme 
boli, Chinatowne, naozaj je tu všade  pekne. A hlavne 
tie hory okolo a more. Boli sme aj v Stanley Parku, ide 
z tohoto mesta veľmi príjemný pokoj .

Stačí málo, prehodiť si letenku na neskorší termín 
a ešte si to užiť. Či práca nepočká?

Áno, práca a aj ďalšie festivaly. Vlastne hneď, keď 
prídem domov, o pár dní na to letím do Luxembur-
gu na ďalší festival, potom je 18. októbra premiéra 
v Prahe,  20. októbra letíme do Kijeva na slávnostnú 
premiéru filmu a potom ďalšie mestá.

Slovensko vyslalo Čiaru do oskarovej nominácie. 
Tak ak to prejde sitom, z hollywoodského mejdanu 
je už len na skok opäť do Vancouveru. Tak ak sa 
tak stane, musíš prísť na dlhšie ako štyri dni. 

Teraz je to vlastne o tom PR, dostať film do po-
vedomia akademikov alebo tých ľudí, ktorí vyberajú 
filmy do užšieho výberu. Pri zahraničných filmoch je 
trošku zložitejší výber, je prihlásených veľký počet fil-
mov, ktoré si musí pozrieť vybraná skupina, ktorá vy-
berie užšiu selekciu filmov. Užší výber si opäť pozrie 
iná komisia, ktorá už rozhodne o užšej nominácii. A to 
je o tom PR, ktorý musí ten film prezentovať. Takže je 
možné, že sa ešte do konca roku dostaneme do LA, 
aby sme sa tam trošku s filmom ukázali.

Takže držím palce aby to vyšlo.

Peter sa ospravedlnil, že ho už čaká pred hotelom jeho 
brat Ivan, ktorý ho ešte chcel vziať na večeru predtým, 
ako bude ďalšie premietanie filmu. Mali na to iba ho-
dinu a potom som ich oboch stretla v dlhej rade ľudí 
čakajúcich na otvorenie sály kina.
Film bol naozaj výborný. To, že Milka Vašáryová hra-
la iný typ postavy ako v iných filmoch, bolo príjemne 
osviežujúce. Postavy hrdinov filmu boli zobrazené 
s ľudskosťou a silnými emociálnymi vlastnosťami. Z fil-
mu dýchala v rovnakom čase láska, surovosť, spolu-
patričnosť, ale aj svinstvo, pokrytectvo, rodinné puto, 
žiarlivosť, honba za peniazmi a pud sebazáchovy. Bol 
to skutočný film o živote skutočných ľudí. Zobrazený 

očami výborného re-
žiséra. Po premietnutí 
filmu bola ešte krátka 
beseda, ktorá skončila 
už v novom dni, kedy 
sa prvý, ale nie posled-
ný pobyt Petra Bebjaka 
vo Vancouveri skončil.  
Prajem príjemný let. 
Z Vancouveru domov, 
do LA a opäť do Van-
couveru. Kde ti krásy 
Vancouveru ukážu veľa 
ďalších tvárí. Máš sa 
na čo tešiť.

S Petrom Bebjakom 
príjemnú polhodinku strávila 

Marika Kubinyi.
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Rozhovor s Jozefom 
Starostom – šéfredaktorom 
krajanského časopisu
Slovo z Britskej Kolumbie v Kanade, ktorý vychádza vo Vancouveri už 10 rokov

Povedzte nám niečo o sebe
Keď som bol v mamičkinom brušku, tak sa vraj, 

podľa rozprávania môjho staršieho brata holiča, 
u pekára Vrbu na Záfortni v Bánovciach nad Bebra-
vou striedali partizáni z Uhrovca a Nemci z Trenčína, 
ktorým pekár Vrba piekol chlieb a žemle. Narodil 
som sa v zadnej izbe „kočacieho zámku“, ako pre-
zývali náš dom na Záfortni, keď fronta prechádzala 
Bánovcami. V prednej izbe bolo sedem ľahko rane-
ných oddychujúcich Rusov. Šiesti z nich chceli, aby 
som nosil ich meno, Ivan. Mama vraj, opäť podľa 
rozprávania môjho staršieho brata holiča, súhlasi-
la a dostala od nich za to fľašu vodky. Keď fronta 
prešla a Rusi odišli, mama ma zaniesla do kostola 
a nechala pokrstiť na Jozefa. 

Vyše 30 rokov žijem vo Vancouveri, v Britskej Ko-
lumbii v Kanade. Som dôchodca, vyslúžený softwa-
rový inžinier, ktorý s bitmi a bajtami a s rôznymi 
programovacími jazykmi „spolunažíva“ viac ako 50 
rokov. Spolu so skupinkou nadšencov už 10 rokov 
vydávame časopis Slovo z Britskej Kolumbie, zhruba 
3-4 krát do roka.

Tento stručný životopis sa zmieňuje iba o mojom 
zrodení a o tom, čo robím teraz. 72 rokov medzi 
týmito dvoma bodmi je cesta plná hľadania a mno-
hokrát blúdenia v slepých uličkách. Je to cesta po-
značená výchovou otca, jednoduchého robotníka 
- komunistu a matky jednoduchej ženy v domác-
nosti - presvedčenej katolíčky. Je to čas, kedy som 
mal oboch rodičov rovnako rád. Je to obdobie drža-
nia čestnej pionierskej stráže pri fiktívnych truhlách 
Stalina a Gotwalda, ako aj čestnej miništrantskej 
stráže pri Božom Hrobe na Veľký Piatok a Bielu 
Sobotu, obdobie detskej naivity, kedy obe čestné 
stráže boli rovnako fascinujúce. Je to obdobie bu-
dovania „tvrdého“ socializmu 50-tych rokov, nádejí 
60-tych rokov, pokusov o zmenu počas normalizá-
cie 70-tych rokov a rezignácie a emigrácie v polovici 
80-tych rokov. Je to tiež obdobie radosti a pokoja, 
ktoré starnutím nachádzam v každej chvíľke života, 
ale tiež čas nostalgie a pocitu vďačnosti pri myšlien-
kach na rodnú krajinu.

Časopis Slovo z Britskej Kolumbie je pre Slovákov 
žijúcich v Kanade veľmi dobre známym 
periodikom. Ste jeho šéfredaktorom. Skúste 

čitateľom SNN predstaviť tento magazín. 
Aké témy prináša? Čím sa snaží pritiahnuť 
svojich čitateľov a koľko ich má?

Od samého začiatku sa snažíme o to, aby 
sme v časopise prinášali také úvahy, prí-
behy, udalosti, informácie, ktoré sú ladené 
skôr na pozitívne, než na negatívne stránky 
emigrantského života, skôr na inšpiračné, 
než na depresívne stránky života, skôr na kooperáciu, 
než na konfrontáciu, skôr na dobrú skúsenosť, než 
na rozporuplné názory, skôr na to, čo nás, Slovákov 
doma a v zahraničí, spája, než na to čo nás rozdeľuje.

Chceme slúžiť nielen Slovákom v Britskej Kolum-
bii, ale aj iným slovenským komunitám roztrúseným 
po celom svete a chceme písať o živote nielen Slo-
vákov žijúcich v Britskej Kolumbii, ale tiež o živote 
tých slovenských zahraničných komunít, ktoré sa 
budú chcieť podeliť s našimi čitateľmi so svojimi ži-
votnými skúsenosťami.

V tlačenej forme časopisu ako aj na jeho webo-
vých stránkach www.slovozbritskejkolumbie.ca 
prinášame rôzne inšpiračné témy. Spomeniem spri-
tualno-spoločenské príhovory, inšpirujúce príbehy, 
zamyslenia, pohľady do budúcnosti, o historických 
udalostiach a osobnostiach slovenského národa, 

útržky z histórie Slovákov v zahraničí, o živote sú-
časných slovenských zahraničných komunít a o 
zaujímavých osobnostiach emigrantského života, 
zážitky emigrantov z cesty na Slovensko, zážitky 
z potuliek po svete, ako som emigroval a môj nový 
domov, ale tiež prozaické a poetické príspevky a lis-
ty našich čitateľov.

V súčasnosti tlačíme 200-400 výtlačkov časopi-
su, podľa toho, koľko máme finančných prostried-

kov (výrobná cena jedného 
plnofarebného 40 stranového 
výtlačku sa pohybuje medzi 6 
a 7 kanadskými dolármi – asi 
5 Eur) . Veľkú väčšinu výtlač-
kov rozširujeme však zadar-
mo. Záujemci si môžu vy-

zdvihnúť časopis v hale kostola sv. Cyrila a Metoda 
v New Westminsteri. Časopis ponúkame aj pri rôz-
nych kultúrnych a spoločenských udalostiach, kde 
je vysoká pravdepodobnosť výskytu slovenských 
a slovenčine rozumejúcich návštevníkov.

Niekoľko desiatok fyzických výtlačkov posielame 
poštou viacerým slovenským organizáciam na Slo-
vensku i v zahraničí a máme asi 30 naozajských 
predplatiteľov  v Kanade, v USA a na Slovensku, 
ktorí si odoberanie časopisu objednali cez http://
slovozbritskejkolumbie.ca/predplatne.  

Ťažisko čitateľov však využíva možnosť prečítať 
si Slovo z Britskej Kolumbie v elektronickej podo-
be. Ponúkame bezplatný elektronický kiosk http://
slovozbritskejkolumbie.ca/kiosk, kde si návštevníci 
môžu prečítať všetky čísla časopisu, ktoré sme vy-
dali počas uplynulých 10 rokov. Denne kiosk navští-
vi niekoľko desiatok čitateľov. 

Vyše 1200 záujemcov z celého sveta dostáva náš 
časopis cez email – zadarmo. Prihlásiť sa je možné 
cez stránku http://slovozbritskejkolumbie.ca/buletin. 

Od ktorého roku Slovo z Britskej Kolumbie vy-
chádza? Spomínate si ešte na jeho začiatky? Ako 
sa postupne formoval? 

Prvé číslo časopisu vyšlo v decembri 2007. V tom 
čase chýbali iba 3 roky do 50. výročia založenia slo-
venskej farnosti sv. Cyrila a Metoda v New West-
minsteri a chystali sme sa zostaviť a vydať tlačou 
Pamätnicu o histórii farnosti. Uvedomovali sme si 
však, že je to náročná úloha. Prebehla mi hlavou 
myšlienka, že ak vydáme tlačou každé tri mesiace 
niekoľko historických článkov zo života slovenskej 
farnosti v New Westminsteri a zo života Slovákov 
v Britskej Kolumbii, behom 3 rokov nazbierame do-
statok materiálu na vydanie Pamätnice.

Tak vznikol časopis Slovo z Britskej Kolumbie. 
Tento rok sme oslavovali 57 rokov trvania sloven-
skej farnosti na ďalekom západe Kanady, na pobreží 
Tichého Oceánu. Pamätnicu sme doposiaľ nevydali, 
ale Slovo z Britskej Kolumbie má za sebou 10 rokov 
svojej existencie.

Okruh prispievateľov, ktorí sa podielali na 1.čísle, 
bol veľmi malý. Postupne som oslovoval rôznych 
autorov, ktorých tvorba bola v súlade so zameraním 
Slova z Britskej Kolumbie („lepšie zažať jednu svieč-

ku ako preklínať temnotu“), s prosbou o príspevok 
do časopisu. 

Ako sa však časopis dostával do povedomia čita-
teľov v Kanade, na Slovensku aj inde vo svete a jeho 
obľuba rástla, rovnako rástol a stále rastie aj počet 
zaujímavých a inšpiračných príspevkov od autorov 
z celej slovenskej diaspóry. 

Aké je Slovo z Britskej Kolumbie dnes a aké sú Vaše 
predstavy o vývine tohto časopisu do budúcnosti? 

Dnes vychádza časopis 2-4 krát do roka na 36 až 
40 stránkach a sú v ňom príspevky od autorov z Ka-
nady, USA, Slovenska, Srbska, Južnej Afriky, Papua – 
Nová Guinea, Švajčiarska, Talianska, Francúzska ...

Charakter časopisu zostáva však nezmenený. 
Uverejňujeme úvahy, príbehy, udalosti, informácie, 
ktoré sú ladené na pozitívne stránky emigrantského 
života, na inšpiračné stránky života, na kooperáciu, 
na dobrú skúsenosť a na to, čo nás, Slovákov doma 
a v zahraničí, spája.

Aká je budúcnosť časopisu? Je perspektívny?
Myslím si, že áno. Nehrozí mu zánik? Hrozí a raz aj 

zanikne. Nemôže dôjsť k asimilácii Slovákov? Môže 
a aj dochádza. K zániku rodnej reči? Môže a aj za-
niká. 

Všetko, čo vzniklo, raz aj zanikne. Reč, komunita, 
spolok, farnosť, časopis. Otázka je len kedy? A tiež, čo 
robíme my? Napomáhame k zániku alebo k udržaniu, 
k obnove, k znovuzrodeniu? Malé businessy vymie-
rajú a veľké, nadnárodné spoločnosti ich požierajú. 
Možno podobný osud čaká aj malé národy. Nadná-
rodné sily ich prevalcujú. Ako dlho si my v tomto tren-
de udržíme svoju identitu, svoju slovenskosť? 

Budeme hrdí na svojich predkov, na svoju histó-
riu alebo budeme nekriticky oslavovať a nasledovať 
cudzie „idealy“? 

Tieto otázky sú rovnako aktuálne pre Slovákov 
na Slovensku aj v zahraničí. Slovo z Britskej Kolum-
bie sa snaží tento trend zániku a asimilácie spomaliť 
a napomôcť k udržaniu, k obnove a k znovuzrodeniu 
slovenskosti. Tak ako malé deti hrajúce sa na mor-
skej pláži aj my veríme, že stavať hoci aj pieskové 
hrady je dôležité aj keď sa rozplynú vo morských 
vlnách času. Veď prídu iné „deti“, ktoré ich znova  
začnú stavať.

S akými problémami sa najčastejšie stretávate 
a naopak, čo považujete za svoje najväčšie úspe-
chy? 

Problémy tu v Kanade vraj neexistujú, iba výzvy. 
Najväčou výzvou je nájdenie odpovedí na 3 otázky.

(1) Kde nájsť dostatok času na neplatenú profesio-
nálnu prácu, ktorú si vydávanie kvalitného časopisu 
vyžaduje? (2) Kde nájsť dostatok financií na zapla-
tenie profesionálnych služieb spojených s vydáva-
ním a distribúciou plnofarebného časopisu v tlače-
nej podobe (grafika, desk-top-publishing, farebná 
tlač, poštovné)? (3) Kde nájsť nadšených dobro-
voľníkov ochotných pomáhať s úpravou „surových“ 
textov (gramatická a štylistická úprava, doplňovanie 
mäkčeňov, dĺžňov, prepis textov zo starých novín 
a časopisov do elektronickej podoby, preklad textov 
z a do angličtiny, skracovanie textov, vyhľadávanie 
priliehavých obrázkov)?

Najväčším úspechom je odozva, ktorú časopis Slo-
vo z Britskej Kolumbie má medzi svojimi čitateľmi. Ak 
dostaneme email, v ktorej sa píše, že „Slovo z BC má 
obsah, vážny, inokedy úsmevný a hlavne má ducha 
- ducha dobra“ alebo „Oceňujem obsahovú aj grafic-
kú úroveň Slova z BC, dobrá práca“ alebo „Chodia mi 
hromady kadečoho, ale váš časopis som si s rados-
ťou prečítal, lebo mal aj duchovné posolstvo“, hneď sa 
nám radostnejšie pracuje na novom čísle. 

Niektoré odozvy dokonca lepšie charakterizujú 
našu prácu, než by som to vyjadril vlastnými slo-
vami. Napríklad: „Dnes som mal čas prečítať si 
najnovšie vydanie Slova. S uznaním konštatujem, 
že autori článkov v spolupráci s redakčným vede-
ním časopisu odviedli veľmi slušnú prácu. Časopis 
by sa dal zaradiť medzi kresťansko-konzervatívne 
periodiká, avšak narába s témami citlivo, nevnucuje 
nasilu čitatelovi svoj názor. Nájdu si v ňom svoje aj 
milovnici histórie a aj ľahšieho žánru. Nie je ľahké 
s obmedzenými finančnými prostriedkami vytvoriť 
niečo hodnotné. To treba vyvážiť nadšením a poc-
tivým prístupom. A vám sa to, myslím si, podarilo. 
Želám veľa ďalších úspechov.“

Občasník Slovákov žijúcich v Kanade  - Slovo 
z Britskej Kolumbie - je jeden z najlepšie grafic-
ky vybavených krajanských periodík – je plnofa-
rebný, na kvalitnom papieri. Vyzerá jednoducho 
„bohatý.“ V akom náklade vychádza? Je zložité ho 
financovať?  

V čase mobilov, tabletov, emailov, esemesiek, so-
ciálnych sietí a rôznych elektronických dokumentov 
typu eBook držať v rukách nezávislý slovenský emig-
rantský časopis, ktorý je príťažlivý na vzhľad, kvalitný 
na hmat a má zaujímavý, inšpiratívny a povzbudzujú-
ci obsah, je rarita. Slovo z Britskej Kolumbie sa snaží 
byť touto raritou, napriek tomu, že vydanie jedného 
čísla vo farebnej tlači nás stojí 800-1600 dolárov. 

Časopis začal vychádzať s finančnou podporou 
Úradu pre Slovákov žijúcich v zahraničí, a tento ho, 
hoci nie každý rok, podporoval a podporuje dote-
raz. V prvých rokoch, keď mal časopis menší počet  
strán, vychádzal v náklade 1000 výtlačkov. Teraz, 
pri väčšom počte strán sa náklad pohybuje od 200 
do 400 výtlačkov, podľa štedrosti našich sponzo-
rov. Na koľkých stranách vychádza? Prvé číslo vyšlo 
v decembri 2007 na 8 stranách. V súčasnosti vychá-
dza na 40 plnofarebných stranách. 

Chcel by som sa touto cestou poďakovať Úradu 
pre Slovákov žijúcich v zahraničí za jeho finančnú 
podporu. Rovnako naša veľká vďaka patrí aj viace-
rým spoločnostiam a jednotlivcom, ktorí nás svojím 
inzerátom alebo priamou menšou či väčšou finanč-
nou čiastkou materiálne, ale aj morálne, podporujú.

Čo pre Vás znamená byť jeho šéfredaktorom? Čo 
je na tejto práce najzložitejšie? Aké pracovné na-
sadenie si Vaša práce vyžaduje?

Ten „šéfredaktor“ príjemne šteglí moje ego. Nie-
kedy si však pripadám skôr ako riaditeľ jednotriedky 
v zapadnutej dedinke za horami - za dolami, ktorý je 
sám a musí byť školníkom, upratovačom, kuričom, 
zásobovačom, vychovávateľom, učiteľom slovenčiny, 
počtov, zemepisu, dejepisu, telocviku ... . Samozrej-
me, vo voľných chvíľach je aj riaditeľom - sám sebe. 

V skutočnosti s mojím „šéfredaktorstvom to tak 
celkom nie je, pretože mám veľa pomoci a podpory 
od ľudí podobného zmýšľania a prístupu k životu.

Nerobím napríklad grafickú úpravu časopisu, tú 
robí priateľ Daniel Behan, profesionálny grafik, 
ktorý ani pri presunoch skrz kontinenty nezane-
vrel na Slovo z Britskej Kolumbie, pri ktorom stojí 
od jeho vzniku. S jeho pomocou je časopis vizuálne 
príťažlivý a príspevkom od našich autorov dodáva 
potrebný „šmrnc“. Momentálne pôsobí na Sloven-
sku – www.pixelplus.sk.

Pred 4 rokmi sa k nám pridal Paul Stacho, kanad-
ský Slovák, fotograf-publicista. Už 33 rokov pôsobí 
neďaleko Niagarských vodopádov. Ako správny „am-
basádor“ propaguje pri každej príležitosti Slovensko, 
lebo tam má svoje korene. Na svojich fotografických 
cestách sa snaží stretnúť sa so Slovákmi, ktorí ro-
bia dobré meno krajine, kde sa narodili alebo zka-
diaľ pochádzajú ich predkovia. Jeho pútavé slovné 
a obrázkové reportáže z návštev krajanov-Slovákov 
na „Bohatom Pobreží“ (Kostarika), na Kube, v USA, 
v Taliansku, vo Francúzsku, v Srbsku, v Berlíne, 
Moskve, na Slovensku, zaujali nejedného čitateľa.

Takto by som menovať desiatky ďaľších autorov, 
inzerentov a sponzorov, bez ktorých pomoci by 
moje „šéfredaktorstvo“ nestálo za veľa. Ako príklad 
by som chcel spomenúť Máriu Eškút, ktorá už 10 
rokov píše spirituálne úvodníky pre Slovo z Britskej 
Kolumbie. Je najstálejšou autorkou časopisu. Jej 
úvodníky si zasluhujú zvláštnu pozornosť a možno 
aj knižné vydanie. Doporučujem prečítať si ich. Sú 
na titulnej strane každého vydania časopisu (http://
slovozbritskejkolumbie.ca/kiosk). 

Keď spočítam čas, ktorý sám venujem príprave 
každého čísla ako „šéfredaktor“, tak mi to vychádza 
na jeden a pol až dva pracovné mesiace, bez počíta-
nia času potrebného na písanie samotných článkov. 
Pomáha mi to však pri stárnutí zostať mladým.

Na otázky p. Zuzany Pavelcovej odpovedal Jozef Starosta 
Foto: archív Slova z Britskej Kolumbie

Trojica najaktívnejších – Jozef Starosta, 

Paul Stacho a Daniel Behan (zľava doprava)
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S príchodom leta akoby sa vrece roztrhlo s podujatiami Slovákov v zahraničí i doma na Slovensku, 
za mnohé iné spomeňme aspoň Pamätný deň zahraničných Slovákov v Bratislave, Deň Slovákov v Ma-
ďarsku ... vymenovať možno ďalšie a  ďalšie, pripomínajúce významné udalosti a významné osobností, 
ale aj letné tábory pre deti, niektoré so špecifickým zameraním.  Všetky takéto stretnutia a podujatia 
prispievajú k udržiavaniu pocitu spolupatričnosti, posilňujú pocit hrdosti na svoj pôvod a úctu k rodnému 
jazyku a krajine pôvodu, či krajine pôvodu predkov, i úctu k tradíciám, ku kultúrnemu dedičstvu.

Mnohých priaznivcov si získali folklórne prehliadky a festivaly –  Východná, Dulovce, Detva… Medzi ne 
sa už trinásty rok úspešne radí medzinárodný folklórny festival v Rumunsku – Mládežnícky folklórny 
Čerpotok. Prvý raz sa folkloristi stretli v Čerpotoku v roku 2004, v roku osláv 150. výročia príchodu Slová-
kov do Čerpotoku.  Neveľká obec na úpätí bihorských hôr nazvaná podľa potoka (Cerový potok s brehmi 
a úbočiami porastenými cerovými lesmi) odvtedy rok čo rok uprostred júla víta účastníkov slávností. Aj 
tento rok sa ich tu zišlo okolo 300. Hlavným organizátorom festivalu je Demokratický zväz Slovákov 
a Čechov v Rumunsku, Úrad pre Slovákov žijúcich v zahraničí, Miestne zastupiteľstvo Siplak, Minister-
stvo kultúry Rumunska a Župná rada Bihor, všetkým patrí poďakovanie. Vďaka a obdiv prináleží najmä 
domácim organizátorom pod vedením Adriána Merku a Františka Merku  za organizačne  zvládnutý prie-
beh podujatia. Veď privítať v malej obci toľkých účastníkov či návštevníkov, postarať sa o nocľah, stravu 
pre všetkých, o plynulý priebeh programu a všetko, čo k tomu patrí, iste nie je jednoduché. 

Prípravy folkloristov začali už 14. júla podvečer skúškami v reálnom prostredí. Na otvorení 15. júla sa 
zúčastnili vzácni hostia – veľvyslanec SR v Rumunsku Ján Gábor, predseda Úradu Slovákov žijúcich v za-
hraničí Ján Varšo, poslanci rumunského parlamentu a predstavitelia župných a miestnych úradov, gene-
rálny konzul SR v Maďarsku Igor Furdík, riaditeľka Krajanského múzea Matice slovenskej Zuzana Pavel-
cová a ďalší. Oficiálne bol festival otvorený vztýčením rumunskej a slovenskej štátnej vlajky a vlajky EÚ 
pred sídlom pobočky Demokratického zväzu Slovákov a Čechov v Rumunsku v obci Čerpotok. Odtiaľ sa 
vydal krojovaný sprievod obcou do amfiteátra, kde sa konala prvá časť kultúrneho programu. Po otvára-
com prejave a pozdravných príhovoroch sa v ňom predstavili súbory Slovákov z Rumunska - Cerovina (aj 
názov domáceho folklórneho súboru sa odvíja od cerových lesov) spolu s detským súborom Cerovina, FS 
Lipka z Bodonoša a Ďatelinka z Varzaľa. Zo zahraničia sa predstavili Slovenský kultúrno-osvetový spolok 
z Erdevíka (Srbsko), SKUS Fraňo Strapač z Markovca Našického (Chorvátsko), Zelený javor z Krempách 
(Poľsko) a zo Slovenska zo Skalice folklórny súbor Skaličan. Všetky vystúpenia si vyslúžili obdiv divákov, 
čo vyjadrili dlhým potleskom. Každý súbor prispel svojim dielom k úspechu festivalu, či už to boli krásne 
piesne, zaujímavé choreografie, scénky, ale obdivovali sme aj prekrásne slovenské kroje z rôznych re-
giónov Slovenska i zo zahraničia, kde žijú Slováci, ktorí si svoje kroje prispôsobili a v mnohých prípadoch 
vypracovali na unikáty. Detailné zábery z vystúpení boli premietané na veľkoplošnej obrazovke, ktorá 
divákom ponúkla väčší komfort. 

Obrazovka zohrala svoju rolu aj pri zobrazení hlavnej témy tohoročného podujatia. Festival sa totiž 
každý rok zameriava na určitú tému. V tomto roku to bola tradičná bihorská zabíjačka v podaní súboru 
Cerovina, ktorá priblížila zvyky a obyčaje, ale realisticky mimo javiska aj  jednotlivé úkony od zabíjačky 
cez rozdelenie a následné spracovanie mäsa. Takže amfiteátrom sa niesli nielen ľudové spevy a pove-
dačky súvisiace so zabíjačkou, ale aj vône rôznych dobrôt. Sprievodné podujatia ako tanečná škola či 
tanečná zábava v amfiteátri tiež prispeli k dobrej atmosfére.

Nasledujúci deň pokračoval nedeľnou svätou omšou v miestnom kostole a druhou časťou slávnost-
ného programu. Podvečer dospel k svojmu záveru a po vyhodnotení sa folkloristi rozchádzali v dobrej 
nálade a s prianím znovu sa stretnúť na javisku či v hľadisku amfiteátra v Čerpotoku.

Gabriela Hamranová

SLÁVIČEK
Nábor do detského 
folklórneho súboru

Vítame vás milé deti, SLÁVIČEK k vám všetkým letí.
Budeme si spolu spievať, naučí nás veľmi veľa.
O tom, ako sa na Slovensku žilo a žije
a aké sú tam krásne zvyky a tradície.
Nastal ten správny čas, kedy folklórny súbor Slá-

vik, po šiestich rokoch svojej existencie robí nábor 
do detského súboriku  SLÁVIČEK. 28. septembra 
2017 prišlo do haly slovenského kostola v New 
Westminsteri veľa mamičiek a oteckov so svojimi 
ratolesťami, aby zistili, čo sa to v slovenskej komu-
nite chystá.

Vďaka Silvii Kurejovej a podpory ostatných čle-
nov Slávika, prípravy na prvú sezónu Slávička na-
brali po rozhodnutí, že nastal ten správny čas pri-
tiahnuť do súboru novú generáciu, rýchle obrátky. 
Prekvapenie bolo pre nás veľké, keď sa v deň ná-
boru po hale ozýval džavot detí vo veku od jednoho 
do dvanástich rokov. Nie všetky vedeli rozprávať 
po slovensky, ale ich rodičia urobili správny krok 
k tomu, aby sa cez slovenské ľudové piesne ich 
ratolesti čo-to naučili. Tu sú  výpovede niektorých 
z rodičov:

Mária Považan a deti Annabel (1), Joshua (4) 
a Sofia (6)

My (rodičia) sme narodení na Slovensku, ale naše 
deti sa narodili v Kanade. Boli by sme radi, aby po-
znali slovenské tradície a pesničky.

Mária Jadrijev a deti Marko (3) a Veronika (6)
V našej rodine deti rozprávajú troma jazykmi.  

Manžel je pôvodom z Chorvátska, takže je to mix 
angličtiny, slovenčiny a srbochorvátštiny. Rada by 
som svojim deťom ukázala slovenskú kultúru a pri-
blížila im jazyk v jeho najkrajšej forme - v ľudových 
piesňach. 

Martin Irman a dcéry Sara (5) a Julia (6)
Moje dcéry  vedia po slovensky len niekoľko slov 

a fráz ako ‘Dobrý deň’, ‘Dobrú noc’, ‘Ako sa máš?’, 
ďakujem, pes, mačka... Manželka je pôvodom 
z Thajwanu, tak v našej domácnosti prevláda anglič-
tina a mandarínčina. Rád by som bol, keby sa moje 
dcéry zoznámili so slovenskou kultúrou a naučili sa 
rozprávať po slovensky a našli si nové kamarátky 
rovnakého veku.

Simona Rolincová a syn Maťko (2)
Maťko v našej dvojjazyčnej rodine rozpráva ply-

nule slovensky a anglicky. Rada by som mu okrem 
manželovej britskej kultúry priblížila aj tú moju, 
slovenskú.  Ja sama som bývalou členkou Slávika 

a dúfam, že teraz, keď je Maťko už väčší, budeme 
obidvaja chodiť do svojich súborov, medzi svojich 
kamarátov. 

Eva Eller a vnuk Ryan (5)
Ja som srdcom folklóristka celý svoj život a bola 

by som rada aby môj vnuk, ktorý veľmi rád spieva, 
mohol aj tancovať vo folklórnom súbore. Dúfam, že 
sa to podarí skĺbiť s jeho hokejovými tréningami.

Mirka a Vlado Plavák a syn Samko (4)
Prišli sme sa pozrieť na nábor do detského súboru 

s tým, že zostaneme aj na skúške Slávika a pozrie-
me, či by sme to zvládli aj my. Nemáme žiadne ta-
nečné folklórne skúsenosti, ale radi by sme sa na to 
dali. Len sa obávame, že by sme ostatných brzdili.

Ja k tomuto pridávam, že každý je medzi nami 
vítaný, a že väčšina našich členov nikdy predtým 
v žiadnom súbore netancovala a nespievala. Veď 
niekedy sa začať musí, tak ak cítite, že možno teraz 
je ten správny čas to skúsiť, neváhajte a príďte me-
dzi nás. Viac ľudí, viac zábavy.

Slovenská ľudová pieseň
Sláviček je malý vtáčik, sláviček je malý vtáčik,
na strom si on vyletí, do húšťavy zaletí 
spieva on pre malé deti. 

Sláviček je taký vtáčik, malý, drobný ako máčik,
keď sa naje, napije, potom spieva, trilkuje 
a nás všetkých potešuje.

Silvia Kurejová
Je členka súboru Slávik a zakladateľka súboru 

Sláviček. Tancovala počas stredoškolského štúdia 
vo folklórnom súbore Strážov v Ilave a v školskom 
súbore v Pruskom. V Kanade je už dvanásť rokov 
a po prvom vystúpení súboru Slávik na Európskom 
festivale v roku 2011, ktoré Silvia videla len z hľa-
diska,  vedela, že Slávik jej určite pomôže prekonať 
odlúčenie od Slovenska. Láska na prvý pohľad. Silvia 
hovorí: „Som veľmi rada, že som Slávičiarka. Sme 
v súbore ako jedna veľká rodina, ktorá mi v Kana-
de veľmi chýbala a Slávik mi ju ďaleko od domova 
nahrádza. Teraz, keď už mám svoju vlastnú  rodinu, 

som veľmi rada, že ma môj partner podporuje v mo-
jej záľube a že sa na neho môžem spoľahnúť. Je mi 
blízkym partnerom nielen v osobnom živote, ale aj 
v tanci. Kto by povedal, že mladý muž filipínskeho 
pôvodu bude jedným z mála rúčich tancujúcich šu-
hajov v Sláviku. Láska a tanec nepozná hranice.”

Prečo si sa rozhodla viesť Sláviček?
„Tanec patrí k môjmu životu, od ranného detstva 

som chcela byť učiteľkou tanca. Pred narodením 
dcéry Perly, ktorá má teraz dva roky, som bola in-
štruktorkou Zumby a ešte aj teraz vediem kurz 
pre seniorov. 

Na Perle pozorujem, že sa rada vyjadruje pohy-
bom a neuveriteľne rada spieva. Slovenské ľudové 
piesne ale taktiež anglické nursery rhymes. Uvedo-
mila som si, že ak to sama nepodchytím, môže sa 
jej záujem rozplynúť do stratena. Tak som si pove-
dala,že nemá význam čakať, ale treba s tým začať 
hneď. Slávik ma v mojej ambícii podporil a veľmi mi 
pomáha realizovať môj sen.“

Aké máš plány so Slávičkom?  
„Som veľmi rada, že sa vytvorila nová slovenská 

komunita rodičov s deťmi, ktorých spája záujem 
o tanec, spev a slovenské ľudové tradície. Sloven-
ský folklór je krásny a môže poskytnúť nesmierne 
veľa staršej aj mladšej generácii. Zachovanie slo-
venského jazyka pre naše deti je asi ten najväčší dar.                         
Prekvapil ma a nesmierne potešil veľký záujem ro-
dičov o náš nový súborík. Takže tak ako ja zmýšľam 
o Perle, zmýšľajú aj iní rodičia o svojich deťoch, čo 
nám dáva ten dôležitý pilier pre našu budúcu spo-
luprácu. Jedným z vyjadrovacích prostriedkov detí je 
tanec a práve tým, v spojení so spevom a hudbou, 
by som chcela u detí prehĺbiť a zdokonaliť ich priro-
dzený  pohybový talent. Urobiť niekoľko vystúpení 
ročne a predstaviť naše talenty nielen slovenské-
mu publiku. A keď už sme pri tých snoch a plánoch, 
možno sa nám jeden deň podarí  ísť so Slávičkom 
na nejaký folklórny festival na Slovensku. Sny treba 
mať veľké, ale treba aj veľkú chuť ich zrealizovať.                                                                                          
Ale mojím najväčším prianím je, aby v Slávičku 
vznikli krásne dlhodobé priateľstvá, ktoré pretrvajú 
po celý život.“     

O priblíženie atmosféry náboru do Slávička a vyspovedanie 
jej zakladateľky sa postarala Marika Kubinyi, členka Slávika.   

Folklórny Čerpotok 
v plnom nasadení

Záujemci o Sláviček nemusia ča-
kať do novej sezóny, príďte nás po-
zrieť na naše skúšky. Každý ponde-
lok od 17:45 do 18:30, niekedy aj 
dlhšie, do haly slovenského kostola 
v New Westminsteri.
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“Výmena stráží” v New Westminsteri
Pred 15 rokmi, v máji 2002, prišiel do farnosti 

sv. Cyrila a Metoda v New Westminsteri v Britskej 
Kolumbii nový slovenský kňaz, Juraj Kopanický. Na-
hradil odchádzajúceho slovenského kňaza Jozefa 
Menuša.

Po skončení sv. omše, na výzvu odchádzajúceho 
kňaza, členovia farnosti sv. Cyrila a Metoda symbo-
licky, aj fyzicky, „objali“ svoj kostol.

O chvíľku neskôr, vo farskej hale „Pod Oravským 
zámkom“, farníci vyjadrili „sladkým spôsobom“ svoje 
Ďakujeme Vám Otec Jozef a Vitame Vás Otec Juraj.

To bolo pred 15 rokmi. 
13.augusta 2017 sa história, v čomsi, zopakova-

la. Prišlo k ďalšej „výmene stráží“. Odchádzajúceho 
Otca Juraja Kopanického nahradil prichádzajúci Otec 
Rastislav Kršák SVD.

Po skončení sv. omše, na výzvu odchádzajúceho 
kňaza, členovia farnosti sv. Cyrila a Metoda symbo-
licky, aj fyzicky, „objali“ svoj kostol.

O chvíľku neskôr, vo farskej hale „Pod Oravským 
zámkom“, farníci opäť  vyjadrili „sladkým spôso-
bom“ svoje Ďakujeme o. Juraj  a Vitaj o. Rastislav.

Mal som možnosť odfotografovať obe „obja-
tia“ kostola, ktoré delí 15-ročný časový interval 
a zamyslieť sa nad tým, čo je to 15 rokov v živote 
farnosti, v živote jednotlivca. Koľkí z tých, ktorí „ob-
jímali“ kostol pred 15 rokmi nás už predišli do več-
nosti. Koľkí z nás sme mali možnosť byť v „reťazi“ 
okolo kostola vtedy aj teraz. Čo všetko sa v našich 
životoch zmenilo. Čo všetko sme prežili v sloven-
skom kostolíku sv. Cyrila a Metoda v New Westmin-
steri. A koľké ohnivká terajšej reťaze pred 15 rokmi 
boli niekde inde, doma na Slovensku, vo svete alebo 
ešte len v Božích plánoch ... Slovenská lipa prerástla 
výškou vežu kostola a korene kanadskej borovice sa 
rozrástli do hĺbky aj do šírky ...

Otec Juraj Kopanický
Otec Juraj dosiahol počas jedného pôsobenia rekord-

ných 15 rokov služby v našej farnosti. Všetci ostatní 
kňazi slúžili od 3 do 11 rokov počas jedného pôsobe-
nia.  O.Jozef Menuš bol u nás 3 roky, jezuita Jozef Švec 
tu bol 5 rokov, jezuita Ján Kadlec 7 rokov, jezuita Ján 
Žabka 8 rokov, jezuita Otec Viliam Lacko, zakladateľ 
farnosti pôsobil medzi nami 2x, 9 rokov v 60-tych ro-
koch a 11 rokov  v 80 a 90-tych rokoch. Kvalita služby 
sa však nemeria iba počtom odslúžených rokov.

Mohli by sme hovoriť o počte vyslúžených svia-
tostí počas 15 rokov, o počte krstov, pohrebov, 
sv.omší, sv.prijímaní, sviatostí manželstva, koľko 
hodín  strávil o.Juraj v spovedelnici, koľko návštev 
chorých, starých, opustených, núdznych absolvo-

val, koľko kázní povedal deťom, mladým,  dospelým  
a starým farníkom. … Sú to však opäť suché štatis-
tické čísla a iba tými sa nedá vyjadriť hodnota služby 
otca Juraja členom nášho farského spoločenstva.

Treba spomenúť, že dvere fary boli vždy otvorené 
a oltár kostola vždy pripravený pre spolubratov-
-kňazov z dekanátu, návštevníkov z Kanady, z USA, 
zo Slovenska, z Česka. Len pre zaujímavosť, viete 
koľko kňazov a biskupov navštívilo našu farnosť 
za posledných 15 rokov? Viac ako 40. Boli medzi 
nimi biskupi, Michael Muller, Tomáš Gális, Václav 
Malý, Jozef Haľko… Ale to sú zase len čísla.

Otec Juraj bol nielen naším duchovným otcom 
a spovedníkom. Do jeho duchovného vedenia sa 
odovzdali aj viacerí jeho spolukňazi z dekanátu, 
a tiež aj chorvátske sestričky. Otec Juraj bol ochot-
ným pomocníkom pri predvianočných a veľkonoč-
ných spovediach vo všetkých okolitých farnostiach 
a ľudia ho mali radi. 

Podstatnú časť svojho pastoračného času venoval 
Otec Juraj zaopatrovaniu chorých a zomierajúcich 

ako nemocničný kaplán v Royal Columbian Hospi-
tal. Túto službu vykonával  s rovnakou vážnosťou 
a zodpovednosťou ako duchovné vedenie členov 
našej farnosti. Svoju vďačnosť mu vyjadrili rodiny 
mnohých pacientov z rôznych kresťanských deno-
minácií, dokonca aj pacientov nekresťanov. 

Nemôžeme zabudnúť ani na duchovné semináre, 
ktoré naša farnosť, pod vedením Otca Juraja zorga-
nizovala pre celú Vancouverskú arcidiecézu. Medzi 
najúspešnejšie patrili semináre o vnútornom uzdra-
vení, ktoré na pozvanie otca Juraja viedol Otec Elias 
Vella z Malty spolu s Dianou Mascarenhas z Indie.

Poďakovať sa treba aj za to, že Otec Juraj slúžil 
nielen členom farnosti sv. Cyrila a Metoda v New 
Westminsteri, ale ako správca slovenskej farnosti 
na ďalekom západe Kanady, na pobreží Pacifického 
oceánu, kde sa naša farnosť stala aj akýmsi cen-
trom spoločenského života Slovákov žijúcich v okolí 
Veľkého Vancouveru,  Otec Juraj slúžil aj ako neofi-
ciálny slovenský konzul-ambasádor. Svedčia o tom 
početné požiadavky a prosby, ktoré Otec Juraj dostal 
od Slovákov žijúcich v Britskej Kolumbii, ktorí nepat-
rili do farského spoločenstva. Rovnako slovenský 
veľvyslanec z Ottawy a jeho konzuli si pri svojich 
návštevách západu Kanady  vždy z farskej haly 
spravili vysunuté pracovisko veľvyslanectva.

Spolu s úlohou neoficiálneho ambasádora treba 
Otcovi Jurajovi poďakovať za podporu slovenského 
spoločenského a kultúrneho života vo Vancouveri 
a v okolí. Jeho pomoc a podporu určite pocítili a sú 
mu za ňu vďační členovia folklórneho súboru Slávik, 
speváckeho zboru Great Moravia, redakcia časopisu 
Slovo z Britskej Kolumbie, a iní organizátori spolo-
čenských podujatí, predvianočných večier, posedení, 
detských vystúpení a spoločenských zábav.

Keď k tomu všetkému pripočítame lásku s akou 
Otec Juraj  prislupoval k deťom, k mladým, dospe-

lým aj starým, jeho rozhovory s neveriacimi, náv-
števy vo väznici, osobné priateľstvá, starostlivosť 
o samotný kostol, faru a farskú halu, rovnako ako 
starostlivosť o jeho vlastný duchovný rast v ICPE, 
potom môžem pokojne vyhlásiť, že 15 rokov pôso-
benia O.Juraja vo farnosti sv. Cyrila a Metoda v New 
Westminsteri bolo 15 plodných rokov.

Prvýkrát, takmer pred 20 rokmi, som počul 
od Otca Romana Seku takéto prirovnanie: práca 
kňazov vo farnosti sa podobá rozličným prácam 
na duchovnom poli. Jeden klčuje les a húšťavu, 
druhý orie, tretí seje, štvrtý trhá burinu, ďalší polie-
va, okopáva, zberá úrodu, oddeluje kukol od pšenice 
a iný zase rozdeluje plody úrody.

Vy, Otec Juraj, ste vyorali v našich srdciach hlbokú 
brázdu, zasiali ste dobré semeno viery, vytrvalo ste  
v spovednici vytrhávali nepotrebnú duchovnú buri-
nu a kukol, polievali a okopávali ste nás v kázňach, 
zberali ste úrodu a ďalej rozdávali duchovné plody. 
Za to Vám patrí naša úprimná vďaka.

Otec Juraj, za uplynulých 15 rokov ste nám dali du-
chovne vyrásť a sám ste rástli spolu s nami. Z 5-roč-
ného kňaza-chlapčeka ste vyrástli na 20-ročného 
kňaza-junáka, ktorému náš Pán určite pripravil ďal-
šie “polia neorané”.

Ďakujeme dobrému Bohu za roky, ktoré Otec Ju-
raj strávil medzi nami. Ďakujeme za všetko, ako nás 
duchovne pozdvihol, ďakujeme za jeho priateľstvo, 
a ďakujeme tiež za všetky plány, ktoré má s ním 
náš dobrý nebeský Otec. Porúčame ho do jeho 
ochranných rúk a do žriedla jeho nesmiernej lásky, 
pod ochranu Božského srdca Ježišovho a nepošvr-
neného srdca P. Márie.

Otec Rastislav Kršák SVD

Vítame medzi nami nášho nového správcu farnos-
ti, Otca Rastislava Kršáka, SVD.

SVD za menom upresňuje, že Otec Rastislav nie je 
diecézny kňaz, ale že patrí do „Societas Verbi Divini”, 
t.j. po slovensky, do Spoločnosti Božieho Slova, ale-
bo ľudovo povedané, že patrí k verbistom.

Otec Rastislav pochádza od Topolčian. Časť kňaž-
ských štúdií absolvoval na Slovensku. Po zložení 
prvých sľubov v Spoločnosti Božieho Slova odišiel 
do Írska študovať angličtinu. Neskôr, po 2 a pol 
ročnom misijnom pobyte v Papue v Novej Guinei, 
sa opäť vrátil do Írska dokončiť teologické štúdia. 
Po zložení doživotných  sľubov na Slovensku a po 
vysvätení za diakona, slúžil v Snine na východnom 
Slovensku.

Za kňaza bol vysvätený r.1999 a od r.2002 bol 
počas 7 rokov na misiách, teraz už ako kňaz, opäť 
v Papue v Novej Guinei. Od r.2009, počas ďalších 
7 a pol roka, slúžil  v Českej Republike na pomedzí 
Moravy a Slovenska, naposledy ako správca farnos-
ti vo Velkých Karloviciach.

Tam ho zastihlo aj poverenie od jeho rehoľného 
predstaveného odísť k nám, do slovenskej farnosti 
sv. Cyrila a Metoda, do New Westminsteru. Verbisti 
hlásajú Božie slovo v jazyku ľudu, ktorému slúžia. 
Tak aj otec Rastislav. Počas posledných 7 rokov hlá-
sal Božie Slovo na Morave v českom jazyku. Takže 
ak sa mu do slovenskej kázne vľúdia prvky češtiny, 
vieme prečo.

Otec Rastislav, ako som mohol usúdiť z niekoľ-
kých stretnutí a rozhovorov, je v prvom rade človek 
duchovne založený, pripravený pri každej príležitosti 
hlásať Božie Slovo, Verbum Divini.

Je však aj fyzicky akčný. Hneď od začiatku sa zau-
jímal o aktivity vo farnosti, o stav budov, fary, kos-
tola, haly, o pukliny na stenách kostola, o webovú 
stránku, o farskú tlačiareň. Prajeme mu, aby mu 
tento záujem o duchovné a fyzické potreby nášho 
farského spoločenstva vydržal počas celého jeho 
pôsobenia ako správca farnosti sv. Cyrila a Metoda.

Otec Rastislav, podľa jeho vlastného vyjadrenia, 
asi vraj prekoná rekord najkratšieho pôsobenia 
v našej farnosti, ktorý doposiaľ drží otec Jozef Me-
nuš, ktorý tu bol iba necelé 3 roky. Otec Rastislav 
má momentálne oficiálne poverenie byť naším kňa-
zom iba na jeden rok. Osobne však verím, že sa nám 
spoločnými silami podarí presvedčiť jeho predsta-
vených, aby mu pobyt u nás predĺžili.

Otec Rastislav, vitajte vo farnosti sv. Cyrila a Me-
toda v New West-
minsteri. Prajeme 
Vám veľa zdravia, 
síl, Božieho požeh-
nania, entuziazmu 
a silných nervov, aby 
ste nás posunuli ešte 
vyššie v našej túžbe 
a schopnosti milovať 
Boha z celého srdca, 
z celej mysle a z celej 
sily a milovať svojho 
blížneho (svojho spo-
lufarníka), ako seba 
samého.

 
Text a fotografie bez označenia pripravil Jožo Starosta

Foto: Katarína Starosta
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bol zmätený, ale 
aj nahnevaný, lebo 
prišiel o večeru. Čo 
urobí Šuar v takejto 
situácii? Treba toho 
tvora zabiť, veď mi 
zjedol večeru. Zo-
bral palicu, zaostril 
trochu jej koniec, 
a začal ostrým 
koncom udierať 
do hlavy anakondy, 
ktorá bola pri kraji 
diery. Asi pol hodi-
nu sa snažil zabiť 
hada. Nakoniec 
anakonda prestala 
javiť známky života 
a Claudio vopchal ruku do diery a snažil sa hada vy-
tiahnuť. Ťahá, ťahá, jeden meter, druhý, toto je akýsi 
dlhý had... bol 6m dlhý. Rýchlo ho rozrezal, ale zajac 
už nebol pre Claudia použiteľný... tak hada aspoň 
stiahol z kože. A toto je tá koža, ktorú mi predal.

Slovenský salezián-misionár Anton 
Odrobiňák v New Westminsteri

V druhej polovici októbra 2017 nás poctil svojou 
návštevou Otec Anton Odrobiňák, slovenský sale-
zián, ktorý pôsobí v Ekvádore medzi domorodými 
Šuarmi bývajúcimi v pralesoch na hraniciach Ekvá-
doru a Peru.

Narodil r.1965 v Námestove na Orave. Vyras-
tal v malej oravskej dedinke Bobrov a gymnázium 
skončil v oravskom Námestove. Vyštudoval vete-
rinársku fakultu v Košiciach. Najprv bol doktorom 
zvierat, ale Hospodin viedol jeho cestu tak, aby sa 
stal doktorom „ľudských duší.“ 

Teologická fakulta University Komenského bola 
jeho druhou vysokou školou.  Vysvätený bol v roku 
1999 v Banskej Bystrici. Ako kaplán pôsobil štyri 
roky v Bardejove a dva roky v Bratislave-Petržalke.  
Ešte za tvrdého socializmu sa v ilegalite v byte Jo-
sefa Sobotu v roku 1985 stretol  prvýkrát s otcom 
Jánom Šutkom, slovenským saleziánom z ďaleké-
ho Ekvadoru. Neskôr, v r.2003 sa v Bardejove opäť 
stretol s otcom Šutkom a vnútorne pocítil silné mi-
sijné volanie. Práca saleziánov ho duševne napĺňala.  
Bol však presvedčený, že musí ísť pracovať do misi-
onárskej „vinice Pánovej”. 

V roku 2005 odišiel do Ekvádoru 
ako misionár. Padre Antonio Odro-
biňák pokračuje v stopách svojho 
predchodcu nebohého Dona Jua-
na Shutku (otca Jána Šutku). Šta-
feta slovenských saleziánov tak 
v Ekvádore úspešne pokračuje.  
Buďme hrdí, že taký malý národ 
ako Slováci, má schopných ľudí, 
ktorí sa uplatňujú na kresťanských 
misiách po svete. Príkladom je aj 
činnosť Dona Antona Odrobiňáka 
z Ekvádoru, ktorý zavítal aj medzi 
Slovákov v Britskej Kolumbii. Pri-
šiel sa stretnúť aj s nami, s členmi 
farnosti sv. Cyrila a Metoda v New 
Westminsteri.

Obyvatelia Kanady slávili v tých-

to dňoch sviatok Thanksgiving day (Deň vďaky-
vzdania). Je to čas, kedy by sme si my, pozemskí 
človiečikovia mali dennodenne uvedomovať Bo-
žie požehnania a hodnoty. Hlavne tu, „na Západe“, 
máme poväčšine všetky materiálne vymoženosti. 
Máme strechu nad hlavou, teplú vodu, splachovací 
záchod, plný tanier potravín, nemusíme utekať pred 
vojnovým konfliktom a ďalšie množstvo požehnaní 
a vymožeností, ktoré sa nám zdajú samozrejmé. 

Nie je to však také „samozrejmé” všade vo svete. 
Porozprával nám o tom Otec Anton, ktorý už 12 
rokov pôsobí medzi „Lovcami lebiek”. Tak nazývajú 
v odborných prameňoch indiánsky kmeň Šuarov, 
ktorí žijú na hraničnom území Peru a Ekvádoru. Po-
čas 3 nediel sme sa mali možnosť oboznámiť s ná-
ročnou misionárskou prácou v tropických pralesoch. 
Dozvedeli sme sa o najnovších projektoch nielen 
v pastoračnej praci, ale aj o aktivitách so šuarskou 
mládežou, hlavne v oblasti športu. Mimochodom, 
otec Anton Odrobiňák bol doma na Slovensku ak-
tívnym športovcom, okrem iného bol aj majster 
Česko-Slovenska vo vzpieraní. Aj svojou telesnou 
zdatnosťou si získavá sympatie šuarskej mládeže. 

Na misijnú nedeľu, 22.októbra 
2017, po slovenskej sv. Omši 
v kostole sv. Cyrila a Metoda 
v New Westminsteri, nás otec 
Anton pozval do farskej haly 
na spoločné posedenie, počas 
ktorého nám vykreslil viaceré 
“skryté” stránky svojej misij-
nej činnosti medzi domorodými 
ekvádorskými kmeňmi Šuarov, 
ktorí donedávna boli skutočnými 
“lovcami lebiek”. Priniesol aj veľa 
ukážok šuarskej ľudovej tvorby, 
zvykov a kultúry.

Z tohoto posedenia sú nasle-
dovné fotografie, ku ktorým otec 
Anton pridal zaujímavé vysvetle-
nia.

Lovci lebiek
S otcom Šutkom som sa stretol v čase tvrdého 

socializmu tajne v jednom byte spolu so skupi-
nou iných mladých ľudí. Priniesol tam rôzne veci 
z Ekvádoru. Napríklad takúto odrezanú hlavu. 
U Šuarov panovala krvná pomsta. Svojim ne-
priateľom odrezávali hlavu. Hovorí sa o nich, že 
sú lovci lebiek. Opisujú to aj viacerí cestovate-
lia, napríklad Hanzelka a Zigmund, že sa stretli 
v Amazone s kmeňom lovcov lebiek. Takže Otec 
Ján priniesol aj takúto hlavu a hovoril, že Šuari 
sa takto vedia pomstiť svojim nepriateľom. Tá 
hlava bola vysušená, zmenšená, ako päsť. Toto 
je tiež hlava, ale nie ľudská, je to hlava opice. Tie 
tiež lovia. Takže, to bolo prvé stretnutie s ním, 
tajne, na Slovensku. 

Potom otec Ján odišiel a život išiel ďalej. Spo-
mienka na stretnutie s ním odišla tak trošku 
do úzadia. Dokončil som veterinu, rozhodol som 
sa ísť k saleziánom. Nedalo sa to hneď, ale po-
tom sa „otvorila brána“ do sveta, komunizmus 
padol a ja som začal udržovať písomný styk 
z otcom Jánom. R.1991 som sa  stal saleziánom. 
V 2003 prišiel otec Ján poslednýkrát na Sloven-
sko. Prišiel aj do Bardejova a ja som bol kňazom 
v Bardejove. Slúžil som s ním sv. omšu, a tam 
som tom naplno pocítil. On si ťa prišiel zobrať, 
ty máš ísť do Ekvádora. Od tých čias som to s is-
totou prežíval, tvoje miesto je v Ekvádore. Trvalo 
to síce ďalšie 2 roky, ale nakoniec po viacerých 
odkladoch to prišlo. Od r. 2005 som v Ekvádore.

Ekvádor má 22 provincíí. Ja účinkujem v procin-
cii Morona Santiago, s hlavným mestom Macas. 
Prvá moja misia bola v Gualaquiza. Nebol som 
však na ňu ešte dobre pripravený. Ani po stránke 
jazykovej, ani po stránke kultúrnej. Nepoznal som 
miestnu kultúru ani zvyklosti. Na to treba čas. Ja 
som si myslel, že ma pošlú do Španielska učiť sa 
španielsky, alebo do Talianska na školenie, ale 
otec Ján mi tak hovoril „Nie, nie, to by ťa potom 
poslali do Afriky, to len tu sa musíš všetko nau-
čiť“. Bol dobrým diplomatom. Zariadil, že predstaní 
saleziánov v Ekvádore podpísali s predstavenými 
na Slovensku zmluvu na 5 rokov a bol som v Ekvá-
dore. Čiže „papierovo“ bolo všetko zariadené, ale 

pre mňa to bol jazykový a kultúrny šok. Naučil som 
sa čítať sv. omšu a už ma poslali „do terénu“.

Po niekoľkých mesiacoch ma predstavení poslali 
do druhej misie, viac do vnútrozemia, kde už nie 
sú rozvinuté ani mestá, ani priemysel, ani cesty, 
ani doprava... a pridelili mi „farnosť“. Červená čiara 
označuje moju farnosť. Je to územie veľké asi ako 
okres Námestovo. Navštevujem mnohé usadlos-
ti a komunity Šuarov-domácich indiánov, ktoré 
sú roztrúsené po celej mojej „farnosti“. K niekto-
rým sa dostanem na motorke, k väčšine musím 
ísť člnom po rieke a k niektorým už len peši ďalej 
do džungle s ruksakom na pleciach ...

Prvá a druhá misia

Ruksak a čln
Dám si ruksak na plecia, zoberiem doňho 

všetko potrebné na prežitie v džungli a na 
slúženie sv.omše, pršiplášť, čiapku, bater-
ku, nožík, malé mydielko, uterák, malý spa-
cák, flašu s vodou, aj malý kalich, aj hostie, 
aj víno. A idem slúžiť Šuarom. Na obráz-
ku mám plecniak na jeden deň. Ak idem 
na týždeň, je trošku váčší. 

Poväčšine cestujem sám, aj po rieke, aj 
v džungli. Cesty sú v džungli rôzne, bahno, 
močiare, vysoká tráva, chodím v čižmách. 
Najnebezpečnejšie na cestách je vtedy, keď 
veľa prší. Vtedy je veľa bahna, ťažko sa 
kráča. Vychodená cestička môže byť 
za dva týždne úplne zarastená 
trávou. Zvieratá nie sú nebez-
pečné, hoci sú tam aj jedova-
té hady. Ja, ako veterinár, sa 

zvierat nebojím, som ostražitý, ale strach nemám. 
Ak si ostražitý, nemáš problém. Zver je plachá. Ak je 
tam aj ten had, tak zastaneš a prihovoríš sa mu. „Čo 
tu robíš, choď preč, ja ťa nechcem zabiť, uhni sa mi 
z cesty“. Žovialne sa s ním porozprávaš, poprípade 
zatlieskaš rukami a on odíde, odplazí sa.

Vodopád a krst
Svätý Duch sa v šuarskom prirodzenom nábo-

ženstve volá Arutam. Arutam je všemohúci a do-
káže sa premeniť do ľubovoľnej podoby. Jedným 
z miest, kde možno stretnúť Arutama je posvätný 
vodopád. Ten bol (a veľakrát je) pre Šuarov chrám, 
kostol. Tam prichádzali aj z veľkej dialky. Zobrali 
manželku, deti a prichádzali sa očistiť, stretnúť 
sa z Arutanom, pomodliť sa, poradiť sa. Ak otec 
nevedel čo so synom, prišiel a prosil Arutana, aby 
mu dal myšlienku, radu, ako vychovať syna. Prišli, 
ponorili sa do vody, očisťovali sa vodou tak, ako 
my, kresťania, používame vodu pri krste.  

Birmovka
Čo je birmovka? Je to sviatosť, ktorá nás robí 

duchovne dospelými, zrelými slúžiť Ježišovi Kris-
tovi.

Dievča-žena dostáva pri birmovke, ako symbol, aj 
palicu, ktorá je v Šuarskej kultúre znakom dospelos-
ti ženy. Palicu používa  v domácnosti dospelá žena 
na rôzne účely, napríklad na prácu v záhrade.

Chlapec-muž dostáva pri birmovke, ako symbol, 
aj kopiju. Je to znak dospelosti muža, schopného ísť 
do lesa a uloviť potravu pre rodinu. 

V miestnej tradícii, pri slovách „Príjmite Ducha 
Svätého“ kňaz alebo biskup aj viditeľne dýchne 
na veriacich. Na obrázku vidíme ako biskup „dýchol“ 
dary Ducha Svätého do ruky birmovanca, aby si ich 
on vzal so sebou.

Anakonda
Keď idem loďkou po rieke okolo usadlosti nejaké-

ho Šuara, tak sa idem opýtať, či je všetko bezpečné, 
či nie sú na rieke nejaké zátarasy. Pri jednej ceste 
zastavím loďku a idem sa opýtať, ale domček je 
prázdny, nikde nikoho. Bol to domček mladého Šu-
ara, 25-30 ročného. Počujem klopkavé údery kdesi 
za domom, idem sa pozrieť, čo sa robí. Nájdem ho 
ďalej v lese, pri takej inej drevennej šope ako čosi 
pritĺka na stenu. „Ahoj Claudio, čo robíš?“ – „Ale, 
pritĺkam kožu, aby sa nesvrkla. A keď sa niekto náj-
de, tak ju predám.“ – „Predáš? Ja ju kúpim. Ako si ju 
ulovil?“ 

A rozpovedal mi príbeh. Išiel v noci na poľovačku, 
niečo uloviť na jedenie, vzal si mačetu, baterku a psa. 
Pušku si nevzal, lebo nemal náboje. Načo by mu bola. 
Pes obyčajne vyňuchá poľného zajaca, „vatusu“, za-
čne ju naháňať, vatusa vbehne do diery, pes za ňou, 
lovec s palicou nájde koniec diery, tam vopchá ruku 
a vytiahne zajaca. A tak sa stalo. Pes vyňuchal vatu-
su, tá vbehla do diery, ale pes sa zháčil, nesnažil sa 
ísť za vatusou ... Claudio posvietil baterkou do diery, 
ktorá bola väčšia než obyčajne a zbadal tam hlavu 
hada, anakondy, ktorá práve prehltla zajaca. Claudio 
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Určenie a vnímanie 
hodnoty času 
Akú hodnotu majú tri druhy času: 

- minulosť (Past), 

- prítomnosť( Now) a 

- budúcnosť (Future)? 

tejto poistovni. Ak toto obdobie ale neprežijem, tak 
tieto peniaze môžem poručť nejakej inej osobe, ak 
som sám alebo, ak mám rodinu, tak ich dostanú ro-
dinní príslušníci. Kto tento proces životých poistiek 
dnes pozná, dobre vie, že v prvom rade na tom veľmi 
dobre zarobia ihneď tí agenti, potom tá poisťovňa, 
ktorej som môj životný osud na dobu poistenia zve-
ril a až na konci ja sám, ako poistenec. 

Dnes v realite vývoja globálnej ekonomiky, finanč-
ných kríz, sa dá dobre vidieť, ako sa dodržujú iba tie 
ziskové záruky poisťovne. Bola by to veľká ilúzia ve-
riť, že vložené peniaze do týchto životných poistiek 
prinesie podstatnú väčšiu hodnotu vloženého kapi-
tálu. Tá v priebehu doby poistenia, dôsledku inflá-
cie, menového kurzu, ekonomického vývoja, stráca 
na hodnote. Ak ešte tá poisťovňa i skrachuje, tak 
stratím všetko, čo som do tohto životného poiste-
nia vložil. 

Záver z minulosti a budúcnosti: 
Zukunft: etwas, das meisten schon da ist, bevor 

wir damit rechnen. 
Budúcnosť: niečo, čo väčšinou je už tu, skôr než 

s tým počítame.
Nikto z nás nemá od poisťovne zaručené, ako 

dlho bude jeho budúci život trvať a akú hodnotu 
mu v tomto časovom priestore životná poistka aj 
prinesie. Dĺžka tejto budúcnosti teda záleží od iných 
faktorov a životných princípov. 

Jeden rozhodujúcich faktorov je zodpovednosť 
každého jedného z nás, ako si toto budúce časové 
obdobie sám definuje a ako v tomto životnom ob-
dobí bude s týmto svojím životom (svojím vlastným 
kapitálom) sám zaobchádzať a nie ho iba vložiť 

do rúk niekoho druhého, ktorý na mne len zarobí.
Pokiaľ čas z minulosti sa dá stanoviť, čas budúc-

nosti nie je možno so zárukou celkom určiť. I keď 
pomocou matematických metód, modelov a štatis-
tík, niektori experti týchto komlexných matematic-
kých modelov tvrdia, že sa môžem dožiť veku 70, 
75, 80, 85 rokov. Tu je rozhodujúce prihliadať i na to, 
v akom prostredí, krajine žijem a za akých životných 
a spoločenských podmienok. 

Ale teraz si zodpovedzme otázku: Vieme, ako 
dlho trvá náš prítomný čas? 

Pri prieskume som zistil, že nikto z opýtaných ne-
bol schopný presne zodpovedať túto otázku a väč-
šina odpovedala: NEVIEM. 

Najskôr si každý myslel, že je to celkom samo-
zrejmé poznať dĺžku prítomného času, ale pri tejto 
konkrétnej otázke to bolo s odpoveďami celkom 
ináč. Odpoveď mi pomohol dať pán Frieder Lang, 
profesor psychológie v Erlangen, ktorý sa vo svojom 
výskume zameriava na časovú skúsenosť, využitie 
životného času a hľadaním zmyslu života, zažitie 
prežívania času a vnímanie hodnoty času. 

Napriklad, keď cestujem z Európy do Ázie, alebo 
USA, preletíme 3, 4 alebo viac časových pásiem. 
Táto skúsenosť času je to, čo meriame v sekundách, 
minútach a hodinách. 

Kolega pána profesora Langa, neurológ pan Ernst 
Poppel z Nemecka, ale tvrdí, že prítomnosť trvá len 
tri sekundy !!!! 

Ak výskumné práce pána Poppela, to skutočne 
potvrdzujú, tak potom 3 sekundy pritomného času 
sa dajú vyjadriť jedným naším dychom, pohybom 
ruky, nohy, slovom, pohľadom a podobne. Čo sa dá 

skutočne za tie 3 sekundy nášho prítomného času 
ešte ďalej urobiť, hlavne, ak ide o môj život? 

Presunúť všetku svoju pozornosť na prítomný 
okamih troch sekund. 

Denne sa musíme niekedy 100-krát, alebo aj viac 
v tých prítomných 3 sekundových časových situá-
ciach rozhodnúť, čo treba robiť, ako to urobiť, ako 
reagovať v aute na momentálnu premávku, odpo-
vedať na telefóny, dotazy zákazníkov, otázky svo-
jich deti, kolegov, priateľov, urobiť rýchle rozhodutia, 
ako budem cestovať, pripraviť si alternatívne rieše-
nie, ak to nestihnem, zmeniť priority mojich aktivít 
a pod. To všetko sa teda odohráva v tom priesto-
re prítomného 3 sekundového času. Je to je úžas-
ná a neuveriteľná rýchlosť, to v tých 3 sekundách 
vôbec stihnúť a hlavne správne rozhodnúť. Rád by 
som každému odporučil si tento 3-sekundový čas 
prítomnosti pomocou hodiniek i merať, aby sa sku-
točne dalo zistiť, čo ten prítomný čas pre nás zna-
mená a ako jeho hodnotu v našom živote správne 
využívať. 

Ako prežívame tento extrémne krátky moment 
prítomného času v našom praktickom živote? 
Skontrolujte si to na sebe.

Čo dokážeme za tie 3 sekundy, ako sa rozhodnúť, 
čo zvážiť, aby táto extrémne krátka prítomnosť 
hodnoty času bola pre tú moju obmedzenú dobu 
života aj vždy správna a aj pozitívna?

Ako táto extrémne krátka prítomnosť vplýva i na 
našu budúcnosť?

Koľko času potrebujem na križovatkách nášho ži-
vota na správne nastavenie etapových, životných 
výhybiek k dosiahnutiu našich životných cieľov?

Je veľa otázok súvisiacich s touto témou, ktoré 
si musím v prvom rade zodpovedať sám, aby som 
hotnotu času v mojom praktickom živote správne 
pochopil a aj správne uplatnil. 

Práve v období, keď posielame pozdravy a želanie 
priateľom, príbuzným, kolegom, by sme sa mali viac 
zamyslieť nad hodnotou 3-sekundového prítomné-
ho času, čo komu chcem do budúcnosti aj úprimne 
zelať. 

Miro Suvada, Zurich- Switzerland

Najskôr si treba vysvetliť definíciu 
času
Čas je jedna zo základných fyzikálnych veličín, kto-

rou sa meria vzdialenosť medzi udalosťami na prvej 
súradnici časopriestoru. Čas sa dá tiež definovať 
ako nepriestorové lineárne kontínuum, v ktorom sa 
udalosti stávajú v zjavne nenávratnom poradí. 

Na povahu a zmysel času existuje množstvo silne 
odlišných náhľadov a je preto ťažké ponúknuť jeho 
nekontroverznú a jasnú definíciu. Meraním času 
sa zaoberajú hlavne vedci a technici a v minulosti 
to bola jedna z hlavných úloh astronómie. Čas má 
zásadný význam i pre bežný ľudský život, ktorý je 
z povahy veci časovo obmedzený. 

Čas rozdeľujeme na minulý, prítomný a budúci. 
Dĺžku minulého času v našom osobnom živote si 
môžeme sami určiť napriklad vekom od nášho na-
rodenia, ako dlho trvalo naše štúdium, prax v zahra-
ničí, zamestnanie vo firme, dĺžka choroby, priateľ-
stva, historického obdobia, atď. 

Podobne je to i pri osobnom určení času do bu-
dúcnosti. Ako dlho musím ešte pracovať, aby som 
dosiahol stanovený dôchodok, získal potrebnú kva-
lifikáciu na získanie pracovnej pozície, koľko rokov 
musím šetrit na to, aby som si mohol kúpiť byt, 
rodinný dom, cestu do zahraničia, ako dlho musím 
užívať lieky, aká dlhá bude terapia liečenia na vy-
zdravenie choroby a pod. Ako s týmito časovými 
hodnotami v našom priebehu života zaobchádzame 
a ako i ich využívame, na to si musí každý z nás hľa-
dať svoju odpoveď. 

My všetci dobre vieme, že dĺžka doby nášho živo-
ta je obmedzená a vopred nikdy nevieme, ako dlho 
hlavne tento pozemský život, bude trvať i ako bude 
prebiehať. 

Pri tomto zamyslení sa nad budúcnoťou, si spo-
mínam na začiatky môjho príchodu do Švajčiarska, 
keď po prihláseni k pobytu, sa ihneď hlásili u mňa 
zástupcovia rôznych poisťovní, ktorí ma začali pre-
sviedčať o podpísaní životných poistiek na obdobie 
20, 30, 40 rokov – ba dokonca ešte dlhšie t.j. pois-
tenia si budúceho času života. 

Vtedy som ešte nevedel dobre pochopiť, že dĺž-
ku budúcnosti môjho života sa dá (môže) poistiť 
cez poisťovňu. Pri očakávani odpovede od týchto 
agentov poistovní som ale veľmi rýchlo zistil, že ani 
oni nie sú schopní túto životnú dobu do budúcnosti 
zaručiť a hlavne to, ako skutočne dlho budem (mô-
žem) žiť. 

V čom si ale všetci zástupcovia poistovní boli istí, 
že keď stratím príjem z dôvodov úrazu, choroby, 
straty zamestnania, tak že poisťovňa v takomto 
prípade vyplatí len tie peniaze, ktoré som do týchto 
životnych poistiek vložil i so zárukou určitého zisku 

Pri prieskume som zistil, že nikto z opýtaných nebol schopný presne zodpovedať túto otázku 
a väčšina odpovedala: NEVIEM. 

Najskôr si každý  myslel, že je to celkom  samozrejmé, dĺžku prítomného času poznať, ale pri 
tejto konkrétnej otázke to bolo s odpoveďou celkom ináč. Odpoveď mi pomohol  dať  pán 
Frieder Lang, profesor psychológie v Erlangen,  ktorý sa vo svojom výskume  zameriava  na 
časovú  skúsenosť,  využitie životného času a hľadaním zmyslu života, zažitie preživania 
času a vnímanie hodnoty času. 

Napriklad, keď cestujem z Európy do Ázie, alebo USA, preletíme 3 – 4 časové pásma. Táto 
skúsenosť času je to, čo meriame v sekundách, minútach a hodinach. 

Kolega pána profesora Langa, neurológ pan Ernst Poppel z Nemecka, 
ale tvrdí, že prítomnosť trvá len tri sekundy !!!! 

Ak výskumné  práce pána Poppela, to skutočne potvrdzujú, tak potom 3 sekundy 
pritomného času sa dajú vyjadriť jedným naším dychom, pohybom ruky, nohy, slovom, 
pohľadom a podobne. Čo sa dá skutočne za tie 3 sekundy nášho prítomného času  ešte ďalej 
urobiť, hlavne, ak ide o moj život? 

  

Denne sa musime niekedy 100 krát, lebo aj viac v tých prítomných 3 sekundových časových 
situáciach rozhodnúť, čo musím robiť, ako to urobiť, ako reagovať v aute na momentálnu 
premávku, odpovedať na telefóny, dotazy zákazníkov, otázky svojich deti, kolegov, priateľov, 
urobiť rýchle rozhodutia, ako budem cestovať, pripraviť si alternatívne riešenie,  ak to 
nestihnem, zmeniť priority mojich aktivit a pod. To všetko sa teda odohráva v tom priestore 
prítomného 3 sekundového času. To je úžasná a neuveriteľná rýchlosť, to v tých 3 
sekundách vôbec stihnúť a hlavne i správne  rozhodnúť. Rád by som každému odporučil si 
tento 3 sekundový čas prítomnosti pomocou hodiniek i merať, aby sa skutočne dalo zistil, čo 
ten prítomný čas pre nás znamená a ako jeho hodnotu v našom živote správne využívať.. 

Ako prežívame tento extrémne krátky moment prítomného času v našom 
praktickom živote? Skontrolujte si to na sebe.  

Presunúť všetku svoju 
pozornosť na prítomný 
okamih troch sekund. 

Od konfliktu k spoločenstvu – 
ekumenizmus v praxi

1.októbra 2017 sa v jednom katolíckom kostole 
v Coquitlame v Britskej Kolumbii konalo nezvyčajné 
modlitbové stretnutie, stretnutie katolíkov a evan-
jelikov (luteránov*), ktorí sa spolu modlili. A neboli 
to iba prostí evanjelicki a katolícki veriaci. Katolíci 
a evanjelici sa stretli pod vedením svojich pastie-
rov, ktorými boli J.Michael Miller, CSB, Archbishop of 
Catholic Archdiocese of Vancouver  a Gregory Mohr, 
Bishop, BC Synod, Evangelical Lutheran Church of 
Canada.

Spoločné modlitby v Coquitlame sa niesli v rov-
nakom duchu ako spoločné modlitby, ktoré sa 
uskutočnili 31.októbra minulého roku vo Švédsku 
a ktorých sa zúčastnili najvyšší predstavitelia Rím-
sko-katolíckej Cikvi  a Svetovej Federácie Evanjelic-
kych Cirkví.

Spoločné modlitbové stretnutie v Coquitlame sa 
1.októbra 2017 nieslo v duchu 5 spoločných pred-
savzatí:

Kurt Cardinal Koch (Pontifical Council for Promoting Christian Uni-
ty), Bishop Dr Munib Younan (LWF President), Pope Franics and Rev. 
Dr Martin Junge, lead the Common Prayer in Lund Cathedral on 31 
October 2016. Photo: Church of Sweden/Magnus Aronson

1. Katolíci a evanjeli-
ci by vo svojom postoji 
mali vždy začínať z po-
zície jednoty a nie z po-
zície rozdelenia. Cieľom 
by malo byť posilniť 
to, čo ich spája napriek 
tomu, že rozdiely sú 
mnohokrát viditelnejšie 
a častokrát aj viac ci-
teľné.

2. Evanjelici a kato-
líci sa musia neustále 
navzájom ovplyvňovať 
a premienať spoločným 
stretávaním sa a sve-
dectvom živej viery.

3. Katolíci a evanjelici by sa mali zaviazať, že budú 
vyhľadávať viditeľné znaky jednoty, pracovať spo-
ločne na tom, čo to znamená v konkrétnom živote 
a snažiť sa opätovne a opätovne, aby spoločne do-
siahli tento cieľ.

4. Evanjelici a katolíci by mali spoločne znovuobja-
vovať silu evanjelia Ježiša Krista pre potreby nášho 
súčasného sveta.

5. Katolíci a evanjelici vo svojom postoji majú byť 
spoločne svedkami Božieho Milosrdenstva pri služ-
be potrebám ľudstva v súčasnom svete.

Spoločné modlitby sprevádzal spevácky zbor zlo-
žený zo spevákov z evanjelickych a katolíckych far-
ností. 

Bodaj (Boh daj) by takýchto spoločných aktivít 
evanjelikov a katolíkov bolo čím viac.

Jožo Starosta

(*) V anglicky hovoriacom svete je zaužívané pomenovanie „luthe-
ran“, v slovenčine je bežnejšie pomenovanie  „evanjelik“..

Slovenskí evanjelici v Toronte 
dôstojne oslávili 500. výročie 
Lutherovej reformácie
Mesiac čo mesiac sa slovenskí evanjelici v To-

ronte stretávajú na službách Božích. V nedeľu 29. 
októbra 2017  však boli výnimočné, odiate do sláv-
nostného šatu, keďže sme si pripomenuli 500. 
výročie od Lutherovej Reformácie, ktorá zásadne 
a natrvalo zmenila chod dejín tak po vieroučnej, 
kultúrnej, vzdelanostnej či národnej stránke. Reve-

rend Dr. Dušan Tóth aj v týchto súvislostiach otvoril 
svoju homíliu provokatívnou otázkou: „Ako sa cíti-
te vo svojej Evanjelickej cirkvi v tomto Lutherovom 
roku Reformácie? Tešíte sa z nej a cítite potrebu 
každému povedať „ja som evanjelik!” Keď ľudia ho-
voria o našej Evanjelickej cirkvi, cítite hrdosť, že ste 
jej príslušníkmi? Je to dobrý pocit, chodiť do kos-
tola? A keď hovorím o pocite radosti z Evanjelickej 
cirkvi, môžem sa spýtať: Si súčasťou živej a aktív-
nej viery prýštiacej zo Slova Božieho, ktorá je pri-
pravená ponúknuť miesto aj iným spoločenstvám 
v tomto chaotickom postmodernom čase?“

Pokračovanie článku je na http://www.slo-
venskezahranicie.sk/sk/udalost/2461/slo-
venski-evanjelici-v-toronte-dostojne-oslavili-
-500-vyrocie-lutherovej-reformacie 

(js)
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Architekt Ladislav Hudec - Slovák, ktorý 
zmenil čínsky Šangaj.
Počas žurnalistickej školy (iný článok v tomto čísle) naše cesty 
smerovali aj do neďalekej dedinky Vyhne. Čo ma tam zaujalo? V prvom 
rade to bol najstarší slovenský pivovar s tradíciou siahajúcou až 
do roku 1473. Ďalej to bol obľúbený vyhniansky termálny aquapark - 
vyhnianské kúpele. 

Avšak najzaujímavejšou pozoruhodnosťou 
pre mňa bola nádherná katolícka kaplnka Pany Ma-
rie Kráľovnej z r. 1914. Architektom tejto pôvabnej 
kaplnky v čarokrásnom horskom prostredí je sve-
toznámy architekt Ladislav Hudec, ktorý sa preslá-
vil svojimi stavbami mrakodrapov v čínskom Šan-
gaji v 30-tich rokoch minulého storočia. Je to jeho 
žial jediná architektonická stavba, ktorú postavil 
na rodnom Slovensku. Svetovú slávu získal neskôr 
až v ďalekej Číne. 

Narodil sa v roku 1893 v Banskej Bystrici v evan-
jelickej rodine bohatého stavebného podnikateľa. 
Pôvodne mal študovať za farára, no rozhodol sa 
študovať architektúru v Budapešti a pomôcť otco-
vej stavebnej firme. V podstate ešte ako študentovi 
sa mu podarilo zrealizovať architektonické plány 
spomenutej kaplnky vo Vyhniach. Potom si s ním 
však „osud” zahral.  Nečakane vypukla 1. svetová 
vojna, a on odišiel bojovať, ako dôstojník rakúsko-
-uhorskej armády, na ruský front.  Bol však zajatý 
v r.1916. Dostal sa až na Sibír. Za tažkých okolností 
sa mu podarilo utiecť. Vyskočil z transportného vla-

ku a po mnohych útrapach sa do-
stal do ďalekej Číny. 

Začiatky v Číne mal sakramet-
sky tažké. Bol bez peňazí, ale mal 
snahu niečo aj v cudzom svete 
dokázať. Prvých 5 rokov pracoval 
pre jednu americkú stavebnú fir-
mu ako kreslič. Po sobáši s dcérou 
bankára ho v r.1925 jeho bohatý 
svokor uviedol do americko-brit-
skej architektonickej elity. A jeho 
vzostup od toho času bol rapídny. 
V 1934 postavil 22 poschodový mrakodrap PARK 
HOTEL na močariskách Šangaja. Bol to skutočne 
prvý mrakodrap na ázijskom kontinente. Pod vede-
ním Ladislava Hudeca nasledovala výstavba dalších 
65 významných železo-betónových architekto-
nických stavieb. Napríklad postavil aj prvú klimati-
zovanú nemocnicu v Číne. O tri roky neskôr vtrhla 
do Číny japonská cisárska armáda a nastal stavebný 
úpadok Šangaja. V r. 1938, kvôli Hilerovej okupácii 
Čiech a Moravy, stratil československé občianstvo. 

Ladislav Hudec sa začiatkom vojnových rokov 
v Šangaji stal aj honorárnym konzulom Maďarska. 
V tejto funkcii pomáhal emigrovať mnohým výcho-
doeurópskym židom do bezpečnejších krajín. Dnes 
si ho teda vo wikipediách privlastňujú samozrejme 
Maďari, aj Česi. Jeho tri deti prehlasovali ešte počas 
svojho života, že ich otec sa vždy hlásil za Slováka 
z Banskej Bystrice. 

V r. 1947 sa mu, spolu s rodinou, znovu za zvlášt-
nych nebezpečných okolností podarilo utiecť z ko-

Slovenská 
liga v Amerike 
stodesaťročná
Na margo medzinárodného vedeckého 
seminára

Počas nedávnej Slovesnej jari sa v Martine usku-
točnilo množstvo zaujímavých, podnetných a hod-
notných literárnych, umeleckých, vedeckých a vý-
stavných podujatí, ktoré pripravila Matica slovenská 
(MS). Osobitné a popredné miesto v rámci nich za-
ujal medzinárodný vedecký seminár venovaný 110. 
výročiu založenia najvýznamnejšej krajanskej or-
ganizácie v našich národných dejinách - Slovenskej 
ligy v Amerike. Konal sa 7. júna 2017 v Dome J. C. 
Hronského, kde sídli Krajanské múzeum MS, ktoré 
túto akciu  organizačne i spoločensky pripravilo.

Seminár otvorili predseda MS M. Tkáč a riadi-
teľka Krajanského múzea MS Z. Pavelcová. Počas 
slávnostných príhovorov na seminári, okrem refe-
rentov a účastníkov, privítali generálnu tajomníčku 
Slovenskej ligy v Amerike N. Holú a jej podpredsedu 
M. Haľka. Obaja vzácni hostia na úvod priblížili mi-
nulosť i súčasné aktivity, ako aj svoj osobný vklad 
do rozvoja Slovenskej ligy v Amerike, ktoré sa histo-
ricky i v súčasnosti orientujú najmä na kultúrnopoli-
tickú, ale tiež vedeckú a vydavateľskú činnosť, napr. 
dnes populárne organizovanie festivalov slovenské-
ho kultúrneho dedičstva v USA vo viacerých americ-
kých veľkomestách. Pracovné rokovanie seminára, 

ktorý zasvätene viedli a komentovali I. Mrva, riaditeľ 
Slovenského historického ústavu MS a P. Parenič-
ka, pracovník Slovenského literárneho ústavu MS, 
otvoril príspevok prof. M. Dobrotkovej z Trnavskej 
univerzity. Detailne sa zamerala na osvetlenie pre-
histórie vzniku, osudy prvých predstaviteľov a sa-
motný akt založenia Slovenskej ligy v Amerike 26. 
mája 1907 v Clevelande ako vtedajšej najvýznam-
nejšej a strešnej kultúrnopolitickej organizácie ame-
rických Slovákov, ktorá vyvíjala mimoriadne bohaté 
a závažné politické aktivity (napr.  r. 1914 americkú 
i svetovú verejnosť prostredníctvom svojho Memo-
randa informovala postavení Slovákov a ich národ-
nom i sociálnom útlaku v Rakúsko-Uhorsku, r. 1915 
rozhodujúco participovala na prijatí Clevelandskej 
a r. 1918 Pittsburskej dohody ako základných štáto-
právnych dokumentov na ceste k vzniku samostat-
nej česko-slovenskej štátnosti r. 1918). Prof. R. Letz 
z Univerzity Komenského erudovane sa orientoval 
na účinkovanie Slovenskej ligy v Amerike v prelo-
mových r. 1948-1950 v kontexte boja proti nástu-
pu komunistického režimu v Československu, ktorý 
intenzívne pokračoval aj po personálnej výmene jej 
vrcholových funkcionárov. V praktickej činnosti sa to 
prejavovalo prijatím a etablovaním sa slovenských 

pofebruárových exulantov v americkom prostredí, 
no tiež snahami o zjednotenie slovenského krajan-
ského politického exilu a sústredenie všetkých síl 
(politických aj cirkevných) na podporu nastolenia 
demokratického vývoja v starej vlasti na Sloven-
sku. Problematikou angažovanosti Slovenskej ligy 
v Amerike pri obrane národných záujmov a práv 
Slovákov na Orave a Spiši po nespravodlivých a by-
rokratických začleneniach ich území počas 20. stor. 
rozhodnutiami delimitačných komisií k poľskému 
štátu sa zaoberala M. Majeriková-Molitoris zo Spol-
ku Slovákov v Poľsku. Na vojenské aspekty prvého 
česko-slovenského zahraničného odboja počas 
prvej svetovej vojny, ktoré boli spojené s postavou 
M. R. Štefánika a predovšetkým aktívnou bojovou 
činnosťou tisícov slovenských legionárov v rám-
ci česko-slovenských légií, aj zásluhou spolupráce 
so Slovenskou ligou v Amerike a dobrovoľníkov 
z radov amerických Slovákov, sa zameral F. Vrábel 
z Ústavu politických vied SAV. Dokázal, že počty 
slovenských legionárov neboli symbolické, ako sa 
to skreslene prezentuje. V skutočnosti išlo o stov-
ky a tisícky obetavých vojakov, hrdinov, ktorí v pr-
vých líniách prelievali svoju krv na frontoch prvej 
svetovej vojny za slobodu starej vlasti ďaleko za jej 

hranicami. Základné referáty vyvolali plodnú a pod-
netnú diskusiu, v rámci ktorej sa nastoľovali otázky 
a možné dokumentačné i vedecké riešenia napr. 
ohľadom záchrany archívu a knižnice Slovenskej ligy 
v Amerike, revitalizácie slovenského historického 
povedomia poukázaním na dejiny amerických Slo-
vákov a ich nezastupiteľný zástoj v slovenských ná-
rodných dejinách, potrebou spracovania a vydania 
viacerých historických monografií (napr. o predsta-
viteľoch Slovenskej ligy v Amerike, o slovenských le-
gionároch počas prvej svetovej vojny ako celku a ich 
predstaviteľoch i bojových jednotkách  na všetkých 
frontoch a pod.). Príspevky zo seminára budú publi-
kované v samostatnej monografii alebo ako študij-
ná súčasť ročenky Krajanského múzea MS Slováci 
v zahraničí. Na záver si neodpustíme poznámku, 
že toto výnimočné vedecké i spoločenské poduja-
tie, venované 110. výročiu vzniku najvýznamnejšej 
krajanskej organizácie Slovenskej ligy v Amerike, 
ktorá sa r. 1918 výrazne pričinila o založenie česko-
-slovenskej a r. 1993 slovenskej štátnosti, navyše, 
za účasti jej vrcholových predstaviteľov z USA  a na-
šich popredných historikov, slovenské médiá, ako sa 
to stáva už zvykom, kompletne odignorovali.  

Pavol Parenička      

Súťaž Prečo mám rád slovenčinu, 
prečo mám rád Slovensko... oslávila 
prvú štvrťstoročnicu

Lipka ma nesie k Tebe, Slovensko...
 „Silná vôňa kvetov včielky láka a z prachu ich krídel slo-

venský med nám dávaš. Mnohým vtákom, ale aj pocest-
ným si ochrana od náhleho dažďa a v lete silného slnka. 
Cez obed si viem sadnúť pod jej korunu a nadýchať sa 
vône, ktorú vánok z jej kvetov rozsieva. Vtedy mi najľahšie 
mysľami odletieť do kraja, z ktorého ju priniesli...“ 

(práca ocenená Cenou Matice slovenskej, Barbara  
Kanisek, ZŠ „Josip Kozarac“ Josipovac Punitovački, 
Chorvátsko)

Tvorivé súťaženie o najkrajšie vyznanie adreso-
vané slovenskej reči a krajine v tomto roku dovŕšilo 
strieborné jubileum. Tenká nitka tkaná odhodlaním 
a úsilím hŕstky tvorivých zakladateliek súťaže, pod-
porená snahou prekonať nejednu prekážku, sa po-
stupne premenila na hrubú striebornú cvernu, ktorá 
spája mladé slovenské talenty celého sveta a dáva 
im priestor písať o svojom jazyku, domove i cite 
k slovenskosti.

 Nové Zámky dňa 2.6.2017 otvorili svoje brány už 
po 25. krát žiakom a študentom základných a stred-
ných škôl na Slovensku. Súťaž si však nesie svoje 
špecifikum a podporuje aj mladú generáciu kraja-
nov.  Kategória prác Slovákov žijúcich v zahraničí ani 
tento rok nezaostala, a aj v tomto roku do nej prišlo 
rovných 136 súťažných prác. Súťažila nielen Euró-
pa, ale i zámorie. Práce na adresu Krajanského mú-
zea Matice slovenskej prišli z USA, Veľkej Británie, 
Cypru, Chorvátska, Maďarska, Rumunska i Srbska. 

Rok čo rok sa kvalita žiackych prác zlepšuje. Porote 
zloženej z pracovníčok Úradu pre Slovákov žijúcich 
v zahraničí a Matice slovenskej sa úloha určiť, kto 
za svoje vyznanie dostanete nielen ocenenie, ale 
i niekoľkodňový pobyt na Slovensku, sťažuje. 

Slávnostný program vyhlásenia súťaže, nad kto-
rým prebral záštitu predseda NR SR, Andrej Dan-
ko, sa začal pri soche Antona Bernoláka v Nových 
Zámkoch. Hymna, presvedčivý a precítený recitačný 
prednes Juraja Sarvaša, i krátke príhovory a položenie 
vencov k sochám prvého kodifikátora slovenského 
jazyka, vytvorili dôstojnú platformu pre slávnostný 
ceremoniál, ktorý sa odohrával v priestoroch cisár-
sko-kráľovskej jazdiarne. Za účasti významných hos-
tí sa počas kultúrneho programu žiakom odovzdali 
hlavné ceny, osobitné ceny poroty, čestné uznania 
i osobitná cena Matice slovenskej, ktorá v tomto roku 
putovala do Chorvátska, žiačke Barbare Kanisekovej. 

V závere ceremoniálu ŠPÚ vyhlásil ďalší, 26. ročník 
súťaže, ktorá je uznávaným pojmom medzi literár-
nymi súťažami na Slovensku. 

Čas jubileí je i časom bilancovania. Nie je pochýb 
o tom, že súťaž má svoje opodstatnenie, zmysel 
i hodnotu. Naše poďakovanie patrí všetkým tým, 
ktorí sa pričinili o jej dlhoročné fungovanie i postup-
né etablovanie medzi množstvom iných súťaží. Sú-
ťaži želáme, aby sa časom strieborná cverna jej vý-
voja zmenila na ešte pevnejšiu – hrubú, zlatú reťaz. 

Zuzana Pavelcová

Delegácia krajanských učiteľov, v strede s vencom,
Milina Sklabinski – ÚSŽZ

Odovzdávanie vencov pri soche A. Bernoláka, druhý zľava: Otokar Klein, primátor Nových Zámkov;  
E. Smolíková, poslankyňa NR SR;  Z. Pavelcová, riaditeľka Krajanského múzea Matice slovenskej; 
G. Hamranová, referentka Krajanského múzea Matice slovenskej;  M. Malperová, poslankyňa mest-
ského zastupiteľstva mesta Nové Zámky;  Vanda Vámošová, redaktorka vydavateľstva Mladé letá .

Vystúpenie speváckeho súbor Dúha

Predný pohľad na kaplnku vo Vyhniach

munistickej Číny. Usadil sa najprv vo Švajčiarsku. 
Počas tohto pobytu pôsobil tiež ako architektonický 
poradca pre Vatikán. Neskôr, v r. 1950 emigroval 
z Európy ako “displace person” do USA. V kaliforn-
skom Berkeley vyučoval architektúru na University 
of California. 

Zomrel v Kalifornii v roku 1958. Jeho želaním bolo, 
aby bol pochovaný na rodnom Slovensku. V roku 
1970 jeho pozostatky boli uložené na evanjelickom 
cintoríne v Banskej Bystrici. Dokonca máme v jeho 
potomkoch prepojenie na Kanadu. Hudecov syn 
Theodore, ktorý sa narodil v roku 1925 v Šangaji, žil 
dlhé roky v Kanade a zomrel v roku 2012 vo Viktórii 
v Britskej Kolumbii. 

Text a fotografie: Paul STACHO, STONEY CREEK,  
Ontario, Canada
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Kuba  sa v turistických reklamných materiáloch 
uvádza ako Ostrov Slobody - Cuba Libre.  Všetko je 
relatívne, aj tá “Slobodná Kuba”. Vyše 30-krát som 
mal možnosť byť na Kube, ale vždy len v turistickom 
rezorte, bez možnosti spoznať život  Kubáncov. Žiť 
na Ostrove Slobody ako Kubanec alebo byť tam ako 
cudzinec na dovolenke, to je obrovský rozdiel. V de-
cembri 2015 som konečne videl Kubu “z kuchynské-
ho pohľadu”, pozrel som sa aj “pod pokrievku”. Nazrel 
som na život v Havane bez turistického pozlátka. 
Pomohol mi v tom Amigo Stano, Slovák z Toronta, 
ktorý v rokoch Husákovej éry pracoval v Havane ako 
geologický expert z  ČSSR vyše päť rokov.  Vďaka jeho 
udržiavaným havanským konexiám som bol v styku 
priamo “s domorodcami”.  V každej krajine sveta sú 
plusy a mínusy a … propaganda. 

Najprv spomeniem tri pozitíva Kuby, kde žije veselý 
narod, ktorý sa rád zabáva.  

Najlepší automechanici
Prvé pozitívum Kuby je, že má pravdepodobne naj-

lepších automechanikov sveta. Starať sa o flotilu sta-
rých klasických amerických automobilov nie je von-
koncom ľahké. Kubánsky mechanik si musí namáhať 
modzgové závity, lebo kúpiť náhradné diely na staré 
auto je takmer nemožné. Musí špekulovať, kombino-
vať, kradnúť, podplácať, ovládať korupčne metódy, 
hľadať znamosti a byť tak vynaliezavý, aby udržal 
tieto motorové tátoše “pri živote”. Turistu očaria Ha-
vanou sa preháňajúce klasické americké veterány, 
hoci niektoré z nich su už “hybridy”. Keď zdvihnete 
kapotu amerického “dedka”, tak tam môžete objaviť 
napríklad súčiastky zo sovietskej Lady. 

Najlepší študenti
Druhá pozitívna skúsenosť  sú kubánski študenti. 

Pred havanským Kapitolom, ktorý vyzerá ako kópia 
z Washingtonu, som sa zarozprával s anglickým pro-
fesorom Alanom z Londyna, ktorý pôsobil na Kube ako 
hosťujúci profesor. Prednášal na Havanskej Univerzi-
te. Na kubánskych študentov nedal dopustiť. Tvrdil, 
že havanská universita má dobrú úroveň a kubánski 

študenti  sú ctižiadostivejší ako iní západní študenti. 
K informáciam sa však dostávajú väčšinou len pros-
tredníctvom vysokoškolských knižníc, lebo internet 
na Kube je ťažko dostupný, veľmi drahý (hodina pri-
bližne  $2,5 CD ) a mnohokrát nekvalitný a pomalý. 
Voľne dostupné WiFi je iba na niektorých miestach, 
hlavne pred zahraničnými hotelmi a ministerskými 
budovami. 

Najlepší taxikári
Tretia pozitívna skúsenosť bola, že sa nájdu aj poctiví 

Kubánci, ktorí vás “nedobehnú”. My sme stretli takého 
človeka-taxikára,  ktorý nás pri odchode z Havany vie-
zol na letisko do Varadera. Nešťastne som si zasekol 
vetrovku vo dverách luxusného čínskeho automobilu. 
Čínska elektronika v aute úplne zlyhala, dvere sa nedali 
otvoriť, ja som si vetrovku musel odopnúť a nechať ju 
zaseknutú vo dverách. Taxikár vraj musel ísť s autom 
do servisu, tam znovu spojazdniť nefungujúcu elek-
troniku, vrátiť sa späť na letisko, vyhľadať ma a vrá-
tiť mi vetrovku. So Stanom sme tipovali, že sa taxikár 
nevráti a moja vetrovka zostane “súkromnym majet-
kom” na Ostrove Slobody. Pomýlili sme sa. Do Kanady 
som sa vrátil vo svojej vetrovke.

A negatíva? Zahraničný turista sa cíti na Kube ako 
kráľ. Horšie je to, keď ste obyčajný Kubánec, Joe de 
Cuba. Uvediem zopár príkladov. V Kanade alebo na Slo-
vensku nie je problém, kúpiť si hovädzie mäso. Kubán-
sky úradník z ministertva mi tvrdil, že 5 rokov nejedol 
hovädzinu, pretože je neskutočne drahá a určená iba 
pre turistov.  Priateľovi Ramonovi som žartovne pove-

dal, že by vlastne mali ďakovať Fidelovi Castrovi a jeho 
bratovi Raulovi, lebo dnešní vedci v Kanade priznávajú, 
že hovädzie steaky nám spôsobujú prostatove problé-
my a dopomáhajú k rakovine hrubého čreva.  

Havana je hlavné mesto, čiže musí byť výkladnou 
skriňou socializmu. Tak tomu bolo vždy, či v Moskve 
alebo v Prahe. My, čo sme žili v reálnom socializ-
me, vieme o čom hovoríme, horšie je to objasniť 
“západniarom” alebo aj mladej generacii. Tak ako 
kedysi v Bratislave aj my sme nakupovali v Havane 
v “miestnom Tuzexe”. 

Kubánsky tuzex
Aby ste rozumeli, čitatelia Slova z Britskej Kolum-

bie, na Kube existujú dva druhy platidiel. Prvá mena 
je pre domácich. Je to kubánske peso označované 
ako CUP. Aby sa zrušil čierny trh, v ktorom dominoval 
americky dolár, pre zahraničných turistov sa vytvo-
rilo  iné platidlo, a to “tuzexové peso,” ktoré sa na-
zýva konvertibilné peso v skratke CUC (kuk). 25 CUP 
sa rovná jednému tuzexovému CUC. Kuba neuznáva 
medzinárodný menový trh, napríklad obchodnú bur-
zu v New Yorku. CUC je teda na papieri nasilnejšia va-
luta, ale to platí len na Ostrove Slobody.  Počas nášho 
pobytu v Havane sme v zmenárni vymieňali jeden 
kanadský dolár za 63-65 tuzexových CUC halierov.  

Priemerný Kubánec zarobí 20 kanadských dolárov 
za mesiac. Je síce pravda, že za nájomné, vodu, elek-
triku (ak fungujú) platí symbolickú smiešnu sumu. 
Horšie je to, keď si musí okrem základných potravín 
ako šošovice, fazule a ryže kúpiť napríklad  mäso, 

benzín, košeľu alebo šampón, ktorých ceny sú po-
dobné ako v Kanade, alebo vyššie. Ľudia zo svojho 
almužnového príjmu nedokážu po celý rok nič ušetriť. 
Karlovo Marxovo “vsjo rovno” – “všetci sme si rovní” 
- platí iba na papieri. V reálnom živote existuje lojálna 
privilegovaná menšina so straníckou príslušnosťou 
a väčšina chudákov – plebs.  

Každý Kubánec túži, aby mohol pracovať v turistic-
kom priemysle. Prečo? Ako čašník v luxusnom hoteli 
Nacional v Havane, čo je hotel pre vládne delegácie 
a cudzincov, zarobi na tringeltoch aj 5x viac ako vy-
študovaný doktor. 

Iný príklad. V Kanade si kúpim na zľave kvalitné trič-
ko (T-shirt) za $9,99 + tax, povedzme za 12 dolárov. 
Na Kube slovíčko “Sale”- “na zľave” nepoznajú. Štát má 
monopol na všetko, ceny sú rovnaké na celom území  
(výnimkou sú pomaly sa rozbiehajúce  malé privátne 
biznisy ako Pizza, reštaurácie, taxiky a pod.). Kubánske 
tričko stojí zvyčajne 15 CUC.  Na letisku zaplatíte za T-
-shirt s logom Che Guevara 23,50 Cuc, čiže 37 kanad-
skych dolárov. Je to príklad ako kubánski socialistickí 
ekonómovia “dobehnú” kapitalistických turistov.  

Takmer každý Kubánec vidí vo vás vykorisťovate-
ľa. On je chudák, preto treba “dobehnúť” kapitalis-
tického turistu. Človek by si mal dávať pozor všade 
pri platení, hlavne pri vydávaní peňazí. Mal som chuť 
na bravčové oškvarky. Platím pouličnému predava-
čovi v tuzexovych bonoch (našťastie už mám “v oku” 
ich bony a domáce peniaze, čiže CUP a CUC) a ob-
chodník mi vydáva malý obnos v domácej mene, čiže 
snaží sa ma, ako turistu, oklamať. 

Pri odlete z letiska Varadero, kúpim si cigáry, ktoré 
mali stáť 19,80 CUC. Predávač zoberie dvadsať-
kukovú bankovku a nevydáva mi drobné, tvári sa 
akoby sa nič nedialo. Keby mi bol vydal 20 tuzexových 
halierov, nechám mu ich ako tringelt. Princíp je 
princíp, keďže mi nevydal, tak som mu pripomenul, 
aby otvoril pokladňu a poctivo mi vrátil 20 halierov, 
ktoré si chcel od “Niagarského kapitalistického 
turistu” automaticky ponechať. Kanaďan je pre nich 
boháč a on, Kubánec, je chudák. Dodnes sa mnohí 
Kubánci vyhovárajú na americké embargo. 

My s Amigom Stanom sme sa zhodli na tom, že 
príčinou bude asi skôr to tropické slnko a nezmy-
selná nefungujúca ideológia. Socialistické šafárenie 
od roku 1959, kedy spravil Castro revolúciu, sa v ku-
bánskej spoločnosti odzrkadluje dodnes. Potvrdil to 
Amigo Stano, ktorý na Kube predtým žil a vie posúdiť, 
aký pokrok v kubánskej spoločnosti odvtedy (ne)na-
stal. Ten nefunkčný socializmus tam narobil obrovské 
škody, hlavne v myslení ľudí. Počas mnohých rokov, 
pod Fidélovým vedením, Kuba fungovala hlavne 
na základe dotácii socialistických štátov. Dnes sa drží 
pri živote aj valutami turistov, ktorí z prevažnej časti 
prichádzajú z Kanady. Veľký prílev peňazí prichádza 
aj od rodinných príslušníkov-emigrantov, ktorí utiekli 
na neďalekú Floridu.  

Verte mi, snažím sa byť objektívny. Moja životná 
filozófia je sociálny kapitalizmus. Uznávam Baťove 
myšlienky, že človek sa musí snažiť byť lepším 
a lepším, musí byť patrične ohodnotený a kapitalista 
si nemá nechať obrovský profit len pre vlastné 
obohatenie, ale spravodlivo sa podeliť s ľudmi, ktorí 
mu tento profit pomohli vytvoriť. Komunizmus je 
pekná teoretická myšlienka, ale, bohužial, človek 
je tvor nedokonalý, takže ten komunizmus v praxi 
nefunguje, iba ak s veľkými „prešlapmi” na Kube alebo 
v Severnej Kórei. 

Nebojte sa, neuznávam ani to čo sa deje na Sloven-
sku alebo v Kanade, kedy CEO zarába milióny ročne 
a jeho podriadený pracuje ako otrok mnohokrát iba 
za minimálnu mzdu. Ak však človek nie je finančne 
stimulovaný, nastáva úpadok spoločnosti, čo sa pod-
ľa mňa čoraz viac a viac prejavuje na tomto  Ostrove 
Slobody. Za pozlátkom turistických atrakcií v centre 
Havany môžete, ak sa nebojíte, objaviť zdevastova-
tované štvrte podobné košickému Luníku IX.

Keď som fotografoval tieto scény, ktoré bežný tu-
rista nemá možnosť vidieť, mal som, podobne ako 
kolega Stano, veľmi depresívne pocity. Bývať v špine 
a pod strechou, ktorá na vás môže každú chvíľu pad-
núť a prizabiť vás,  nie je radostná perspektíva. Ťažko 
predpovedať, či a kedy príde čas, keď sa tajné služby 
svetových mocností dohodnú, že doba je zrelá na ne-
jakú “študentskú revolúciu” na Kube. Budúcnosť to 
ukáže a dejiny to zaznamenajú.

Dosť už bolo mojich úvah, pohľadov a názorov. Zhr-
niem to  radšej v jednej vete. Ďakujem Pánu Bohu, že 
som neemigroval na Kubu, na “Ostrov Slobody”, ale 
do krajiny, ktorá sa stala mojím adoptívnym domo-
vom, do Kanady. 

Životnú pohodu so zdravím a šťastím vám, čitate-
ľom Slova z Britskej Kolumbie, želá autor Havanskej 
story a fotografií - Paul Stacho od Niagary.

Howg-Dohovoril som.
Paul Stacho

Poznámka editora
Pôvodnú havanskú “story”, ktorú som skrátil, napísal autor na zákla-
de návštevy Kuby v decembri 2015. Dúfam, že odvtedy sa už na Kube 
veľa zmenilo. K lepšiemu. 
Pre tých, ktorých zaujíma ako to vyzerá v kubánskom turistickom 
rezorte, doporučujem článok “A quickie trip to Cuba”, ktorý môžete 
nájsť v našom kiosku http://slovozbritskejkolumbie.ca/kiosk 
na 16.strane 18.čísla Leto 2013.

Havanská story 
– moje postrehy a pocity z “Krajiny Slobody”.
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Cti si otca svojho i matku svoju
Keď som voľakedy pri našej zrúcanej kolibe 

Pod Baške hôrkami kravy pásla, pred očami mi 
ožíval príbeh chlapca v mojich rokoch. Vtedy koliba 
ešte stála. Chlapec pásol ovečky a sám tam s nimi aj 
nocoval. Myslel na slová svojej mamy: „Miško môj, 
len spi so zavretými ústami, aby ti had do nich ne-
vliezol.“ Miško bol poslušný, preto sa mu nikdy nič 
zlého nestalo. Z poslušného chlapca vyrástol môj 
otec. Príbeh, ktorý mi rozprával, bol pre mňa veľmi 
silný. Ja som sa hadov vždy bála a v kolibe pod horou 
by som sama nikdy nenocovala.

Každý deň beriem do ruky chlieb a myslím 
na mamu, ktorá piekla najlepší chlieb na svete. Vo-
ňal rascou, čo jej otec priniesol z každého kosenia 
lúk. Myslím na ruky, ktoré každý jeden chlebík po-
žehnali krížikom. Lebo chlieb je boží dar. Keď beriem 
do rúk chlebík, myslím na rodičov, ktorí ho dorábali 
s potom v tvári.

Moji rodičia boli roľníci. Boli to najpracovitejší ľu-
dia, akých som poznala. Ešte doobeda za kostolom 
žito kosili a večer som sa už vypýtala na svet. Aj keď 
mali veľa roboty, my deti sme to nikdy nesmeli po-
cítiť. U nás to bolo tak, že najprv sme boli my, po-
tom zvieratá, až nakoniec oni. Keď mama v nedeľu 
varila kohúta, oteckovi dala krk a hlavu, on vybral 
špik a dal ho mne a Jankovi. Mama ohrýzala krídla 
a paprčky. Hovorili, že to majú radi. My sme dostali 
najlepšie kúsky. Až keď som sa sama stala mamou, 
až vtedy som to pochopila. 

Ocka trápili vysoké kontingenty, ale ako hovo-
rieval, roľník musel živiť aj ľudí v meste. Keď bolo 
maslo, tvaroh, vajíčka, keď mama vykŕmila husi, 
zapriahol do voza a išiel do Bánoviec popredať to 
mestským paničkám. Mne doniesol perníkovú pa-
nenku a Jankovi koníka. A medové cukrové a sladké 
lúpačky posypané makom. „Kupuvané“ chutilo ináč 
ako to, čo bolo doma. Mama dostala nový ručník, 
lebo delináčik, ktorý nosila do kostola, jej v truhlici 
s naftalínom mole prederavili. A ešte látku na ka-
banku. Zaniesla ju krajčírke Betke Kováčke, alebo si 
aj sama podľa starej vystrihla a v rukách zošila. Bola 
veľmi šikovná. Ruky zvyknuté na motyku a pluh 
mi v nemocnici na Zobore uplietli bledomodrý pu-
lóvrik s čipkovanou vzorkou a tmavomodrý svetrík 
na gombíky. Modrú mala rada. 

Raz do týždňa piekla v našej peci pri studni chlieb. 
Ešte teplý s čerstvým maslom a múteným mliekom 
bol najväčšou dobrotou, akú som kedy jedla. Jedla 
bolo u nás dosť. Aj pre sklenára a drotára, čo prišli 
do dediny pozasklievať rozbité okná, „podrótovať“ 
gazdinkám puknuté mliečniky a pofľakovať deravý 
riad. Niekoľkokrát u nás títo dobrí ľudkovia aj preno-
covali. Jedného sme volali Beľanček, taký pomenší 
bol, až som sa čudovala, ako tú veľkú krošňu une-
sie. 

Otecko bol výborný rozprávač, keby dedovi gepeľ 
neodtrhol nohu, bol by sa išiel učiť za farára. Aj to, 
čo teraz idem povedať, poznám len z jeho rozpráva-

nia. Na ceste našiel balík peňazí. Stratil ich 
chlapík z dediny a bola to tržba za predané 
drevo. Otecko ich tomu človeku vrátil. Za-
nedlho umrel mojim rodičom v trenčianskej 
nemocnici na zápal pľúc prvorodený syn 
Dušanko. Keby sa otecko na tie peniaze bol 
ulakomil, do konca života by sa obviňoval 
z jeho smrti. Bral by ju ako trest. Mamička 
celý život za ním želela. Keď sa to stalo, 
vtedy ju každý deň chodili utešovať stryná 
Kačura: „Zuzka moja, Zuzka, neplač!“ Dobrá 
duša to boli, pamätám si ich. Bývali v su-

sednom dvore a nejeden raz nás „pomerkuvali“, keď 
stryná „horňá“ neboli doma a keď naši do noci boli 
na poli. 

Nasledujúca príhoda tiež vystihuje môjho ocka. 
Už som chodila na vysokú, keď som si kúpila prvé 
topánky na vysokom podpätku. Červené s mašlič-
kou. Keď ich otec zbadal, chcel ich položiť na pen-
ku a podpätky odťať. Taká móda sa u nás nenosila 
a naši si na to, že som sa popanštila, len ťažko zvy-
kali. Nedokázali sa zmieriť ani s tým, že som mala 
frajera katolíka. „Nájdi si len z nášho hniezdočka,“ 
hovorili svorne. 

Rodičia boli pobožní a k zbožnosti viedli aj nás deti. 
Každú nedeľu sme chodili do kostola a poobede sme 
spolu spievali pesničky z Kancionála. Boli v bibličti-
ne. Sedeli sme v kuchyni okolo stola, otecko začínal 
a my sme sa pridali. Pamätám si, že som sa pri pes-
ničke Ach, Bože můj, ja jsem zbloudil, zasmiala, hoci 
sa to nepatrilo. Otecko netrafil melódiu, zaspieval 
falošne a mama mu povedala: „Otec, ty si aj v nôte 
poblúdil.“ Potom začala ona. 

Nedeľa u nás bola zasvätená Pánu Bohu. Okrem 
práce okolo dobytka sa nič nerobilo. Ani v žatve. 
V nedeľu nie. Keď bolo treba, naši robili aj pri mesia-
čiku. Pomôcť prišli aj strýcove dcéry Slávka a Anna 
z Dolniakov a dobrí ľudia z dediny. A pri kopaní ze-
miakov a sušení sliviek v našej sušiarni v Slivine zas 
pomáhali chudobné ženičky, tetka Šutáčka a tet-
ka Grólička, ktoré okrem domčeka s rampúchom 
a okienkom ako dlaň maličkým iné nič nemali. A tak 
nádenníčili za košík zemiakov, pár sušených sliviek 
do zásterky alebo za hrsť fazule, či šošovice. 

Panebože, tak si to všetko živo pamätám, že mi 
až srdce stíska pri myšlienke na to, ako ľudia kedysi 
mali k sebe blízko, ako si pomáhali, ako cítili jeden 
s druhým. Až dnes si uvedomujem, čo moji rodi-
čia všetko dokázali, vychovať z nás čestných ľudí, 
obrobiť kus poľa, starať sa o vlastnú horu, od jari 
do jesene tvrdo robiť, a keď sa zakladalo družstvo, 
nechceli sa vzdať svojho poľa, svojich kravičiek, ko-
níkov, svojich vozov. Ničoho. Nechceli sa vzdať svo-
jej driny. 

Z desiatich korún, čo otecko na družstve za deň 
zarobil, sa žilo ťažko. Preto radšej odišli za lepším 
zárobkom. Mamička robila na poli na bánovskom 
štátnom majetku a otecko si našiel robotu v Če-
chách. Robil v cukrovare, na stavbách, na „melu-
choch“. Robili a šetrili peniažky, aby nám obidvom 
deťom domy v meste postavili, aby sme nežili tak 
ťažko ako oni. Ešte aj na dôchodku obidvaja robili, 
otecko až do konca života. Zomrel na ceste z práce. 

A mne je ťažko pri pomyslení, že ich už nemám 
a že aj rodný domček a dvor spustol a osirel.

Mária Škultétyová

Ocove rozprávky
Prvú rozprávkovú knihu som zobral zo susedovej 

stodoly – „O Osmijankovi a Jeho Príhodách“. Nepo-
vedal som to susedovi. Myslel som, že mu to ne-
bude chýbať, lebo kniha bola v „šalátovom“ vydaní. 
Hoci som ešte nevedel čítať, všimol som si, koľko 
v nej bolo málo obrázkov, strany zažltli. Bratranec 
Dodo nám z nej čítaval rozprávky na návštevách. 
Keď k nám chodili na návštevy príbuzní z východu, 
nikdy nebolo dosť postelí. Dospelí spali na poste-
liach v pároch, deti na rozložených gaučoch, koľko 
sa nás zmestilo. Najradšej sme boli s dospievajú-
cim bratrancom Dodom, lebo to znamenalo srandu 
a dobrodružstvo. Dodo bol srandista, vždy mal na-
porúdzi nejaký vtip. A tak aj jeho čítanie Osmijan-
kových príhod nebolo len takým obyčajným čítaním. 
Pučili sme sa od smiechu, keď hovoril tenkým hla-
som princeznej alebo hučal hlasom draka. Príbehy 
spestril vlastnými vsuvkami zo súčasnosti. Dodnes 
neviem čo bolo napísané v knihe a čo si vymyslel. 
Bavilo ma to.

Doma sme mali len zopár rozprávkových knižiek. 
Väčšina z nich vyzerala akoby sme ich po niekom 
zdedili lebo boli pokreslené. Otec nám z nich nikdy 
nečítal na dobrú noc. Buď sme boli na ne príliš malí, 
alebo sme z nich už vyrástli. Ktovie. Za to si však 

vymýšľal rozprávky, ktoré sa zriedka opakovali. „Tak 
akú chcete dnes?“ vždy nám dal na výber. Pamätám 
si len na tú jednu o Vikine, čínskom prasiatku.

„Kde bolo, tam bolo, bolo raz jedno čierne prasiat-
ko, Vikina,“ moja myseľ už cestovala do Číny, lebo 
som si nevedel predstaviť čierne prasiatko u nás. 
Nevedel som, prečo bola čierna a ani ma to nezaují-
malo. Vikina bola moja hrdinka a ja som s radosťou 
počúval jej príbeh, ktorý sa niekedy podobal na ten 
včerajší. Ale iba zriedka, lebo otec si to nikdy poriad-
ne nezapamätal do detailov.

Neskôr prišla Vikina k nám. Naozaj. Nechápal som 
prečo oco vymyslel rozprávku o čínskom prasiatku, 
ale jedného dňa kúpil tehotnú prasnicu. Čoskoro 
sme mali kopec čiernych prasiatok. Popredával ich, 
lebo to bola rarita. Ľudia ich kupovali. Vikina s nami 
zostala veľa rokov. Ona bola prvé prasa, vďaka kto-
rému som uvedomil, že prasatá sú chlpaté. Na tých 
našich som to nikdy nevidel. Prasce boli na dedine 
úplná samozrejmosť. Mal ich každý. Starký choval 
iba kancov do takej veľkosti, že som nechápal, ako je 
to možné. Naše nikdy také neboli. Neviem či sa otec 
ponáhľal ich zaklať akonáhle nadobudli dostatočnú 
váhu alebo či sme im nemali čo dať. Keď prasa kaž-
dú jeseň vyletelo z chlieva na svoju jedinú a posled-
nú spanilú prechádzku po primrznutom dvore, vždy 
vyzeralo nejaké dlhé a chudé.

Zabíjačky boli na jeseň. Mojou úlohou bolo za-
chytiť krv do nerezovej misky keď prasa majster 
pichol nožom. Keď sa však jedného dňa pod nožom 
ocitla prasnica Vikina, nemal som to srdce pozerať 
sa. „Veď on sa rozplače,“ počul som ako otec ho-
vorí majstrom, keď som odchádzal z miesta činu 
do bezpečia rodinného domu. Vravel, že ju nikdy 
nezabijeme. Nemal som dôvod neveriť mu, preto-
že Vikina mala každý rok nové prasiatka. Ostatné 
prasce s nami vydržali sotva rok. Aj keď som mu to 
klamstvo vyčítal, nejak podvedome som chápal, že 
sme ju museli zjesť. Tak to v živote chodí. Vtedy som 
pochopil, že všetci raz zomrieme, aj keď to na chvíľu 
vyzerá, že budeme žiť večne. 

Jano Klimas

Na konci leta...
Poznal som dievča, taká - moja Láska 
So srdcom ako buchot mocných skál.
Mala chuť jahôd a svet si ju láskal 
Nežnosťou, akú nikto nepoznal
Viem, nepočula, že mi srdce píše 
Rozprávku vetra, ktorú som mal rád.
Poznal som dievča – bola z cudzej ríše. 
Ale bol som jej iba kamarát
Je to už dávno, svet sa trochu zmenil 
Prekrásne hreje Slnko nad nami 
Dýcham jej vôňu, zbožňujem jej deti
a vnímame sa iba očami...
Spoznávam dievča z konca tohto leta
Píšem jej verše priamo na pery 
Cez vánok jej rúk zbieram lásku sveta 
Vďačný za každú chvíľu dôvery...

Jozef Dzurjak

Oranžové myšky popadali z rozosmiatych konárov
aby sa rozutekali nevedno kam...
Šššššuchocúúúú a pištia pod mojimi nohami
Pavučiny z hodvábu mi pletú vo vlasoch nové vrkoče
Som zahalená do slnečného plášťa...a myších chvostíkov:)
Voňavá jeseň ma vzala za ruku a srdce
Dnes sa nikam neponáhľa-m!!!
veronika – čo sa neponáhľa
 

Tieto vianočné verše, túto báseň, napísal pán Vladimír Dudlák, riaditeľ Združenia Mórica Beňovské-
ho, v decembri minulého roka. Píše ich už 20 rokov. K Vianociam. Tešíme sa aj tú, tohoročnú...

Vianočná od Dudliho 2016
Už všetky listy
poslala Jeseň k zemi
ústami kapra
s nimi aj odkaz nemý
tento môj Vianočný
prináša nové zvesti
do roka iba toľko
KOĽKO sa v liste zmestí
sú veci veselé
aj tie, čo sú skôr smutné
ten kto sa nesmeje
chybuje preukrutne
a koho oziaba
nech nespáli ho oheň
nech hreje ho Aleluja
a Leonard Cohen
Stretnutia na námestí
na trhoch, s vôňou stánkov
o kúsok vyššie, u anjelov
stretne sa Anton s Jankou
Na starom moste znova
vyzváňa električka

milencom na nábreží
červeň rozpáli líčka
Chvíľku sme predsedali
starému kontinentu
Hillary bez vrcholu
a Trump bez sentimentu
Ten príbeh slávnych prútov
vladára Svätopluka
Brexit nám v prítomnosti
na zamyslenie núka
a Kuba bez Fidela
už bude celkom iná
jak KDH bez parlamentu
keď predsedá mu Hlina
Prajem Ti nech sa darí,
nech pri Tebe sú blízki
nech netrápia Ťa dary
reuma a či plat nízky
ak padneš vstaň a opäť
nezlomne kráčaj ďalej
ak nevieš nájsť, tak prestaň hľadať
a radšej niečo nalej ....

Vlado Dudlák © P.F.2017

Keď som sa vracala zo skoro dvojmesačného pobytu na Slovensku, v lietadle som na-
písala túto báseň, teda pri jej tvorbe som si hmmkala melódiu, tak asi to bude pieseň. 
K napísaniu tejto piesne ma inšpirovali dlhodobé debaty o imigračnej situácii v Európe ako 
aj v Severnej Amerike.  Sama som pred 23 rokmi opustila svoju rodnú krajinu a druhým 
domovom sa mi stala Kanada. Môj postoj a viera v ľudskosť a porozumenie v každom 
z nás je vyjadrená v tejto piesni.

SRDCE Z MEDU
Ak chceš mať srdce z medu,
z ničoho nerob vedu,
pritúľ, pomôž, nechci viac,
odmenou ti bude slasť.

Otvor srdce, nastav tvár,
počúvaj, čo život dal,
iným, ktorí  žili v diali,
zdieľali nepokoj stály.

Chcú žiť lepšie, bez strachu,
ako ľudia, nie v prachu,
nebáť sa o život holý
zabudnúť na to, čo bolí.

Daj im nádej, otvor srdce,
ponúkni im dlane vrúce,
pomôž im nájsť domov druhý
s chlebom, soľou, buď k ním vľúdny.

V duši pokoj, v dlaniach liek,
sladkosť, láska, neha, smiech.
Pochopíš to, ak máš vek,
mať rád všetkých nie je hriech.

Ukáž srdce bez ľadu,
bez predsudkov, bez chladu.
Srdce z medu poteší,
to dar boží najlepší.

Marika Kubinyi
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Na Slovensku vyrastajú mladé literálne 
talenty – potencionálni budúci spisovatelia

Školský systém na Slovensku prešiel od roku 1989 
mnohými zmenami a viac či menej šťastnými refor-
mami štúdijných osnov vyučovania, ale niečo dobré 
sa ešte nájde. Je to predovšetkým schopnosť učite-
ľov slovenského jazyka motivovať deti, rozvíjať v nich 
fantáziu, naučiť slohovému štýlu, cibriť slovnú záso-
bu a napokon aj fantáziu žiakov. Pravdaže, nie všetky 
zasiaté zrniečka padnú na úrodnú pôdu, povedzme si 
to na rovinu, drvivá väčšina. Avšak ojedinele sa talen-
tovaný žiak nájde a prejaví. S podporou slovenčinárky 
a dohľadom pozorných rodičov žiak zhodí prepotené 
dresy z tréningu  badmingtonu, softballu a skatu, 
sadne si ku stolu a rýchlo hodí na papier ideu, ktorú 
nosí v hlave už niekoľko dní. Riadkami a odstavcami 
popíše jednu-dve-tri strany a odrazu je zo slov celá 
rozprávka. A vôbec nie zlá, dobre sa číta. Páči sa 
mame aj otcovi, spozornela aj mladšia sestra. Aj pani 
učiteľka pochváli žiaka, rozprávka sa jej tak páči, že sa 
rozhodne ju poslať do celoslovenskej literárnej súťa-
že Detská rozprávková Žilina. 

Medzitým je žiak ponorený do nového učiva, 
do kreslenia a športovania, keď ho predvolajú do riadi-
teľne. Tam mu pán riaditeľ Základnej školy oznámi, že 
mu dáva voľno, na reprezentáciu školy, aby si mohol 
ísť do Žiliny prevziať cenu. Dokonca mu dovolí zobrať 
si so sebou aj svojho najlepšieho kamaráta, spolužiaka 
z triedy. A tak si „blicnú“ obaja. Rodičia sa tiež na ten 
deň musia uvoľniť z práce, naložia deti do auta a od-
vezú sa na Považie, do 180 km vzdialeného mesta 
Žiliny.  Na Krajskom kultúrnom stredisku vládne sláv-
nostna atmosféra, dnu to už vrie ako v úli, veď sa tu 
stretli žiaci základných škôl z celého Slovenska vo veku 
od 8 do 13 rokov. Vyhlasujú národných víťazov: tretia 
cena to nie je, ani druhá... neuveriteľný úspech! Prvá 
účasť v súťaži, prvá napísaná rozprávka  a hneď prvá 
cena:  

„ V druhej kategórii zvíťazil Adam Lysý z Rece, 
ktorého porota ocenila za rozprávku s názvom 
O kráľovi Sicranovi.“

V ďalšom školskom roku sa už pani učiteľka slo-
venského jazyka rovno obrátila na Adama a požia-
dala ho, aby napísal novú rozprávku do celosloven-
skej literárnej súťaže Detská rozprávková Žilina. 
Po niekoľkých pripomenutiach, naháňaniach a pro-
seniach, sa Adamovi ohlásila jeho inšpiračná Múza 
a vnukla mu myšlienku na novú poviedku. Klbko idei 
sa ľahko rozkotúľalo akoby samo od seba a tak priš-
la na svet druhá rozprávka. 

Slovenčinárka ju zaslala v mene školy do súťaže 
a koncom novembra už všetci netrpezlivo čakali 
správy zo Žiliny. Do literárnej súťaže sa tento rok 
prihlásilo 139 detí, čo je približne 2 krát viacej ako 
vlani. Teda konkurencia je priveľká. Ale presne v sta-
novenom čase opäť prišlo pozvanie na slávnostné 
odovzdávanie cien. Adam s rodičmi sa vybrali do Ži-
liny a aké bolo ich prekvapenie, keď sa ich synovi po-
darilo vyhrať ambo, t.j.  prvú cenu vo svojej kategórii 
od 11 do 13 rokov s rozprávkou „Láska je mocná 
zbraň“ po druhý raz za sebou!!!  

Za dvojnásobné zlato v  celonárodnej  súťaži 
Adama ocenil riaditeľ školy Riaditeľkou pochvalou 
a od primátora mesta Senec dostal Uznanie výni-
močným žiakom a študentom. Adamovu najkrajšiu 
rozprávku na Slovensku uverejnili nielen v školskom 
časopise, ale aj v mestských novinách Senčan.   

 Adam Lysý - žiak 6. triedy ZŠ Senec - po prebraní 

1. ceny v VII. ročníku Detskej Rozprávkovej 
Žiliny v r. 2014 za rozprávku „Láska je moc-
ná zbraň“. Môžete si ju prečítať na www.
slovozbritskejkolumbie.ca V ďalšom roku 
získal aj 3.cenu s poviedkou o Svätoplukovi 
(pozri www.slovozbritskejkolumbie.ca).

V tomto roku, v roku 2017,   začal 
Adam chodiť na strednú školu a za prvý 
mesiac stihol poblázniť nový kolektív 
spolužiakov, lebo napísal novú divadelnú 
hru „Romeo a Júlia“.  A pani riaditeľka im 
dovolila nacvičovat v telocvični. Tešíme 
na to, že sa dozvieme, ako dopadne pre-
miéra.

Spracovala a zaslala:   Lucia Kubicová Torchio 
– podpredsedníčka Združenia Priateľov Slovenska        

MY@VY, Toríno, Taliansko

O kráľovi 
Sicranovi

Kde bolo, tam bolo, za mnohými horami, za mno-
hými dolami, žil raz jeden kráľ, ktorý bol zahĺbený iba 
do seba a staral sa iba o svoj prospech. Ani trochu mu 
nezáležalo na druhých ľuďoch.

Spomínaný kráľ, menom Sicran, žil v krásnom pa-
láci obklopenom nádhernými záhradami a loveckým 
parkom nesmiernych rozmerov. Užíval si bohatstvo, 
o ktoré sa nijako nepričinil. A možno by takto žil až 
do svojej smrti, keby... keby v jednu studenú neskoro 
jesennú noc nedostal jednu nečakanú návštevu. Veľ-
mi neskoro v noci neznámy hosť zabúchal na bránu 
jeho prepychového paláca. Keď tú bránu otvorili uvi-
deli tam osamoteného zostarnutého žobráka. Žob-
rák z posledných síl poprosil o kúsok chleba a nocľah 
na jednu noc. No keď to kráľ počul veľmi sa rozhneval 
a ešte hodnú chvíľu sa rozhorčoval nad trúfalosťou 
tohto biedneho tvora. Nakoniec si kráľ povedal, že sa 
musí osobne pozrieť do očí tohto trúfalého človeka 
a sám mu povie, čo si o ňom myslí. Keď zišiel ku hlav-
nej bráne zlostne sa na žobráka rozkričal: “Zmizni 
mi z očí žobrák, nech ťa tu už nikdy viac neuvidím! 
Pre takých ako si ty, niet miesta v mojom dome!“ 
Žobrák zdvihol svoju hlavu, pozrel sa na kráľa smut-
nými očami, potom poprial kráľovi dobrú noc a pobral 
sa preč.

Tej istej noci sa kráľovi Sicranovi prisnil zvláštny 
sen. V tom sne videl ako do jeho paláca zavítala iná 
návšteva. Bol to anjel – posol, ktorý mu povedal ne-
zvyčajné slová. Hovoril: “Nepokračuj vo svojom do-
terajšom spôsobe života, lebo koniec tejto cesty sa 
ani nedá opísať ľudskými slovami. Ak nepočúvneš 
túto radu, do roka a do dňa sa tvoj život zmení na ne-
poznanie.“ Kráľa takéto slová, ešte aj vo sne, veľmi 
nahnevali a s krikom sa osopil na anjela: “Ph, kto si 
ty, aby si mi hovoril takéto slová. Ja som predsa kráľ 
a môžem si robiť, čo len chcem.“

Čas pomaly plynul a kráľ celkom zabudol na ten 
zvláštny sen. Dni však nasledovali jeden za druhým 
a ďalší rok sa nachýlil ku svojmu koncu. Keď sa jed-
ného rána, kráľ Sicran zobudil do nádherného dňa, 
pozrel sa do zrkadla ako hociktorý iný deň, jeho 
skvelá budúcnosť sa odrazu zosypala ako domček 
z karát. Vo svojom veľkom ozdobnom zrkadle nevidel 

zrazu svoju nádhernú súmernú tvár, ale uvidel v ňom 
ohavného netvora. Kráľ sprvu nevedel, prečo sa mu 
stala takáto hrozná vec, no pomaly si začal spomí-
nať a keď porátal dni, vedel už celkom presne. Bolo 
to tak, ako mu predpovedal anjel-posol, do roka a do 
dňa sa nielen jeho výzor, ale aj celý jeho život zmenil 
na nepoznanie. V jeho paláci sa zrazu prestali konať 
veľkolepé plesy a nespútané zábavy, prestali sa or-
ganizovať slávne poľovačky v jeho lesoch, ba prestala 
aj znieť krásna hudba v komnatách jeho paláca. Kráľ 
ostával celé dni zamknutí vo svojej izbe a nikoho ne-
púšťal dovnútra.

Prestali mu chutiť kulinárske jedlá, aj víno stratilo 
po čase svoju omamnú moc. Kráľ Sicran bol nepre-
stajne plný hnevu, neovládateľnej zlosti a nekonečnej 
sebaľútosti.

Po istom čase dlhých nepokojných noci, sa kráľovi 
prisnil druhý sen. Opäť ho navštívil anjel-posol a opäť 
mu odovzdal nezvyčajné posolstvo: “Ak chceš mať 
naspäť svoju pôvodnú podobu musíš vyhľadať toho 
žobráka, ktorého si pred rokom tak surovo odmietol 
a musíš ho poprosiť o odpustenie.“

 Sen bol síce krátky, ale na nášho kráľa mal zdrvu-
júci účinok. „Čo si to len dovoľuje ten anjel, čo si myslí 
o sebe, kto že je, aby mu prikazoval také nehorázne 
veci. Nikto a nikdy ma neprinúti vykonať niečo také 
šialené,“ pomyslel si kráľ a v tej chvíli sa prebudil. Hoci 
samota naňho doliehala čoraz ťažšie a k neľudskému 
výzoru sa postupne pridali aj silnejúce bolesti v celom 
tele, kráľ Sicran svoj postoj nezmenil. No tento krát už 

Uznanie primátora 
mesta Senec

Za posledné 3 roky Adam zmužnel...

na svoj druhý sen nezabudol. A tak sa úzkosť a osa-
melosť usadli v komnatách jeho srdca a jeho dušu 
premohol nekonečný smútok. Keď už kráľa opustili 
aj tí najvernejší priatelia a lekárska veda sa zdala byť 
bezmocnou a nenachádzala liek na utíšenie jeho bo-
lestí, kráľ Sicran sa odhodlal k najzúfalejšiemu rieše-
niu svojej situácie. Rozhodol sa skoncovať s takýmto 
biednym životom. Lenže takého zlého kráľa ani smrť 
nechcela a tak ostal uväznený vo svojom nádhernom 
paláci, dňom i nocou mučený spomienkami na všetky 
zlé skutky, ktorých sa počas svojho uplynulého života 
dopustil. 

Z času na čas si však spomenul aj na tie zvláštne 
sny, ktoré sa mu prisnili, ba dokonca sa k nim vracal 
čoraz častejšie. „Žeby ich mal predsa len začať brať 
vážne? Čo keď je to naozaj jediné možné riešenie 
z jeho zúfalej situácie?“

Prešlo ďalších nekonečných 365 dní a kráľ sa za-
čal meniť. Pomaly, no predsa. Najviditeľnejšia zmena 
bola v jeho správaní. Prestal rozprávať panovačným 
tónom a rozdávať príkazy na všetky strany, začal 
dokonca pomáhať pri práci svojim sluhom a k jedlu 
mu stačila miska čírej polievky a pohár čistej vody. 
Postupne sa priučil aj rôznym remeslám a jeho ľud, 
aj napriek jeho odporného vzhľadu, sa ho prestal 
báť. Všetky tieto veci začali mať blahodarný účinok 
aj na jeho dušu a postupne si osvojil do svojho slov-
níka aj také zázračné slová ako sú prosím, prepáč 
a ďakujem. Už viac nepomýšľal na smrť, no radosť 
v jeho živote nemala miesto. A tak jednej tmavej noci 
sa mu prisnil tretí - posledný sen. V tom sne uvidel 
prenádhernú trónnu miestnosť a na jej konci bol ve-
likánsky trón z číreho zlata. Kráľ Sicran bol užasnutý 
krásou toho obrazu. Potom si uvedomil, že do tej sály 
vchádzajú ľudia a bolo ich čoraz viac a viac až sa dnu 
ani všetci nepomestili. Zrazu si uvedomil, že všetci 
tí hostia si pokľakli a vzdávajú hold Kráľovi, ktorý si 
práve zasadol na zlatý trón. Len on – jediný ostával 
stáť, neschopný urobiť jediný pohyb. Celý ohromený 
len zavrel oči a sklonil svoju hlavu k zemi. 

Keď po chvíli pohliadol na toho mocného kráľa, 
spoznal v ňom tvár žobráka, ku ktorému sa tak podlo 
zachoval. Až vtedy si kráľ Sicran uvedomil, že chyba 
nebola v žobrákovi, ale v ňom. V tej istej chvíli padol 
na svoje kolenách, po lícach mu začali stekať slzy ako 
hrachy a nahlas prosil o odpustenie. 

Od toho dňa chodil kráľ Sicran po mnohých mes-
tách a dedinách hľadajúc žobráka zo svojho sna. No 
márne. Nikde ho nebolo. Ako sa tak vracal jedného 
večera do svojho paláca, napadlo mu ešte jedno 
miesto, kde by možno mohol byť. Hľadal už asi všade, 
len nie vo svojom podhradí. Veru nemýlil sa. Žobrák 
tam ležal na starom matraci, celý zmrznutý a vyhla-
dovaný. Kráľ ho hneď vzal do náručia a bežal s ním 
rovno do zámku. Uložil ho do čistej postele a prikryl 
teplými prikrývkami. Po pár hodinách sa žobrák po-
maličky začal preberať. Kráľ Sicran bol celý ten čas 
pri jeho posteli a ľutoval svoje zlé skutky. Keď sa žob-
rák celkom prebral, zahľadel sa na dlho do kráľových 
očí a prvé slová, čo povedal boli: “Odpúšťam ti.“

Kráľ Sicran mal zrazu pocit, ako by nikdy pred tým 
nepočul tak krásne slová. Tie dve slová však mali ne-
smiernu moc. A keď sa ráno zobudil a išiel si umyť 
tvár čistou vodou, tak neveril vlastným očiam. Už viac 
nevidel výzor netvora, ale bol zas takým ako pred-
tým. Jeho vnútro sa však navždy zmenilo. A tak sa 
radosť usídlila v komnatách paláca a opäť bolo po-
čuť smiech v rozkvitnutých záhradách. Ľuďom kráľa 
Sicrana sa začalo dariť a celá krajina prosperovala. 
Za to všetko dobro spolu ďakovali Bohu a poslovi, 
ktorý im aj naďalej dával múdre rady.

A zazvonil zvonec a rozprávky bol koniec.
 Adam Lysý - žiak 5. triedy ZŠ Senec

P.S. Vysvetlenie pre tých, čo to sami nepochopili: slovný anachroniz-
mus Kráľ Sicran – Narcis

Volám sa Svätopluk
Možno si pomyslíte: „To je ale zvláštne meno.“ 

A iní si možno poviete: „Cool, riadna haluz!“ Ale 
našli sa aj takí, ktorí to nevideli až tak pozitívne 
a bez škrupúľ mi povedali do očí: „Chudák. To je 
ale hlúpe meno! Ako ti to len tvoji rodičia mohli 
urobiť?“

Keby ste len vedeli, čo všetko som si ja už 
vypočul na adresu svojho mena! Lenže to ešte 
vôbec nie je všetko! Vy ale vôbec netušíte, aké 
je moje priezvisko. Nuž, tak vám ho prezradím. 
Celým menom sa volám Svätopluk Veľkomo-
ravský.

Mať takéto zvláštne meno má aj svoje výho-
dy. Zopárkrát sa ma už ľudia spýtali, či naozaj 
Svätopluk, čo lámal tri prúty, bol nejaký môj pra-
-pra-prapredok. Dobré, však! Máte pravdu, aj ja 
som sa nad touto otázkou už neraz zamýšľal. 
Však by to ale vôbec nebolo zlé, no nie? Pred-
stavte si, aké by to asi bolo žiť na Svätopluko-
vom dvore! Alebo aké by to bolo byť jedným 
z jeho troch synov? A tak som sa raz nechal 
uniesť svojimi predstavami hľadajúc odpoveď 
na otázku: Kým by som asi bol?

Bol by som tým nastarším z troch bratov? Tým 
silným a udatným hrdinom, ktorý sa bezhlavo 
hrnul do každej bitky a ktorý už ako desaťročný 
vedel obratne jazdiť na koni? Tým, ktorý na kaž-
dej poľovačke vedel sám uloviť najakú korisť 
a nikdy nemal núdzu o spoločnosť krásnych 
dievčat? Tým, o ktorom nikto nepochyboval, že 
raz nastúpi na trón po svojom slávnom otcovi?

Alebo by som bol skôr druhým z bratov? Ten 
utláčaný a nedocenený, ktorý nikdy nič poriadne 
nedosiahol a bol vždy iba v tieni svojho svojho 
staršieho brata – víťaza vo všetkých rytierských 
turnajoch. Bol by som naozaj iba tým z bratov, 
ktorý je známy iba preto, že sa narodil v rodine 
Svätoplukových? Neviem, možno...

Možno by som bol najmladším z troch bratov! 

Nadovšetko milovaný rodičmi, rozmaznávaný 
všetkým služobníctvom, ale nenávidený svo-
jimi súrodencami! Bol by som tým, ktorý vždy 
v každom človeku a za každých okolností videl 
všetko z tej lepšej stránky? Tým, ktorý nech 
sa dialo čokoľvek, vedel vždy potešiť žartom či 
vľúdnym slovom? Bol by som tým, ktorý hoci 
zo začiatku nedobrovoľne, ale časom sa naozaj 
obrátil na duchovnú cestu a stal sa kňazom – 
mníchom, ktorý kázal posolstvo dobra iným?

Hmmm.... ťažké rozhodovanie, ale či si človek 
môže vybrať svoj osud?

Niektorí tvrdia, že sa to dá. Ide totiž o to, kým 
by som ja chcel byť. Či si zvolím cestu slávy, bo-
hatstva a samoty človeka na vrchole alebo dám 
prednosť „človečine“, možno bežnému životu, 
ale zato s pár dobrými priateľmi, s ktorými by 
sme spolu zažili veľa zábavy. A ešte je tu tretia 
možnosť. Je to život v tichosti, ale plný zázra-
kov a bohatstva, ktoré sa nedá vidieť ľudskými 
očami.

Akú cestu si mám zvoliť? Alebo ma už moje 
meno predurčuje k niečomu, pred čím sa nedá 
újsť?

Nie, tomu neverím! Hoci naše meno nám vy-
berajú rodičia, no o svojej ceste životom rozho-
dujeme sami. Tak, ktorú cestu si zvolíš ty?

Adam Lysý
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Tvorivá škola žurnalistiky v Banskej 
Štiavnici pre zahraničných Slovákov

 V dňoch 8-16. septembra 2017 sa uskutočnila v stredovekej historickej baníckej 
a  hlavne  čarokrásnej    Banskej  Štiavnici  v  poradí  už  16.  tvorivá  škola  žurnalistiky, 
ktorú usporiadal Úrad pre Slovákov žijúcich v zahraničí.  Zúčastnilo sa jej 15 redak-
torov, publicistov, moderátorov, fotografov a editorov krajanských printových, elek-
tronických a internetových médii  z 8 štátov sveta – Srbsko, Chorvátsko, Maďarsko, 
Česká Republika, Poľsko, Rakúsko, Rumunsko a Kanada.

 Strieborná Banská Štiavnica, UNESCOM uznané 
mesto historického svetového významu, sa téma-
ticky i teritoriálne prepojila s obsahom a kľúčovou 
témou seminára - fotografiou v printových a inter-
netových médiach.  Toto mesto si to plne zasluhuje, 
je predsa rodiskom Deža Hoffmanna, jediného ofici-
álneho fotografa legendárnej skupiny The Beatles. 
Tohoročná žurnalistická škola bola symbolicky ve-
novaná práve tomuto významnému rodákovi, ktorý 
sa tu narodil v roku 1912.

 Účastníci tvorivej školy mali od rána do večera 
bohatý program v podobe odborných seminárov, 
prednášok, tvorivých dielní a stretnutí s osobnosťa-
mi slovenskej kultúry, literatúry a histórie. Krajania 
zo zahraničia prijímali hodnotné vedomostné in-
formácie od takých osobností akými sú pán Anton 
Hykisch, (mimochodom rodák z Banskej Štiavnice) 
spisovateľ, politik, diplomat a prvý slovenský veľvy-
slanec v Kanade v rokoch 1993-1997. Ďalej tam bol 
fotožurnalistický guru Marián Pauer, ktorý je živá 
encyklopédia Beatles fotografa Deža Hoffmana, 
Anna Pomichálová žurnalistická expertka, ktorá 12 
rokov pôsobila v BBC v Londyne, Igor Válek, šéfre-
daktor časopisu Slovensko – odborník na štúrovcov, 
ktorý vystúpil v odbornom seminári o Jozefovi Hur-
banovi. Zahraniční krajania mali možnosti čerpať 
poznatky aj z prednášok  špičkových slovenských 
fotografov akými sú  Ivan Čaniga, Roman Uhliar 
a Joe Klamár, ktorý vyštudoval fotografiu  a začal 
svoju svetovú kariéru v kanadskej Alberte.

 Netreba zabudnúť ani na domácich banskoštiav-
nických prednášajúcich odborníkov, medzi ktorý-

mi, okrem iných, boli Dr. Jozef Labu-
da, riaditeľ banského múzea, Helena 
Šušková, expertka na život a tvorbu 
básnika Andreja Sládkoviča, Ing. Arch. 
Katarína Vošková, vedecko-výskumná 
pracovníčka štiavnických pamiatok.  
Osobne spoznať miestneho umelca 
Arpáda Pala, ktorého umelecké diela 
vlastní anglická kráľovna, nórsky kráľ 
a iné svetové osobnosti, bol takisto 
nezabudnuteľný zážitok. Nehovoriac 
o turistiko-objavných vychádzkach 
v okolí Banskej Štiavnice, ktorá hlavne 
v 18. storočí bola čosi ako ekvivalent 
dnešného New Yorku.  Tu vznikla prvá 
banská akadémia na svete a banícke 
mesto patrilo medzi najbohatšie ve-
decko-kultúrne mestá európskeho 

kontinentu. Ako povedala primátorka mesta Banská 
Štiavnica, pani Nadežda Babiaková, ľudia, ktorí raz 
navštívia toto mesto, sa doňho zamilujú a prichá-
dzajú sem znovu a znovu.  S takýmito pocitami od-
chádali aj účastníci tvorivej žurnalistickej školy,  keď 
odchádzali do svojich domovských krajín.

 Čo povedať na záver? Tvorivá škola žurnalistiky 
v Banskej Štiavnici mala za úlohu, ako nám to viac-
krát pripomenul  predseda Úradu pre Slovákov v za-
hraničí pán Ján Varšo, posilňovať spolupatričnosť 
Slovákov žijúcich v zahraničí aj cestou médií, a to 
aj jednou z jej dôležitých zložiek - prostredníctvom 
fotografie.  Pevne veríme, že tento cieľ bude v praxi 
naplnený.

Vďaku treba vysloviť Úradu pre Slovakov v zahra-
ničí a všetkým zainteresovaným ľudom, ktorí toto 
jedinečné a skvelé podujatie pre nás, zahraničných 
spolupracovníkov médii pripravili.

Text a fotografie Paul Stacho,  Stoney Creek, Kanada, člen 
redakčnej rady časopisu Slovo z Britskej Kolumbie

 

Zľava: Anton Hykisch, Jan Varšo, Nadežda Babiakova 
a Jozef Labuda

Absolventi žurnalistickej školy na radnici v Banskej Štiavnici.

 Dobre padlo vypiť si dobré pivečko a spraviť si zaují-
mavú fotografiu v odraze pivnej varny. 

Máme nového konzula
S potešením si dovoľujeme informovať všet-

kých našich krajanov vo Vancouveri a okolí, že 
od 1. júna 2017 začal svoju činnosť Honorárny 
konzulát SR v Richmonde. 

Novým honorárnym konzulom je dlhodobo 
aktívny člen slovenskej komunity vo Vanco-
uveri pán Pavol Hollosy. Veľmi si ceníme jeho 
záujem a pripravenosť podieľať sa na rozvoji 
vzťahov medzi SR a Kanadou a pomáhať na-
šim občanom a komunite. 

Honorárny konzulát bude poskytovať nasle-
dovné služby: overenie pravosti podpisu /kópie 
dokumentu, vystavenie náhradného cestov-
ného dokladu, ako aj iné služby konzulárneho 
charakteru. 

Nášmu honorárnemu konzulovi p. Pavlovi 
Hollosymu prajeme veľa úspechov pri výkone 
jeho funkcie a tešíme sa na spoluprácu.

Kontaktné informácie
Konzulárny úrad SR vo Vancouveri 
Honorárny konzul Pavol Hollosy
8691 Allison Street, Richmond, BC V6Y3H9
Tel/fax: +1 604-277-5774
Email: phollosy@gmail.com 
Úradný deň: pondelok 15:00 – 17:00 (prípadne 
podľa dohody)

Vážený pán vydavateľ a zodpovedný redaktor, srdeč-
ná vďaka za časopis, ktorý som od Vás dostal poštou 
a v ktorom je aj prvá časť môjho článku. Želám Vám 
všetko len to najlepšie, najmä Božiu pomoc a ochranu 
nebeskej Matky, aby ste mohli aj naďalej šíriť sloven-
ské slovo v ďalekej Kanade. 

Pozdravuje Peter Mulík

Srdečne ťa Apač a celú družinu za Veľkou Mlákou po-
zdravujem. Dnes som bol na oficiálnej návšteve u pri-
mátora mesta Bánoviec nad Bebravou, pána Mariána 
Chovanca. Zavolal ma do svojho úradu, aby sa poďa-
koval za najnovšie číslo nášho časopisu. Povedal, že 
si so záujmom prezrel a prečítal celé číslo časopisu. 
Necháva  srdečne pozdravovať šéfredaktora-Bánovča-
na a takisto všetkých čitateľov Slova z Britskej Kolum-
bie. Robíš záslužnú robotu a mesto Bánovce je pyšné 
na svojho rodáka v ďalekom Vancouveri.

Paľo Stacho 

Milý Jozef, zase som si robil 5-ročný ‚poriadok‘ 
v mojich ‚archívoch‘ - a narazil som zase na nejaké 
ozaj staré kontakty zo 70/80-tych rokov. Počas éry 
Štefana Romana, keď sme chodili na Slovak World 
Congress-y, som sa postretával s veľa Slovákmi. Jeden 
z nich bol pán Mark Stolárik. Vtedy Štefan Roman & 
SWC začínali zbierku na katedru Slovak History and 
Culture, pri University of Ottawa. Poslal som tam 
nejaký príspevok ako podporu založenia. 

Prikladám, pre zaujímavosť, e-mail čo mi poslal pán 
Mark Stolarik pred nedávnom.  Spomenul ako bola  
1990‘s rokoch založená tá katedra ( Chair of Slovak 
History and Culture ). Myslím si,  že tieto detaily nie sú 
až tak veľmi známe v Západnej Kanade. Pripájam aj 
môj obdiv na Tvoj elán, že plánuješ dvojčíslom osláviť 
10. výročie! Congrats! 

Zdravím Ťa, Štefan

Dear Stefan:
You can find the full story of the founding of the Chair 
in Slovak History & Culture in my book “Where is my 
Home? Slovak immigration to North America, 1870-
2010” (Bern: Peter Lang, 2012), pp.299-302.
Meanwhile, here is a short story of its founding: In 
1971 Canada became officially multicultural and 
the federal government established a Multicultura-
lism Directorate which, among other things, offered 
matching grants to any ethnic group which wished to 

Marek Koronci nám poslal zábery z jeho potuliek 

po Prekrásnej Britskej Kolumbii (na ŠPZ-tkách 

v Britskej Kolumbii je oficiálny slogan „Beautiful 

British Columbia).

establish a Chair at any Canadian university which 
would teach that group’s language or history. The 
Slovak World Congress took up this challenge and in 
the 1980’s raised $500,000 which was matched by 
$400,000 by the federal government. In 1998 the 
Chair in Slovak Studies Inc. signed an agreement 
with the University of Ottawa to establish a Chair in 
Slovak History and Culture. The Chair was officially 
inaugurated in 1990 and I have been the Chairhol-
der since 1992. The endowment now stands at over 
$2,000,000 but, due to inflation, the University is see-
king another $1,000,000 to keep it operating. That is 
why I am still fundraising for the Chair with my annual 
“Communique/Newsletter.” Meanwhile, thank you for 
your past support. I really appreciate it.
Sincerely,

M. Mark Stolarik, Professor & Chairholder 
Chair in Slovak History & Culture, University of Ottawa 

Ottawa, Canada K1N 6N5

Milý Jožko, chcem sa i touto cestou poďakovať za Tvo-
ju mimoriadnu prácu, ktorú robíš pre časopis „Slovo 
z Britskej Kolumbie“. Tento časopis je dobrým a prí-
kladným zrkadlom činnosti v Britskej Kolumbii a jed-
noho z najkrajších miest sveta, Vancouver. Viem veľmi 
dobre, čo to znamená pre Teba i redakčný team, vyna-
ložiť svoj osobný čas a námahu pri vydávaní tohoto pe-
riodického časopisu pre krajanov v Kanade i po celom 
svete. Ja si skutočne veľmi vážim to, že tento časopis 
sa vyhýba konfrontáciam a negatívnym vplyvom iných 
mediálnych prostriedkov a médií. V dnešnom, veľmi 
rýchlo sa v globálnom prostredí rozvíjajúcim životom, 
je treba hľadať pokoj, uzmiernenie, rozširovanie pozi-
tívnych správ a hľadať vzájomnú podporu, ako to robí 
redakcia časopisu „Slovo z Britskej Kolumbie“. Prajem 
Tebe, ako šéfredaktorovi i celej redakcii veľa ďalších 
úspechov pri oslovovaní krajanov nielen v Kanade, ale 
i po celom svete.

Miro SUVADA, Management & IT Consulting, Zurich, 
Switzerland

Milý Miro, ďakujem Ti za povzbudivé slová, ďakujem 
Ti za príspevky na uverejnenie, ďakujem Ti aj za fi-
nančnú podporu cez PayPal. Každý z týchto prejavov 
uznania je sám osebe veľmi cenný a všetky 3 spolu 
a naraz sa vájomne umocňujú. Cením si priateľskú ná-
klonnosť, ktorú, hoci nadiaľku, intenzívne pociťujem. 
Vďaka.

Jožo Starosta
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Spolužiaci a dobrí priatelia 
zo základnej a strednej školy, 
Tibor Hamza a Jozef Vozník

tuáciu slovenských bohoslovcov v seminároch i na 
prenasledovanie slovenských kňazov. Prevažnú časť 
príspevku venoval prenasledovaniu Andreja Hlinku, 
ktorého pre obranu slovenských národných práv 
spišský biskup Maďar Alexander Párvy suspendoval 
z kňazskej funkcie a ktorého uhorský štátny súd od-
súdil na dva roky väzenia. 
William Ritter poslal svoj príspevok, ktorý vyvolal veľ-
ký ohlas vo Francúzsku, aj vatikánskemu štátnemu 
sekretárovi Merrymu del Val y Zalueta. Tento článok 
svojím spôsobom prispel k tomu, že napriek silným 
maďarským intervenciám v Ríme, Vatikán odvolanie 
Andreja Hlinku proti jeho suspendovaniu rozhodol 
spravodlivo v jeho pospech. 
Oprávnenosť jeho informácií zakrátko naplno potvr-
dila krvavá masakra slovenských veriacich v Černo-
vej 27. októbra 1907. Táto neslýchaná a v Európe 
ojedinelá tragédia Slovákov vďaka článkom vo sve-
tových časopisoch z pera takých autorov, akými boli 
Björnstjerne Björnson, Robert-William Seton-Wat-
son, William Ritter, Henry Wickham Steed, Lev Niko-
lajevič Tolstoj a iných, otriasla svedomím vtedajšej 
Európy. 

Zdroj: <korene@chello.sk>

Posledný októbrový piatok bolo presne 110 rokov 
od krvavej tragédie v Černovej, ktorá do celého sve-
ta vyslala signál o odvahe Slovákov bojovať za zís-
kanie svojbytnosti a vzoprieť sa uhorskému nátlaku. 
V dňoch 27. až 29. októbra sme si v srdci dolného 
Liptova pripomenuli tento historický medzník celo-
národnou spomienkou pod záštitou prezidenta SR 
a predsedu vlády SR .

Život obetovali aj dve 15-ročné diev-
čatá
Černovská tragédia bola krvavým masakrom, kto-

rý sa odohral ako dôsledok národnostného útlaku 
v Uhorsku. V Černovej, dnes mestskej časti Ružom-
berka, si obyvatelia z vlastných financií a z iniciatívy 
Andreja Hlinku, rodáka obce, rímskokatolíckeho 
kňaza, politika a vedúcej osobnosti slovenského 
národného hnutia, postavili katolícky kostol. Dedin-
čania trvali na tom, aby kostol požehnal ich rodák, 
ktorý bol v tom čase suspendovaný spišským bis-
kupom Párvym kvôli obvineniam z protimaďarské-
ho poburovania počas kortešačiek Vavra Šrobára v r. 
1906. Svoju prosbu adresovali spišskému biskupovi 
Párvymu. On však rozhodol inak.

Posvätením kostola bol biskupom poverený 
slovenský farár z Lieskovej Martin Pazúrik. A tak 
v osudný deň prišli na dvoch panských kočoch cir-
kevní hodnostári s cieľom kostol posvätiť. Voči tomu 
protestovali miestni občania, ktorí vlastnými telami 
uzavreli prístupovú cestu ku kostolu a žiadali žan-
dárov so sprievodom, aby sa vrátili. Na to bol haj-
dúchom vydaný rozkaz na streľbu. Tragédia mala 
za následok vyhasnutie pätnástich ľudských živo-
tov. Medzi padlými boli aj štyri ženy. Antónia Lejko-
vá a Rozália Fagová boli ešte mladé dievčatá, ktoré 
v roku 1907 oslávili len svoje 15. narodeniny. Útok 
mal za následok aj 10 ťažko a 60 ľahko zranených. 
V marci 1908 úrady obvinili vyše 55 ľudí, z ktorých 
40 odsúdili na žalár v trvaní od šiestich mesiacov 
do troch rokov, rôzne peňažné pokuty a zhaba-
nie majetku. Udalosti dodnes pripomína pamätník 
na cintoríne a na mieste tragédie pamätná tabuľa.

Následky černovského krviprelievania 
vyvolali svetový rozruch
Toto „úradné opatrenie“ bolo jednou z najkrvavej-

ších udalostí posledných rokov dualizmu v Rakúsko-
-Uhorsku a vyvolalo veľké protesty v európskej do-
bovej tlači. Medzi významnými osobnosťami, ktoré 
protestovali, bol francúzsky spisovateľ Wiliam Ritter, 
anglický novinár a historik Robert William Seton-
-Watson, nórsky spisovateľ, nositeľ Nobelovej ceny 
Bjørnstjerne Bjørnson, českí poslanci rakúskeho par-
lamentu i predseda rakúskeho parlamentu. Černov-
ská tragédia definitívne obrátila pozornosť svetovej 
verejnosti na vtedajší prístup k národnostiam v Uhor-
sku. Americkí Slováci využili túto tragédiu na tlačovú 
ofenzívu za slovenskú myšlienku autonómie.

Andreja Hlinku zastihla správa o udalostiach v Čer-
novej na jeho prednáškovom turné po Čechách a Mo-
rave. Všade ho vítali ako hrdinu a martýra. Udalosti 
v Černovej odsúdil a vyslovil ďalšie nelichotivé výroky 
na adresu Uhorska. Tie mu následne pred súdom ďa-
lej priťažili a bol odsúdený na 27 mesiacov, ktoré si 
odpykával v Segedínskej väznici, počnúc decembrom 
1907.

Následne, po čiastočnom odpykaní trestu bol pro-
ces s biskupom Parvym, aj po aktívnej intervencii ná-
sledníka trónu Františka Ferdinanda, pápežom ukon-
čený a rozhodnutie padlo v prospech Andreja Hlinku, 
na znak čoho mohol v roku 1910 na sviatok svätých 
Petra a Pavla posvätiť kostol vo svojom rodisku.

K príbehu černovskej masakry patrí aj zmienka, že 

Černová: Schopní sa vzoprieť 
sa aj pod hrozbou smrti

Zľava: Andrej Hlinka, Bjornstjerne Bjornson a Robert William Seton-Watson

za hlavného vinníka tejto tragédie bol dlho považo-
vaný dekan Pazúrik, ktorý sľúbil, že sa posvätenia 
nezúčastní, ale svoj sľub nedodržal. Po roku 1918 
bol Hlinkom rehabilitovaný a stal sa jedným z jeho 
blízkych spolupracovníkov.

Počas doby komunizmu do 1989 sa konali osla-
vy v Černovej len z iniciatívy miestnych obyvateľov, 
kňazov a predovšetkým príbuzných pozostalých, 
bez podpory vtedajšej vlády. Tradíciu pompéznych 
osláv desaťročníc založili len v roku 1997, kedy sa 
konala pripomienka 90. výročia. Sté výročie už malo 
celonárodný charakter.

„Tento rok mala pripomienka krvavej historickej 
udalosti charakter trojdňovej pietnej oslavy a aj 
vďaka účasti čelných predstaviteľov štátu nielen 
lokálny význam. Účasť prisľúbil prezident republi-
ky Andrej Kiska, premiér Fico, predseda národnej 
rady Andrej Danko a poslanci žilinskej župy. Pod-

ujatie bolo apolitické, ale jeho religiózny rozmer je 
nepopierateľný, preto na oslavách boli zastúpení aj 
poprední predstavitelia rímsko-katolíckej cirkvi – 
predseda Konferencie biskupov Slovenska Stanislav 
Zvolenský a spišský biskup Štefan Sečka. Pozva-
nie prijalo aj zastúpenie Nórskeho veľvyslanectva 
a mnoho významných hostí.

Organizačne a programovo pietnu spomienku 
zabezpečilo Mesto Ružomberok pod záštitou prezi-
denta a predsedu vlády SR.

William RITTER
švajčiarsky spisovateľ, teoretik umenia (1867 –1955). 

Bol prvý zo západoeurópskych intelektuálov, ktorý 
trvalo upozorňoval na neudržateľné antihumánne 
politické, cirkevné, sociálne a kultúrne utláčanie 
Slovákov v Uhorsku. Na trvalý maďarský útlak Slová-
kov v Uhorsku v cirkevnom živote poukázal v obšír-
nom príspevku Évêques hongrois et prêtres slovaqu-
es [Uhorskí biskupi a slovenskí kňazi] v lyonskom 
časopise Demain politique, social, religieux, v čísle 
58, z 28. novembra 1906. Už v úvode citoval výrok 
maďarského ministra Tiszu z predchádzajúceho 

roku: „Pre vás, Slovákov, 
zákon je mŕtvy.“ A starší 
výrok jeho otca, tiež mi-
nistra: „Slováka treba 
pätou rozdrviť.“ 
Ďalej autor na základe 
hodnoverných správ 
zo slovenských novín 
upozornil na trvalú 
násilnú maďarizáciu 
skromných slovenských 
cirkevných škôl, na si-

Návšteva Bánoviec 
nad Bebravou

Zhodou okolností som sa 30.septembra 2017 
ocitol vo svojom rodnom meste, v Bánovciach 
nad Bebravou. 

Zhodou okolností bolo v ten deň stretnutie sta-
rých Bánovčanov, ktoré pod Názvom „Memoriál 
Vojtech Pecháňa“  už 20 rokov organizuje pán Mi-
lan Podlucký.

Dobrí priatelia z detstva a z Bagarovho diva-
delného súboru, Dušan Čikel, Paľo Gašparík 
a Ivan Ducho

 Poprosil som pána Jozefa Fojtíka, aby v mojom 
mene odovzdal  predstavenstvu mesta Bánovce 
nad Bebravou  kompletnú zbierku 10 ročníkov 
časopisu Slovo z Britskej Kolumbie. Na obrázku 
ich odovzdáva primátorovi pánovi Mariánovi Cho-
vancovi a prednostke Mestského úradu, pani Mgr. 
Giecovej spolu so sprievodným listom, v ktorom 
som napísal:

Vážený pán Marián Chovanec, starosta mesta Bánov-
ce nad Bebravou,

narodil som sa a do svojho 18. roku života som vy-
rastal v Bánovciach nad Bebravou. Formovali ma moji 
rodičia, základná škola, dvanásťročka (premenovaná 
na SVŠ), ich učitelia, bánovská farnosť, Bagarov di-
vadelný súbor, priatelia, ulica, riečka Bebrava, Svinica 
a Radiša, futbal, motocyklové preteky, prvomájové 
sprievody,  skrátka celé bánovské prostredie v období 
1945-1963.

Od r.1985 žijem s celou rodinou v zahraničí. Rád sa 
vraciam na Slovensko aj do rodných Bánoviec. V sobo-
tu, 30.septembra 2017, som bol na spoločenskom po-
sedení na sídlisku Sever, ktoré bolo v rámci Stretnutia 
starých Bánovčanov. Organizátorom týchto stretnutí, 
hlavne p. Milanovi Podluckému, ktorý ich už organizuje 
20 rokov, patrí veľká vďaka.

Vážený pán Marián Chovanec, v zahraničí, kde žijem, 
vydávam už 10 rokov časopis pre zahraničných Slo-
vákov „Slovo z Britskej Kolumbie“. Príjmite kompletnú 
zbierku 28 čísel časopisu, ako môj prejav vďaky Bánov-
ciam,  všetkým učiteľom, kňazom, priateľom, známym, 
skrátka všetkým Bánovčanom, ktorí formovali môj ži-
vot.

S úctou Jozef Starosta, narodený v Bánovciach 
nad Bebravou, na Záfortni, t.č. žijúci v mestečku 
Coquitlam, v Britskej Kolumbii, v Kanade.

1.októbra 2017

Zdodou okolností som mal so sebou všetky vý-
tlačky časopisu Slovo z Britskej Kolumbie, ktoré 
sme vydali počas 10 rokov jeho existencie.

Využil som tieto tri „zhody okolností“ a daroval 
som kompletnú zbierku Slova z Britskej Kolum-
bie mestu Bánovce, ako prejav vďaky za radostné 
detstvo a mladé roky svojho života, ktoré som tu 
prežil.

Organizátor 20 ročníkov Memoriálu Vojtecha 
Pecháňa, pán Milan Podlucký

O stretnutí starých Bánovčanov, o Slove z Britskej Kolumbie, o náv-
števe Bánoviec písali aj miestne Bánovské Noviny – pozri http://
www.banovce.sk/download_file_f.php?id=881347

 
Vážený pán Starosta, ďakujem za zaslanie časo-
pisu SLOVO  z Britskej Kolumbie, ktorý ma vždy 
poteší. Toľko zaujímavých a podnetných článkov, 
ktoré svedčia, že sa národné povedomie nestráca. 
Zaujali ma príspevky Od zajatcov k légiam, pred-
vedenie Vianočnej omše od Edmunda Paschu (v 
OPUS-e sme ju pre  veľký záujem vydali). Ďalej sú 
poučné príspevky: Čo ma zatiaľ naučila Kanada, 
Rozhovor s indiánskym náčelníkom, ale aj ďalšie. 
Môj článok o islandskom lišajníku je z tých nostal-
gických. V prílohe vám posielam fotku o slávení 
mojej 90-tky v rodinnom kruhu (ale sme sa roz-
rástli), pričom nechýbalo ani SLOVO, ktoré všet-
kých zaujalo.     

S pozdravom ostáva Aristid Miglierini.       

Prevzaté z pôvodného emailu Milana Žiaka, ktorý 
som dostal pred termínom pietnej oslavy a bol na-
písaný v budúcom čase. Informáciu som prepísal 
do minulého času. 
Možno nie všetko, čo bolo plánované, sa aj usku-
točnilo.

Jožo Starosta
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Pozdravy zo sveta
Ahoj Jozef! Ďakujem Ti za pozdrav 
a elektronický kiosk Tvojho časopisu. 
Pokladám túto Tvoju činnosť, ako 
zodpovedného redaktora časopisu “Slovo 
z Britskej Kolumbie” za zmysluplnú. Aby 
to neodznelo ako fráza, tak sa trošku 
rozpíšem a keby si mal chuť a čas, tak si 
to môžeš prečítať.

Keď som si na úvod očami prebehol obsah kiosku, 
tak mi prebehlo mysľou, že to asi nie je pre mňa 
vhodné čítanie. Tento dojem som získal z dôvodu, že 
som ho v duchu začal pokladať za moc nábožensky 
orientovaný. To ale neznamená, že mám výhrady 
voči náboženstvu. Naopak, ja si ľudí s náboženskou 
vierou, podľa ktorej žijú, vysoko vážim. Veď viera po-
máha v živote a pri umieraní. Ja som sa žiaľ k také-
mu stavu s mojou hlavou nedopracoval.

Aby som ale nezavrhol niečo, čo nepoznám, tak 
som si zaumienil, že si aspoň posledné číslo Slovo 
z Britskej Kolumbie prečítam. Nemyslím kompletne. 
Len články, ktoré ma zaujali. A zaujalo ma ich viacej. 

Prvé som prečítal články “Patriotizmus v histo-
rickom …”, „Obdobie storočníc” a “Od zajatcov k le-
giam”. Tie storočnice sú zaujímavé, niečo podobné 
som doteraz tak kompletne nezaregistroval. Najviac 
ma zaujal článok československých légiach. O nich 
som samozrejme kdečo doteraz čítal, ale taký ko-
mlexný obraz o ich tvorbe a vplyve na založenie 
Česko-slovenska, som nepoznal.

Samozrejme, že som nemohol vynechať Tvoju 
spomienku z roku 1967. Článok židovský poker som 
nevynechal preto, že ja som bol a som náruživý kar-
tár. Veď v období Tvojej spomienky z Mladej Gardy 
som ja vtedy zo zanietením hrával mariáš zo svojimi 
kámošmi.

Trochu s hanbou sa priznávam, že pamätník vý-
stavby tunela M.R.Štefánika, uvedený v článku 
o tomto tuneli, som nenavštívil. Štefánika ale po-
kladám za veľkého Slováka, činy ktorého si vysoko 
vážim. Aj tu niečo na dôkaz priložím. 

Ako som už moju kartársku vášeň uviedol, tak 
sa ako bývalý mariašnici stretávame na mariáši 

Nevesty v LUZHI  Davy ľudí na svetovoznámom Čínskom Múre  Pastier koní s modernou technikou Autorove selfie v MAROKU

 Dopravný prostriedok pri GOURIZIM  Pri  výbere suveníru

 Mravenisko pri Chráme nebies-TIANTAN

 Aj takto sa ešte melie múka v LIOLANGu

Dajte, prosím, 10 yuanov Pochúťky na trhu v XIANe

Sto-sedma červenáBradlo

po 50-tych rokoch. V tomto roku sme hrali mariáš 
Ľ. Kupča, P. Krempaský a P. Rybár a ja na Myjave 
a nezabudli sme ani na našeho veľkého Slováka 
Štefánika. Navštívili sme Košariská, jeho múzeum  
v rodnom dome a Bradlo. Na dôkaz prikladám záber 
z mariáša, aby som Ti pripomenul tváre mojich 
spolumariašnikov-našich spolužiakov a z návštevy 
Bradla. Ako fotografista na oboch záberoch chýbam. 

Prekvapil ma články o Banášovi a Rusku. A síce 
preto, že Banáš a Hopper majú z môjho pohľadu 
niečo spoločného. Vysvetlím. U nás sú informácie 
z našich a európskych  médií podľa môjho názoru 
strašne tendenčné a zavádzajúce, čo sa týka Rus-
ka a Ameriky. V súčasnosti je v nich Rusko čier-
ne a Amerika biela. Často sa nad tým usmievam, 
lebo v porovnaní s časom pred 1989 sa toho moc 
nezmenilo, len sa vymenili biela a čierna farba. No 
a názor Banáša o Rusku a Amerike a článok o Rusku 
v Tvojom časopise, pokladám za blížiace sa k realite. 
Banáš uplne vytŕča z pisateľov na Slovensku. Aj keď 
mi jeho knihy neprirástli k srdcu, patrí medzi málo 
tých, ktorí sa svojimi názormi neboja ísť proti prú-
du.

Ja sa mám ako milionár času, už nie som zamest-
naný, zatiaľ super. Cestujem kde-kade, fotím, robím 

fotoknihy a fotokalendáre a teším sa zo 4 vnúčat. 
Aby sa Ti pri zdraví darilo ešte veľa rokov pokra-

čovať v Tvojej zmysluplnej činnosti, Ti praje Stano.

Druhý email
Ahoj Jozef! Tvoje pozdravy bývalým spolužiakom-

-mariášnikom som odovzdal. Ľudo Kupča zareago-
val nasledovne: Pamätám sa na Joža Starostu, je 
škoda, že takýto ľudia odišli z vlasti, zišli by sa nám 
tu! Nuž, ale ako je to v tej známej pesničke: „každý 
pošiel svojou stranou, hnaný žitia nevôľou…” Plne 
s ním súhlasím. Ale obdivujem Ťa Jozef, že si dokázal 
„preskočiť žiť“ do úplne inej krajiny. To by som nedo-
kázal. Iróniou ale je fakt, že moje 3 deti a 4 vnúčatá 
žiju v cudzine. Na “vine“ som ale tak trochu ja, lebo 
od malička som ich viedol k cudzím jazykom a na 
základe svojich skúseností im tvrdil, že žiť nejakú 
dobu v inej krajine, je tá najlepšia škola života. To ma 
ale hlupáka nenapadlo, že im našepkávam cestičku 
na definitívne presídlenie sa do inej krajiny! Samo-
zrejme, že nie som v súčasnosti z toho smutný, lebo 
majú vo Švajčiarsku a Belgicku život, s ktorým sú 
spokojní a navzájom sa pre relatívnu blízkosť často 
navštevujeme.

 V Tvojom maili si mi „hodil návnadu”, či by som sa 
nechcel pochváliť nejakými mojimi zábermi. Po po-
čiatočnom „kývnutí rukou“ som si to rozmyslel. 
Často cestujem s rodinou, s turistami, cyklistami, 
fotím a robím fotoknihy a fotokalendáre. V dnešnej 
dobe „fotí každý a všetko”. Ja sa sám zaraďujem ako 
pouličný fotograf. Vybral som 2 vzorky, z Číny a z 
Maroka spolu s krátkym sprievodným slovom.

Nažívaj si tam, Jozef, v pohode! Stano

Čína
 Pri poznávaní Číny som navštívil viacero miest 

a videl veľa pozoruhodností. Navštívil som aj his-

torické mestečko LUZHI, jedno z najzachovalejších 
starých čínskych miest, známe pre svoje vodné 
cesty a staré mosty, porovnávané s Benátkami. 
V ňom som zažil zaujímavý, ďalej popísaný fotogra-
fický zážitok. 

Náš sprievodca priviedol našu skupinu k hlavnému 
vodnému kanálu (vidno ho na fotke Nevesty z LU-
ZHI) a pred rozchodom nám povedal, že môžeme 
ísť ďaleko povedľa kanála, pozdĺž ktorého sa potom 
môžeme ľahko vrátiť na východzie miesto, kde nás 
v stanovenú hodinu bude očakávať. A tak sme sa 
jednotlivo, či po menších skupinkách, rozbehli po-
vedľa kanála. Ja som sa ale, ako fotografista, priro-
dzene nechcel pohybovať len povedľa kanála, kde sa 
po stranách nachádzali objekty pripravené pre turis-
tov. A tak som občas odskakoval bokom, aby som si 
tam mohol odfotiť zaujímavejšie objekty. 

To odskakovanie som robil čoraz častejšie, kvôli 
pozoruhodnostiam, ktoré som tam zhliadal, pričom 
som sa snažil zapamätať si cestu späť. Lenže  tie 
objekty, trošku ďalej od kanála, ma ako fotografis-
tu tak uchvacovali, že som začal zanedbávať svoju 
pozornosť na čas a cestu späť. Zrazu pri pohľade 
na hodinky som s hrôzou zistil, že už mi zostáva 
málo času na vrátenie sa k východzej pozícii. A tak 
som sa zrýchleným krokom a miestami aj behom 
začal uberať k východziemu miestu. Koniec môjho 
stresového náhlenia sa skončil zákonite. 

V čase určenom na stretnutie som sa nachádzal 
pre mňa na neznámom mieste. Čo teraz? Mobilom 
som sa ozval sprievodcovi, že nestíham a či by mi 
neporadil, ako by som sa na dohovorené miesto do-
stal. Začali sme komunikáciou, aby som mu popísal 
nejaký význačný bod, podľa ktorého by mi poradil 
cestu, alebo by ma mohol vyzdvihnúť. Pri hľadaní 
nejakého význačného bodu som zitil, že sa v blíz-
kosti pohybovali rikše, ktoré mi vnukli myšlienku, 

že by ma mohla nejaká rikša dopraviť na hľadané 
miesto. Ale ako vysvetliť majiteľovi rikše kam chcem 
ísť a tiež akým jazykom? Až sa niekto domnieva, 
že by mu angličtina alebo iný svetový jazyk mohol 
pri komunikácii s náhodným Číňanom pomôcť, tak 
taká pravdepodobnosť je praktický nulová. Ešte tak 
komunikovať v turistickom centre alebo v hoteli, 
prosím, to by ako-tak šlo. 

V tých mojich ťažkých myšlienkach mi prišiel 
na um môj fotoaparát. Veď ja mám vo fotoaparáte 
veľa fotiek, kde som sa pohyboval! Dobehol som 
k jednej rikše, na displej fotoaparátu som začal jej 
majitelovi ukazovať fotku, a rukami naznačoval, že 
by som tam chcel ísť. Majiteľ pochopil, gestom mi 
naznačil nástup na rikšu a za nejakú štvrťhodinku 
interesantnej jazdy, som bol na hľadanom mieste 
pri sprievodcovi. Tam som v naprostej spokojnosti 
naznačoval môjmu záchrancovi otázku, čo stojí taký 
luxusný dopravný prostriedok. Keď som pochopil 
od neho požadovaný počet juanov, rovnajúci sa po-
lovici eura, tak som sa v duchu usmieval, ako zau-
jimavo, lacno a užitočne som sa na rikše povozil! 

Záverom dodávam, že fotografovanie môže mať 
aj takúto, neobvyklú, užitočnú prednosť!

Maroko
V Maroku som pri potulkách neďaleko pobrežia At-

lantického oceánu uvidel v diaľke na pastve pasáka 
koní. Okamžite som začal kráčať k nemu, s cieľom 
urobiť si zaujímavý záber. Pri približovaní som začal 
ale intenzívne uvažovať nad tým, akým spôsobom 
a akou rečou, si budem pýtať povolenie na fotenie, 
od takého na prvý pohľad „jednoduchého“ pasáka. 
To povolenie na fotenie prebehlo ale nad očakáva-
nie hladko. Jeho súhlas mi pastier vyslovil v kvalitnej 
nemčine a pri ďalšej komunikácii mi uviedol ďalšie 
svetové jazyky, v ktorých môžeme komunikovať. 

Na palici prehodenej cez plece, ako vidno na pri-
loženom obrázku, mu visel smartphone zo slúchat-
kami, ktorý mu umožňoval komunikáciu zo svetom. 
Z jeho jazykových schopností som bol mierne šoko-
vaný. Po krátkom váhaní som sa ho dovolil spýtať, 
prečo pri takom jazykovom vybavení, pasie len kone. 
Jeho odpoveď bola jednoduchá, pre mňa prekvapu-
júca, ale naprosto zrozumiteľná. Odpovedal mi: „Môj 
otec pásol kone, bol spokojný, já pasiem kone a som 
tiež spokojný.“ 

Po odchode od zaujímavého pastiera som si uve-
domil, ako je dôležité, aby si človek nerobil o niekom 
úsudok podľa prvého vzhľadu.

Stano Štanc
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Útržky z histórie

Osídľovanie Kanady Slovákmi malo svoj 
špecifický vývoj. Kým do Spojených štátov 
amerických prichádzali skupiny slovenských 
vysťahovalcov priamo z Európy a ich migrácia 
postupovala z východu -smerom do vnútrozemia, 
v prípade Kanady to bolo opačne; zo západu 
na východ. Početné skupiny Slovákov, 
ktoré prichádzali zo susedných Spojených 
štátov amerických, začali osídľovať rozľahlú 
provinciu Britská Kolumbia, ktorá je známa 
svojím veľkým nerastným bohatstvom. 
Na začiatku teda prevažovalo osídľovanie 
baníckych oblastí. (1)

Najstaršia slovenská komunita sa usadila 
v baníckom mestečku Ladysmith na ostrove 
Vancouver v roku 1889(2). V neskoršom 
období, okolo roku 1898, kedy bola v meste 
Fernie, neďaleko hraníc Alberty, otvorená 
ťažba uhlia(3), usadilo sa tu približne sto 
slovenských baníkov z Pennsylvánie. 
Neskôr sa ďalší Slováci usadili v dnes už 
nejestvujúcich baníckych osadách Michel 
a Natal. V štyridsiatych až šesťdesiatych 
rokoch 20. storočia v dôsledku zatvorenia 
tamojších baní, začali tieto osady postupne  
upadať, a preto sa Slováci vybrali hľadať nové 
možnosti obživy.(4)

Od začiatku 20. storočia sa Slováci začali 
usadzovať aj na iných miestach Britskej Kolumbie. 
Pracovali predovšetkým pri ťažbe dreva, na pílach, 
stavbách, v železiarskom priemysle a veľká časť z nich 
pracovala v poľnohospodárstve ako farmári. Svoje 
osady zakladali poväčšine na pobreží Tichého oceánu 
a odtiaľ údolím pozdĺž rieky Fraser: Vancouver, 
New Westminster, Burnaby, Port Moody, Surrey, 
Richmond, Queensboro, Cloverdale, Langley, Pitt 
Meadows, Haney, Chiliwack, Whonnok, Agassiz. 
Početné skupiny Slovákov sa začali objavovať aj vo 
východných oblastiach Britskej Kolumbie, ako je 
Osoyoos, Kelowna, Rutland, Grand Forks, Trail 
a Nakusp. Pri sčítaní obyvateľstva v provincii Britská 

Slovenské osídľovanie Britskej Kolumbie
Kolumbia, v roku 1951 sa k slovenskej národnosti 
hlásilo 2 606 obyvateľov. Najviac Slovákov žilo 
v mestách Vancouver, New Westminster a Victoria. 
Mesto New Westminster sa v druhej polovici 20. 
storočia stalo najvýznamnejším centrom spolkového 

a národnokultúrneho života Slovákov v Britskej 
Kolumbii.(5)

Spolkový život
V počiatočných fázach osídľovania Britskej 

Kolumbie, v rokoch 1891 – 1903, vznikali spolky 
v baníckych lokalitách ako odbočky amerického 
Národného slovenského spolku, ktorý mal sídlo 
v Pennsylvánii. (6)

V roku 1935 si skupinka Slovákov v New 
Westminsteri založila Nezávislý slovenský podporný 
spolok – NSPS. O tri roky neskôr si členovia 
tohoto spolku postavili Slovak Tatra Hall na 
ostrove Queensboro, ktorý je súčasťou mesta New 

Westminster, kde hrávali divadlá a usporadúvali 
zábavy. V roku 1966 túto halu predali. (7)

 Ďalšia organizácia, Kanadská slovenská liga - KSL,  
bola v Britskej Kolumbii založená 15. júla 1944, ako 
47. zbor KSL, v tom čase so sídlom vo Vancouveri.(8) 
Veľkú zásluhu na tom mal Ján Kaprálik, ktorý sa 
podieľal aj na vzniku ďalších zborov v mestách 
Hanney a Cloverdale. V roku 1951 bol založený III. 
okresný zbor KSL so sídlom v New Westminsteri 
z dôvodu efektívnejšieho organizovania zborov 
KSL v Britskej Kolumbii.(9) Činnosť tohoto spolku 
spočívala v organizovaní slovenských dní na Pacifiku 
v spolupráci s Nezávislým slovenským podporným 
spolkom, usporadúvaní zábav, piknikov, divadelnom 
ochotníctve a mnohých iných činnostiach.(10)

V roku 1952 bol založený ďalší spolok. Vznikla 
864 vetva 1. Katolíckej slovenskej jednoty –  1. 

KSJ, so sídlom v New Westminsteri. Členovia 1. 
KSJ usporadúvali rôzne večierky, oslavy, pikniky, 
slovenské dni, mikulášske večierky, hrávali divadlá 
a pod. Okrem iného podporovali katolícke 
inštitúcie alebo jednotlivcov. Na základe iniciatívy 

členov tohoto spolku vznikla 
v roku 1960 slovenská farnosť 
sv. Cyrila a Metoda v New 
Westminsteri. (11)  

Mária Vrabčeková

Slovenskí ochotníci 
v divadelnej hre Kamenný 
chodníček (pravdepodobne 
rok 1951). Hore zľava: Emil 
Bartoš, ??? Kukuča, Štefan 
Radzo ml., Rado Šušanik; 
dole zľava: Eva Danielová,  
??? Solčany, Mary Kiktová 
– Benešová ( fotografia zo 
zbierky Emila Bartoša)

Skupina Slovákov (pravdepodobne rok 1948).  Výzva: Drahí čitatelia, pomôžte nám zistiť, 
kto je na tejto fotografii a pri akej príležitosti. Na fotografii zatiaľ  poznáme v spodnom 
rade zľava Jána Kaprálika, Jána Kiktu, a ??? Segeča ( fotografia z rodinného albumu  
rodiny Kiktovej – Benešovej)

(1) Bližšie nešpecifikovaný zdroj, ktorý bol nájdený na fare 
v New Westminsteri. Pravdepodobne: BOTÍK, Ján: Slovaks on 
the West Coast of the USA and Canada.  Autor uvádza zdroj: 
JAKEŠOVÁ, E.: Vysťahovalectvo Slovákov do Kanady. Bratislava 
1981, s. 39. 

(2) Tamže. Prvý Slovák v Britskej Kolumbii bol údajne Karol 
Hvorecký, ktorý sa ako člen prieskumného kolektívu podieľal na 
vytyčovaní trasy pre transkontinentálnu železnicu v roku 1874.

(3) Korem, A.: Po stopách prvých Slovákov v Britskej Kolumbii. 
In: Kanadský Slovák. č. 46 /14. november 1970. 

(4) Botík, Ján: Slovaks on the West Coast of the USA and 
Canada.

(5) Tamže. Autor uvádza zdroj: Kirchbaum, J. M.: Slovaks in 
Canada. Toronto 1967, s. 146.

(6) Tamže. Korem, A.: Po stopách prvých Slovákov v Britskej 
Kolumbii. In: Kanadský Slovák. č. 46 /14. november 1970.

(7) Korem, A.: Nezávislý podporný spolok. In: Kanadský Slovák. 
č. 46/14. november 1970.   

(8) V  roku 1954 bolo sídlo tohto zboru preložené do New 
Westminsteru. Namiesto spomínaného zboru vznikol 66. 
zbor KSL so sídlom vo Vancouveri. Kapralik, J.: Ako sme začali 
organizovať KSL v B.C. In: Kanadský Slovák. č. 46/14. november 
1970.   

(9) Tamže.
(10) Radzo, Š.:  47. zbor KSL v New Westminsteri. In: Kanadský 

Slovák. č. 46/14. november 1970.   
(11) Lacko, V.: o IKSJ v New Westminsteri.  In: Kanadský 

Slovák. č. 46/14. november 1970.   

Takisto sa na Vás obraciame s prosbou: 
Pomôžte zachrániť úlomky z histórie 
Slovákov v Britskej Kolumbii. 

Ak máte staré fotografie, výstrižky z novín, 
staré dokumenty, pasy, listy, pohľadnice, 
modlitebné knižky, obrázky vydané pri 
príležitosti úmrtia, atď. prosíme, zavolajte do 
redakcie, pošlite ich na adresu alebo email 
redakcie alebo nám ich zapožičajte na zhotovenie 
kópií. Vopred Vám ďakujeme. 

Redakcia

Záhada?
Prezrite si číselné poznámky, ktoré sme našli v jednej starej 
modlitebnej knižke. Čo si myslíte, čo to je? Svoju odpoveď 
pošlite emailom na slovo@sk-bc.ca. Z vašich odpovedí 
vylosujeme výhercu, ktorému pošleme video záznam 
z koncertu Archi Di Slovakia vo Vancouveri.

�
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Pomôžte zachrániť úlomky z histórie 
Slovákov v Britskej Kolumbii 

Naša výzva z minulého čísla nezostala bez 
ozveny. Nebohý pán Ján Kaprálik, ktorý bol veľmi 
činný v Kanadskej Slovenkej Lige, zozbieral veľa 
rôznych historických  materiálov.  Jeho syn Wence
slas (Vincent) Kaprálik, ktorý nedávno taktiež 
zomrel, starostlivo opatroval historické dedičstvo 
svojho otca. Časť historických materiálov nám 
Vincentova manželka, Chrissie, láskavo zverila 
do opatery. Našli sme medzi nimi Národniarsky 
Kalendár 1963, Kalendár  Slovenskej Ligy 1961, 
Poučnozábavný kalendár na rok 1939, ale aj 
Katolícku Jednotu z 1926. Srdečná vďaka.

Dostali sa nám do rúk 3 fotografie z r. 1918, 
kedy 7. Tatranský Pluk so slovenskými legionármi 
prechádzal Vancouverom pri svojom návrate z bojov 
na Sibíri, cez Kanadu späť domov na Slovensko... ale 
o tom napíšeme viac v niektorom z budúcich čísel.

Máte aj Vy historické materiály, ktoré si 
zasluhujú uchovať ich pre budúce generácie? 
Zavolajte nám (+16049441554), pošlite ich 
na adresu redakcie alebo, ak sú v elektronickej 
podobe, pošlite nám ich emailom na slovo@sk
bc.ca. Vopred ďakujeme. Redakcia

Útržky z histórie

Z mnohých skúseností slovenských vysťahovalcov je nám známe ich 
silné priľnutie k náboženstvu. Popri spolkoch, ktoré mali zväčša svojpo-
mocný a podporný charakter, si slovenskú identitu udržiavali, formovali a 
zveľaďovali práve v kostoloch. Kňazi boli totiž dlho jedinou inteligenciou, 
ktorá popri misionárskej a náboženskej činnosti pracovala na tom, aby sa 
v emigrantoch udržalo slovenské národné povedomie a reč.

Začiatky slovenskej farnosti v New Westminsteri

Slovenská komunita v meste New Westminster 
sa začala formovať v dvadsiatych rokoch 20. 
stor. V roku 1928 tu žilo okolo 300 slovenských 
prisťahovalcov[1]. 

Popri spolkovej činnosti sa sústreďovali v kostole 
Ducha Svätého na Queensboro, ktorý si postavili 
v dvadsiatych rokoch pod vedením rev. Malaytera. 
Tu sporadicky dochádzali rev. Albert Florián SVD a 
rev. Fajkus, aby vykonávali duchovné obnovy[2]. 

V päťdesiatych rokoch, po likvidácii kláštorov na 
Slovensku, sa situácia zmenila, keď v Kanade začala 
pôsobiť rehoľa slovenských jezuitov, ktorí si v Galte, 

provincii Ontário, zriadili stredisko 
svojho misionárskeho pôsobenia[3]. 

V roku 1952 začal svoje misijné 
pôsobenie v Queensboro fr. Ján Žabka 
SJ. Po ňom, v roku 1953 prišiel fr. 
Ján Sprušanský SJ, ktorý sa vo svojej 
pastoračnej práci zameral aj na okolité 
mestá Vancouveru. Napriek jeho 
trojročnému úsiliu sa mu slovenskú 
farnosť nepodarilo založiť[4]. 

To sa stalo až na prosbu veriacich, 
predovšetkým členov I. Katolíckej 
slovenskej jednoty, ktorí  požiadali 
cirkevnú vrchnosť o slovenského kňaza 
do Vancouveru. 

V apríli, roku 1958 získal fr. 
Viliam Lacko SJ[5] od vancouverského 
arcibiskupa povolenie k zriadeniu 
slovenskej rímskokatolíckej farnosti. Spočiatku 
býval v kolégiu u anglických jezuitov, odkiaľ chodil 
vykonávať svoju kňazskú službu k Slovákom v New 
Westminsteri, Cloverdale, Pitt Meadows, Nakusp, 
Grand Forks a Trail. Takisto slúžil každý mesiac 
sv. omšu v kostole Ducha Svätého v Queensboro. 
Tento kostol však časom už nestihol pojať všetkých 
veriacich[6]. 

To bol bol hlavný dôvod, prečo sa slovenskí 
veriaci  dňa 10. apríla 1960 rozhodli kúpiť kostol sv. 
Michala v New Westminsteri, ktorý potom upravili 
a zasvätili sv. Cyrilovi a Metodovi. Prvá sv. omša sa 
tam konala 13. apríla 1960 na Zelený štvrtok[7].

Bohoslužobný priestor však slúžil nielen 
slovenským veriacim rímskokatolíckeho obradu. Aj 
slovenskí gréckokatolíci tu slávili svoju liturgiu spolu 
s ukrajinskými veriacimi. Takisto aj českí katolíci 
mávali v tomto kostole sv. omše vo svojom jazyku[8]. 

S kostolom bola zakúpená aj hala, kde sa 
hrávali divadlá, oslavovali národné sviatky, konali 
svätomikulášske nádielky pre deti, svadby, krstiny a 
zábavy[9]. V septembri 1970 sa pri fare zorganizovala 
slovenská škola a slovenská knižnica[10]. Spoločenský 
a farský život tunajších Slovákov sa tak zjednotil a 
zdynamizoval. 

Novovzniknutá farnosť sa postupom času 

stala základňou misionárskej činnosti slovenských 
jezuitov v Britskej Kolumbii 
a priľahlých oblastí 
západnej Kanady a tiež aj 
strediskom spoločenského 
a národnokultúrneho života 
tamojších Slovákov[11]. 

Otec Viliam Lacko vypomáha 
ako bubeník

Takto vyzeral kostol v r. 1960

(1) Bližšie nešpecifikovaný zdroj, ktorý bol nájdený na fare 
v New Westminsteri. Pravdepodobne: BOTÍK, J.: Slovaks on 
the West Coast of the USA and Canada. Autor uvádza zdroj: 
KIRSCHBAUM, J.M.: Slovaks in Canada. Toronto 1967, s. 147. 

(2) LACKO, V.: Slovenská farnosť sv. Cyrila a Metoda v New 
Westminsteri. In: Kanadský Slovák. č. 46/14. november 1970. 

(3)BOTÍK, J.: Slovaks on the West Coast of the USA and 
Canada. Autor uvádza zdroj:  JAVORKA, J.: Slovenskí jezuiti na 
farách v Kanade. In: Slovenskí jezuiti v Kanade. 1975, s. 24. 

(4) BOTÍK, J.: Slovaks on the West Coast of the USA and 
Canada. Autor uvádza zdroj: KADLEC, J.: Britská Kolumbia. 
Pamätnica slovenských jezuitov v Kanade 1952 – 1977. Cambridge 
1977, s. 24. 

(5) Viliam Lacko SJ.: Narodil sa 28. februára 1920 v 
Čachticiach. Po skončení stredoškolských štúdií vstúpil do 
jezuitského noviciátu v Ružomberku 20. júla 1937. Filozofické 
štúdiá si vykonal v Záhrebe a v Košiciach. Teológiu študoval na 
Gregoriánskej univerzite v Ríme, kde bol vysvätený za kňaza 15. 
júla 1948. Po skončení štúdií v rokoch 1950–53 bol duchovným 

v utečeneckom tábore vo Valke pri Norimbergu. V decembri 
1953 prišiel do Kanady. Najprv bol organizátorom misijných 
prác slovenských jezuitov  a v rokoch 196069 bol duchovným 
slovenskej farnosti v New Wetminsteri, B.C. Okrem toho, počas 
13 rokov bola aj duchovným v nemocnici  pre mentálne choroby. 
Od roku 1974 bol farárom vo Windsore, Ont. V roku 1981 sa 
vrátil do New Westminsteru, kde bol duchovným otcom až 
do jesene 1992, kedy ho jeho chatrné zdravie  prinútilo odísť 
na zaslúžený odpočinok. Svoj život dožil v Misijnom dome v 
Cambridge, Ont., kde zomrel. 

(6) LACKO, V.: Slovenská farnosť sv. Cyrila a Metoda v New 
Westminsteri. In: Kanadský Slovák. č. 46/14. november 1970. 

(7) tamže 
(8) LACKO, V.: Slovenskí gréckokatolíci na Pacifiku. In: 

Kanadský Slovák. č. 46/14. november 1970. 
(9) Zo zápiskov Marty Stykovej. 
(10) LACKO, V.: Slovenská farnosť sv. Cyrila a Metoda v New 

Westminsteri. In: Kanadský Slovák. č. 46/14. november 1970. 
(11) BOTÍK, J.: Slovaks on the West Coast of the USA and 

Canada.

�

Kostol, hala, fara 
aj garáž stáli dohromady 
$40.000. Toto boli prví 
finanční prispievatelia.

Otec Lacko hľadal pomoc po celej Kanade. List Štefanovi 
Romanovi (pravdepodobne ten Štefan Roman, ktorý stál na 
čele Svetového Združenia Slovákov).
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“Čo asi fotografia ukazuje?”. To bola záhada z minulého 
čísla. Z vašich odpovedí vyberáme:
Myslím si, že na výseku z fotografie je pilčík. Aby pilčík 
mohol pracovať v požadovanej výške, spravil si záseky 
do kmeňa... Jano Muška. 
Vďaka pohostinstvu farského spoločenstva sv. Cyrila 
a Metoda v New Westminsteri mal som možnosť 
spoznať ako ťažko prví dobyvatelia ťažili stromy. Na 
obrázku je ťažba stromu. S vďakou spomína a všetkých 
Vás žehná Stanislav. 
Pan Otrošina pracuje na kácení velkého stromu, kdy 
bylo nutné delat zárezy do kmenu. Marie Kosman
Milá Marie, Janko a Stanislav, napíšte nám vašu poštovú 
adresu, pošleme vám odmenu za správne odpovede.

Slovenské komunity

Zimná poľovačka na ‘moosa’
Do našej komunity prichádzajú zo 

Slovenska mnohí krajania, laici aj kňazi. 
Mnohých zaujíma divoká príroda. Terajší 
kňaz, Otec Juraj, nie je výnimkou.

Keď sme sa zoznámili, jeden z prvých 
rozhovorov bol o krásnej prírode a o bohatstve riek 
a bystrín v Britskej Kolumbii. Ako im povinnosti 
duchovného pastiera dovoľovali, chodievali s 
nami na rybačku. (Tu musím vysvetliť, že som bol 
vychovaný “onikať” rodičom a všetkým ľuďom, 
ktorých si treba vážiť. Otca Juraja si vážim, a preto 
mu “onikám”.)

Ich záujem o prírodu sa ešte zvýšil, keď sa 
dozvedeli o našich poľovačkách. Keď som im raz 
spomenul, či by chceli ísť s nami poľovať na músa 
(moose - los), radostne zvolali “John, to by bolo 
super”.

Každý poľovník má v pamäti uloženú aspoň 
jednu poľovačku, na ktorú sa nezabúda. Táto, 
zimná, bola jedna z nich. Sv. Hubert, patrón  
poľovníkov, nás sprevádzal dvojnásobne, asi kvôli 
Otcovi Jurajovi.

Poľovačka
V prvú sobotu po otvorení sezóny lovu na losa 

(1. novembra), o druhej po polnoci sme sadli do 
“džípa” a vydali sme sa na 6-hodinovú cestu. Po 
natankovaní benzínu na poslednej benzínovej 
pumpe v civilizácii, sme pokračovali ešte viac ako 
dve hodiny po ľadovej ceste. Keď sme zastali a 

Otec Juraj vystúpili z auta, zvolali “Janko, toto je 
Sibíria…”.

Po krátkej prestávke sme sa rozhodli, že sa 
pôjdeme trošku “prejsť” ešte predtým, ako sa 
vybalíme v malej chatke, kde sme plánovali stráviť 
šesť nocí. Počasie bolo prekrásne, viditeľnosť veľmi 
dobrá, snehu po kolená. Prešli sme asi 4 kilometre. 
Pozriem doľava, mierne dokopca, a na stráni stojí 
los ako “socha slobody”. Obrátim sa na Otca Juraja 
a šeptom sa ich pýtam, či ho vidia … Oni sa však iba 
zmohli na “wow”, čo v našom kanadskom slovníku 
predstavuje citoslovce prekvapivého úžasu.

Dolina sa zatriasla výstrelom. Sv. Hubert bol 
na našej strane. Los klesol do snehu. Vybrali sme 
sa za ním. Po dlhej šlapačke, celí zadychčaní, sme 
sa dostali k nášmu úlovku. Bol to pocit, na ktorý 
sa nezabúda. Vzdali sme losovi poľovnícku úctu a 

Slovo z Britskej Kolumbie�

Príbeh 
Jozefa 
Otrošinu

honor - zelená vetvička, čapica v ruke, chvíľa ticha, 
meditácie a poďakovania.

Po niekoľkých fotografiách na pamiatku nastala 
ťažká drina. Vrátiť sa a priviezť príves pod svah bolo 
to najľahšie. Dostať však štyristokilového losa k 
prívesu a na príves, v mrazivom počasí, nám vzalo 
veľa síl. Po príchode do vyhriatej chatky sme si 
však stratené sily doplnili štamperlíkom slivovičky 
a krajcom domáceho chleba so slaninkou. Po 
niekoľkých ďaľších hodinách práce s úlovkom 
sme zasadli ku “klasickej” poľovníckej večeri – k 
pečienke z losa.

Nedeľa sa svätí i v horách
Po zaslúženom oddychu počas krátkeho, ale 

výdatného spánku, sme sa zobudili do krásneho 
nedeľného rána. Krátke vďakyvzdanie pred 
raňajkami (fader Lacko, nebohý zakladateľ našej 
farnosti, zvykol hovoriť, že Slováci majú radi 
kratšie modlitby a dlhšie klobásy), opláchnútie 
zubov slzou slivovičky, výdatné raňajky a hneď 
za tým celé nedeľné dopoludnie plné obdivu ku 
krásam snehom pokrytej krajiny.

Popoludní, okolo štvrtej hodiny, Otec Juraj 
zavelili – “Dnes je nedeľa, pripravte sa na sv. 
omšu”. Neviem, čo na mňa viac zapôsobilo, či 
to, že som čítal prvé čítanie alebo to, že namiesto 
kostolovej klenby sa nad chatou skláňali zasnežené 
vetvy, a že namiesto organu v peci praskali horiace 
polená a namiesto tymiánu všade rozvoniavala 
čerstvá živica.

Plán, ktorý sme mali na 6 dní, sa nám podarilo 
splniť za 3 dni. Keďže náš príves by asi viac úlovku 
neuviezol, napriek našim pôvodným plánom, po 
štyroch dňoch sme sa pomaly začali baliť domov. 
Polovačka sa vydarila. Každý z nás sa tešil na návrat 
do civilizácie.

Lovu a prírode zdar!
Ján Volentier, prezident SPK sv. Huberta v BKJozef Beblár

vice-prezident SPK sv. Huberta v BK
spk@sk-bc.ca  

Mal som možnosť 
porozprávať sa s 
pani Bertou Palkovou 
o jej otcovi Jozefovi 
Otrošinovi, ktorý prišiel 
do Kanady pred 80-
timi rokmi. Strávili sme 
spolu takmer 2 hodiny 
prezeranim fotografií 
a spomínaním na jej 
otca. Stručný prepis 
tohoto zaujímavého 
rozhovoru si 
môžete prečítať na  
www.sk-bc.ca/slovo. 
Tu uvedieme iba 
niekoľko skutočností 
z jeho života.
Jozef Otrošina mal 
“Domovské právo” 
v Sečovskej Polianke 

od r. 1902. Na palube lode Antonia, ktorá zakotvila v 
prístave Halifax 17. marca 1928 bol aj 26 ročný Jozef s 25 
dolármi vo vrecku.
Spolu s priateľmi sa rozhodli ísť na západ, do Britskej 
Kolumbie. Cestovali prevažne nákladnými vlakmi, do 
ktorých nastupovali poväčšine potme a cestovali tak 
ďaleko, pokiaľ ich hlad alebo železničiar neprinútil vystúpiť. 
Voda zohriata v hrdzavej konzerve im veľakrát nahrádzala 
aj polievku aj čaj.
Cestou pracovali na farmách za jedlo, strechu nad hlavou 
a 50 centov na mesiac. Keďže ich dopravné prostriedky 
nemali presne určené príchody ani odchody, cesta do 
Vancouveru im trvala viac ako rok.
Po príchode na pobrežie Pacifiku začal Jozef pracovať 
ako drevorubač. Fotografista ho zachytil pózujúc 

v drevorubačskom tábore 
a pri rúbaní mohutného 
stromu (vľavo). Keď som sa 
pani Berty pýtal, kto je ten 
druhý drevorubač, na pravej 
strane stromu, odpovedala 
“Neznam, bul to asi Slovak, 
šak vypatra ako Slovak…?”
Po niekoľkých rokoch života 
“kanadského” drevorubača 
a ťažkej práce na píle ako 
operátor “green chain” si Jozef zarobil a ušetril dostatok 
dolárov na kúpenie 5 akrov farmového pozemku pozdĺž 
novovznikajúcej ulice na Queensboro.
Keď po 2. svetovej vojne v r. 19�8 sa prvá osobná loď 
mala možnosť preplaviť cez atlantický oceán, na jej palube 
bola aj Jozefova žena,  Zuzana so svojou dcérou Hankou. 
Po ich príchode Jozef, okrem každodennej práce na píle, 
začal pestovať na pozemku fazuľu na zaváranie (5 akrov 
= 2 ha) a stavať prvý dom, v ktorom sa onedlho narodila 
dcéra Berta.
Napriek tomu, že stovky mechov s fazuľkou na zaváranie 
sprevádzali Bertino detstvo a mladosť a zelené struky ju 
prenasledovali aj vo snoch, fazuľová polievka nikde nechutí 
tak dobre ako práve u nich.
Jozef Otrošina okrem toho, že postavil 3 domy na 
postupne sa zmenšujúcej fazuľovej farme, bol veľmi činný 
v slovenských spolkoch, a stál pri zrode slovenskej farnosti 
sv. Cyrila a Metoda v New Westminstri. Po dnešný deň visí 
nad oltárom veľký kríž, ktorý pre slovenský kostol kúpili 
Zuzana a Jozef Otrošina. A keď počas sv. omše zaznejú pri 
pozdvihovaní zvončeky, to sa pani Berte prihovára nebohý 
“daddy”, ktorý ich daroval farnosti.

S pani Bertou Palkovou sa zhováral Jožo Starosta.  
Podrobnejší prepis rozhovoru si môžete prečítať na  

www.sk-bc.ca/slovo.
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Prišla jar, posledné stopy snehu zmizli z poľa a 
my poučení nebezpečím ohňa na prérii, rozhodli 
sme sa zaobstarať si prirodzených požieračov trávy 
a to kravy.

Po sobotách, nedeliach i večeroch po práci na 
univerzite, muž oplotil naše pole a pripravil kŕmidlo. 
Pre začiatok sme si naplánovali kúpiť dve jalovičky. 
Sobota bola dňom dražby pre dobytok. Budova 
v ktorej sme si mali možnosť dopredu obzrieť 
zvieratá ponúknuté k dražbe sa do diaľky ozývala 
bľakotom rôznych druhov poľnohospodárskych 
zvierat. My sme sa upriamili na dve mladé jalovičky, 
ktoré boli spolu v malej ohrade.

Keď prišiel čas dražby, vyvolávač sa usadil na 
najvyššom bode, priviedli pred neho zviera a on 
silným hlasom oznamoval výkričnú cenu, ktorá sa 
začínala trochu nižšie ako žiadaná cena. Všetko bolo 
pre nás nezvyčajné, neustále výkriky jeho silného 
hlasu, rýchle dvíhanie rúk, výmeny zvierat, boli 
sme z toho ohúrení. Keď pred neho doviedli naše 

vyhliadnuté kravky, dvíhali sme ruky 
od výkričnej sumy 400, až po 750, 
kedy sme zostali jediní a každý v 
sieni sa začal prizerať na „vytrvalých 
kupcov“. 

Naše pole sme oživili dvoma 
mladými, hladnými a roztomilými 
tvormi a tak sa začalo naše 
gazdovanie.

Spočiatku sa jalovičky pásli 
ďaleko od domu, ale po krátkom čase 
sa osmelili, prišli bližšie a my sme ich 
mohli pozorovať v blízkosti domu 
denne a zistili sme, že majú veľmi 
rozdielne chovanie a vlastnosti.

Pomenovali sme ich Jahoda a Malina. Jahoda 
nemala našu blízkosť rada, fučala, hádzala hlavou, 
ba sa aj rozbehla proti nám aby nás odohnala. 
Nebála sa nás, naopak my sme sa báli jej. Malina bola 
pravý opak. Mala rada našu blízkosť, mohli sme ju 

pohladiť, poškrabkať po hlave, kde jej začali vykúkať 
malé rožky.

Nečakali sme také veľké rozdiely v kravskom 
správaní, prekvapilo nás to a rozhodli sme sa ich 
pozorovať kedykoľvek sa nám naskytla príležitosť.

Marta Styk

Príbehy z nášho poľa

Slovenské komunity

Jarné volanie divočiny
Po dlhých zimných mesiacoch sa príroda len opatrne začína prebúdzať do 

svojej jarnej krásy. Slnečné lúče prehrievajú ostrý zimný vzduch a zároveň 
aj podriemkávajúce srdcia lovcov. Túžba loviť silnie a preto sa aj poľovníci z 
klubu Svätého Huberta každoročne pripravujú na hromadnú jarnú poľovačku.

Prvou starosťou býva vytipovať správne miesto. 
Naši členovia najskôr preskúmajú niekoľko trás 
tesne pred poľovačkou, aby zhodnotili situáciu a 
vybrali najpríhodnejší terén. Už niekoľko rokov 
je tým miestom Harisson Lake, presnejšie jeho 
východná strana, ktorá sa vie najrýchlejšie vymaniť 
spod zimnej snehovej prikrývky. Harisson Lake je 
jazero, ktoré obopínajú mohutné skalné masívy, je 
miestom nádhernej nedotknutej a drsnej prírody 
s nekonečnými lesmi, jazierkami a vodopádmi. 
Poskytuje neuveriteľné prírodné scenérie, ktoré 
zaiste dali základ legende o Britskej Kolumbii: “Keď 
Pán Boh tvoril jednotlivé miesta sveta, odkladal si 
nabok do jedného vreca po troche z každej prírodnej 
krásy. A potom, keď bol s celým svetom hotový, 
rozhodol sa z toho vreca urobiť Britskú Kolumbiu.”

Na jarnú poľovačku sa preto každý teší a 
nepodceňuje jej prípravu. Všetci sa snažíme doniesť 
to najlepšie čo doma máme... jedlo, pitie a najmä 
rady, ako pripraviť pravý poľovnícky guláš. Ten sa varí 
z minuloročnej diviny a každý by chcel pridať čosi 
naviac, aby bol lepší než ten vlaňajší. Nezabudnuteľnú 
atmosféru dotvára táborový oheň, tóny harmoniky 
alebo gitary a najmä nekonečné (niekedy aj viac krát 
tie isté) príbehy z nespočetných poľovačiek. Skôr, 
než sa pominie noc a nastúpi ráno, vydávame sa na 
lov, kde prednosť výstrelu prenechávame mladším 
členom, aby čím skôr mohli prejsť pasovaním za lovca. 
Je to jedna z mnohých tradícií, ktorú sme si priniesli 
z našej domoviny a snažíme sa ju udržiavať. Strelec, 
hoci má na úlovok právo, prenecháva trofej ako dar 
niektorému z našich občasných hostí.

Na tretí deň nastáva čas odchodu domov. Balíme 
stan a upratujeme okolie tak, aby všetko ostalo aspoň 
tak čisté, ako pred našim príchodom. Jarná poľovačka 
sa skončila, priniesla množstvo nových zážitkov a my 
už premýšľame o ďalšej. Kam pôjdeme na budúce?

Lovu a prírode zdar!
Jozef Beblár

vice-prezident SPK sv. Huberta v BK
spk@sk-bc.ca  
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pred 80 rokmi, sa nám zachovalo vo forme vzácnych 
dokumentov.
Vďaka pani Mary Benes.
Na priložených obrázkoch je pas pána Jána Kiktu, obal 
zo “Šíf karty” a iných cestovných dokladov a Immigration 
Identification Card, ktorá potvrdzuje, že meno lode bolo 
Auronia.

Riešenie záhady z 1. čísla
V minulom čísle sme uverejnili “záhadné” čísla a poznámky 
zo starej modlitebnej knižky:
Na otázku “Čo si myslíte, čo je to?” sme dostali 2 odpovede 
a obe správne. Pani Bertha Palko píše: “Someone recorded 
their voyage to Canada, via Cunard Shipping Lines. Dates, 
mileages, times.  I know of one person that came to Canada 
that year. It was Mr. J. Otrosina but could be anyone.” 
Druhá odpoveď prišla telefonicky od Petra Husára: “Sú 
to pravdepodobne záznamy z cesty loďou z Európy do 
Quebeku a čísla reprezentujú asi vzdialenosť, ktorú loď 
prešla každý deň.”
Obom autorom správnych odpovedí ďakujeme a 
poslielame im video záznam z koncertu Archi Di Slovakia vo 
Vancouveri.

Obšírnejšie vysvetlenie 1. záhady je takéto:
Pani Mary Benes, za slobodna Mária Kiktová, nám dala 
do zbierky historických materialov modlitebnú knižku jej 
nebohého otca, Jána Kiktu, ktorý prišiel do Kanady v r. 
1928. Poznámky v modlitebnej knižke hovoria:
“1928 r. išol som na Šife (meno) Auronia na Cunard Line.
Sedal som 16/VI 1928 večer o pol 7 h. Došli sme o pol 10 
h. večer do Quebek. Viladovali nás 24/VI 1928 (a pokračuje 
ďalšími riadkami s dňami a míľami s konečným súčtom 
2583 námorných míľ).
Poznámky nevravia,  v ktorom prístave cesta začala.
Pas hovorí, že bol vydaný na cestu do Kanady cez Nemecko, 
Holandsko, Belgiu a Franciu, takže sa zdá, že plavba začala 
v Le Havre. 
Vzdialenosť medzi Le Havre a Quebec je asi 5,100 km, čo je 
asi 2,753 námorných míľ. To by bolo asi o 170 namorných 
míl viac než hovoria poznámky 
(2583).
Nuž čo, niekde je chyba alebo 
v predpokladoch alebo vo 
výpočtoch. Dôležitým však 
zostáva, že to, čo sa stalo 
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V predchádzajúcom čísle nášho časopisu sme načrtli 
začiatky slovenskej farnosti v New Westminsteri. Táto 
téma by však nebola úplná, keby sme nespomenuli osob-
nosti kňazov, ktorí svojou jedinečnou a neopakovateľnou 
činnosťou vytvorili hodnoty, ktoré sú nielen hmotného 
charakteru, ale sú to predovšetkým hodnoty hlboko vryté v 
mysliach a srdciach miestnych Slovákov.

Kňazi vo farnosti  
sv. Cyrila a Metoda

Jezuitská misia
Na založení a spravovaní slovenskej farnosti 

v New Westminsteri majú veľkú zásluhu otcovia 
jezuiti, ktorí po likvidácii kláštorov na Slovensku 
v roku 1951 obrátili svoju pozornosť na misie 
medzi zahraničnými Slovákmi.

Azda najväčšiu zásluhu na vzniku a rozvoji 
farnosti mal otec Viliam Lacko, SJ, ktorý začal 
svoju kňazskú činnosť medzi slovenskými veriacimi 
v roku 1958. S jeho pomocou si 10. apríla 1960 
odkúpili kostol sv. Michala v New Westminsteri, 
ktorý po renovácii zasvätili sv. Cyrilovi a Metodovi. 
Otec Lacko slúžil aj ako duchovný v nemocnici 
pre ľudí s duševnými poruchami. V tom čase mu 
prišli vypomáhať ako kapláni jezuiti o. Sprušanský, 
neskôr o. Dančo a po ňom aj o. Javorka. Od roku 
1974 pôsobil ako farár vo Windsore, Ont.

V roku 1981 sa o. Lacko opäť vrátil do New 
Westminter. Okrem iného organizoval pravidelné 
stretnutia s mládežou a napomohol k založeniu 
orchesteru “Tatra boyz”.  Za jeho pôsobenia vyrástli 
pre kňazské a rehoľné povolanie jeden kňaz – jezuita 
a profesor ( o. Kolarčík, SJ), rehoľnica pôsobiaca 
v Japonsku (Jean Michalec), kartuziánsky mních 
(Štefan Tobiáš) a seminarista v Nemecku. V jeseni 
1992 donútilo o. Lacku jeho chatrné zdravie odísť 
na zaslúžený odpočinok. Svoj život dožil v Misijnom 
dome v Cambridge, Ontario.

V roku 1969 nastúpil do farnosti ako farár o. 
Ján Žabka, SJ. Počas jeho pôsobenia vo farnosti 

nastal veľky príliv slovenskej emigrácie. Z podnetu 
nových slovenských rodín sa pri kostole založila 
slovenská škola pod vedením pani Reginy 
Tobiášovej. Nová emigrácia podnietila oživenie 
národnokultúrnych podujatí, piknikov, bazárov 
a večierkov. To všetko zvýšilo národné spolužitie 
a dopomohlo k zachovaniu slovenského jazyka aj 
medzi dorastom. V roku 1976 predstavení rehole 
preložili o. Žabku do farnosti sv. Cyrila a Metoda v 
Toronte, kde aj zomrel 10. októbra 1991.

V rokoch 1976 – 81 pôsobil v tunajšej farnosti 
o. Ján Švec, SJ, ktorý dlhé roky pôsobil ako misionár 
v Afrike. Svoje skúsenosti a pamäte z misionárskej 
práce potom dvojjazyčne publikoval v Kanade 
pod názvom “Africa, My Love” alebo “Zápisky 
z Afriky”. Po odchode z New Westminsteru 
pôsobil vo Windsore. V roku 1990 odišiel navštíviť 
rodné Slovensko a cestou späť do Kanady zomrel 
8. augusta 1990.

Po odchode o. Lacku, od roku 1992, pôsobil vo 
farnosti o. Ján Kadlec, SJ. V pamätiach veriacich 
je zapísaný ako horlivý a pracovitý kňaz, ktorý 
nielen organizoval ale aj priamou činnosťou 
sa podieľal na zveľaďovaní farnosti. Počas jeho 
pôsobenia sa obnovila strecha haly, kuchyňa 
a tiež aj sociálne zariadenia v hale. Do vybavenia 
fary pribudol počítač a následne sa začali vydávať 
novinky s farskými informáciami, tzv. buletíny. 
V máji v roku 1999, keď bola činnosť slovenskej 
jezuitskej misie v zahraničí ukončená generálnym 
predstaveným jezuitskej rehole v Ríme, o. Kadlec 
odchádza do Cambridge pôsobiť ako správca 
Misijného domu. V súčasnosti pôsobí v jezuitskom 
centre v Piešťanoch.

Kňazi banskobystrickej diecézy
Zánikom slovenskej jezuitskej misie v zahraničí 

hrozil aj zánik slovenskej farnosti v New 
Westminsteri. Preto veriaci zorganizovali petíciu 
s prosbou o stáleho kňaza a poslali ju všetkým 

slovenským biskupom. Na petíciu pozitívne 
zareagoval diecézny biskup banskobystrickej 
diecézy, Rudolf Baláž, keď v letných mesiacoch, 
v roku 1999 poslal do New Westminsteru kňaza 
o. Romana Seka. Farníci si mladého kňaza veľmi 
rýchlo obľúbili pre jeho priateľský a bezprostredný 
prístup. Priniesol nového ducha, mladícky 
elán, zapojil do činnosti a pomoci pri kostole 
poslednú vlnu slovenských rodín a mladé vzdelané 

dievčatá, pracujúce ako “nannies” v kanadských 
rodinách. V tom čase zavítali do farnosti aj otcovia 
redemptoristi z Podolínca, ktorí viedli misie 
v slovenských farnostiach v USA.

V septembri 1999 sa novým duchovným vo 
farnosti stal o. Jozef Meňuš. Ako mladý kňaz 
priniesol nové myšlienky a iniciatívu. Dopomohol 
k založeniu troch tried slovenskej školy, ktoré viedli 
dievčatá “nannies” – učiteľky. Na podchytenie 
mladých, založil týždenné stretnutia náboženských 
rozhovorov. So skupinkou mladých organizoval 
rôzne spoločné podujatia, ako boli púte do 
Mission a pod. Vybudoval sa nový mramorový 
oltár, kazateľnica, bočné podstavce a mramorová 
dlážka okolo oltára. Na fare sa zrenovovalo horné 
poschodie a ohradil dvor. To všetko sa mohlo 
udiať aj vďaka mnohým dobrovoľníkom, ktorí vo 
svojom voľnom čase, na úkor oddychu a pomoci 
vo svojich vlastných rodinách, prichádzali, aby 
pomohli skrášliť farské prostredie.

Počas pôsobenia o. Jozefa do farnosti zavítal 
vancouverský arcibiskup Adam Exner. Najskôr pri 
príležitosti 40. výročia založenia farnosti a neskôr 
pri posviacke nového oltára. Okrem neho prišiel  na 
návštevu v lete 2001 aj pomocný banskobystrický 
biskup Tomáš Galis, spolu s o. Romanom Sekom. 
Po trojročnom pôsobení v máji 2002, sa o. Jozef 
rozlúčil so svojimi veriacimi. Zanechal za sebou 
veľa dobre vykonanej práce.

V máji 2002 prišiel do farnosti o. Juraj 
Kopanický, ktorý si veriacich získal svojim 
typickým kňazským, jemným, tichým ale 
náročným prístupom. Jeho prvoradým cieľom 
je duchovný rast jemu zverených veriacich, čo 
dosvedčuje aj účasť na školení v Inštitúte pre 
svetovú evanjelizáciu (The Institute For World 
Evangelization – ICPE Mission) v mesiacoch 
september 2007 - február 2008.

Počas jeho neprítomnosti, arcibiskup 
vancouverskej diecézy R. Roussin, poveril 
vedením farnosti dominikána fr. Gabriela de 
Chadarevian, OP, ktorý zaujal svojou ráznosťou, 
veľkým duchom a entuziazmom.  Vďaka spoločnej 
podpore veriacich i niektorých jednotlivcov, mohli 
počas jeho pôsobenia do farnosti zavítať kňazi zo 
Slovenska, ktorí sa venujú práci s mládežou.

V mesiaci september pobudol vo farnosti 
o. Andrej Darmo, správca Diecézneho centra 
mladých v Španej Doline. V mysliach ľudí je hlboko 
zapísaný jeho citlivý individuálny prístup a homílie 
približujúce lásku Boha s príkladmi skutočne žitej 
viery. V októbri zavítal do New Westminsteru už po 
tretíkrát o. Pavol Hudák, duchovný správca Domu 
Anky Kolesárovej vo Vysokej nad Uhom, známy 
svojimi prednáškami a knihami v oblasti čistoty 
v predmanželských vzťahoch. Veriacich oslovil 
svojou sériou nedeľňajších homílií o kresťanských 
hodnotách. S o. Hudákom sa vymenil o. Vladimír 
Dzurenda, bývalý misionár v Kazachstane, 
v súčasnosti farár vo Važci a duchovný diecézneho 
centra voľného času. Otec Dzurenda zaujal svojou 
tichosťou a duchovnou hĺbkou. Dva týždne pred 
Vianocami sa s o. Dzurendom vystriedal o. Martin 
Harčár, kaplán Univerzitného pastoračného 
centra v Košiciach. Do pamäti mnohých sa zapísal 
ako charizmatický kazateľ s neopakovateľnou 
schopnosťou osloviť počúvajúceho. V januári 
2008 sa z jeho iniciatívy začal seminár “Nanovo 
s Bohom”, ktorý o. Juraj, po svojom návrate 
z evanjelizačnej školy aj dokončil.

Mária Vrabčeková
Článok bol spracovaný podľa zápiskov p. Marty Stykovej, 
krátkych biografií otcov jezuitov z publikácie vydanej p. 
Bertou Palkovou a p. Jozefom Starostom pri príležitosti 35. 
výročia vzniku farnosti v New Westminsteri a výstrižkov z 
jezuitských ročeniek.

Otec Juraj Kopanický, terajší kňaz, počas vianočnej polnočnej 
sv. omše

5

Sladká história, 35 rokov.
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From Juskova Voľa to Cowichan 
Lake, British Columbia 

� Slovo z Britskej Kolumbie

So, in 1938 the family saw us off on 
our epic journey from Juskova Vol’a to BC. 
Canada. Many family members came with 
us to the train station in Vranov where we 
all said our teary goodbyes. We travelled 
on an electric train to Kosice, and from 
there we took a regular train to Prague 
where doctors subjected us to another 3 
or 4 health examinations. In those days 
immigrants had to be cleared by Canada’s 
own doctors before entering the country. 

Leaving Prague we couldn’t 
find room in the train’s third class 
compartment, therefore we were put 
into the first class section. From our 
humble home the first class seats we 
had were really something for us to see 
and to use. 

From Prague we went to Paris where 
we stayed for a day or two, I am not sure 
exactly for how long, but I do remember 
going on a foot tour with a guide to see 
the cathedrals and churches, and we 
went to some hot baths too.

From Paris we went to La Havre 
where we stayed in the immigration 
building for those who were traveling 
to Canada. We had a room with a 
washbasin, but there was only one 
toilet for two floors. One time there 
was an old man using the toilet while 
we kids waited outside. Some of the 
kids were crying in panic because they 
wanted the washroom urgently. After 
yelling and yelling for the man to 
come out quickly, another man came 
along and pushed in the toilet door, 
took the man out and threw him down 
the stairs. He was still with his pants 
down. No one cared. With that the 
kids rushed in 2 at a time to pee in 
the toilet. 

Slovo z Britskej Kolumbie�

Slováci a Česi vo Vancouveri 
čakajú na transport lode Ixion s 
tatranským plukom.

Aljašku“ alebo so záujmom načúvali, čo 
rozprávala Candelaria a Herman.   

Áno, bol to manželský pár z Argentíny, 
ktorý bol už ôsmy rok na cestách. Absolvovali 
cestu na Aljašku a späť do Argentíny. Teraz 
boli opäť na cestách. Tentoraz na ceste do Ázie. 
Počas 8 rokov potuliek krížom-krážom tromi 
Amerikami sa im narodili 3 deti, pre ktoré 

staré auto Graham-Paige, ročník 
1928 bol útulným domovom. 
Cande a Herman, spolu so 
svojími deťmi, intenzívne žijú 
svoj sen. Ich kniha „Spark Your 
Dream“ a webové stránky www.
sparkyourdream.net sú zdrojom 
inšpirácie. 

Pred rokom a pol, v kruhu 
priateľov, som prvýkrát vyslovil 
nahlas svoj sen, začať publikovať 
časopis o Slovákoch v Britskej 
Kolumbii pre Slovákov 

v Britskej Kolumbii, trošku o histórii, trošku 
o súčasnom živote. Podpora priateľov, ich 
povzbudenie a prísľub aktívnej pomoci začali 
tento sen premieňať na skutočnosť. 

Vďaka patrí všetkým vám, autorom, 
redakčnej rade, sponzorom, predplatiteľom 
a tiež nášmu grafikovi, ktorý naše amatérske 
príspevky grafickou úpravou pozdvihuje na 
profesionálnu úroveň. Vašou zásluhou máme 
za sebou úspešný 1. ročník so 4 číslami. 
Vďaka vám všetkým za vaše zaujímavé 
príspevky, za váš čas, úsilie, ochotu, dobrú 
radu, povzbudenie, ale aj za finančnú pomoc, 
bez ktorej by sme si nemohli dovoliť vydávať 
a distribuovať Slovo z Britskej Kolumbie vo 
farebnej, profesionálne tlačenej podobe. 

Vďaka aj vám, našim čitateľom, za váš 
záujem, za vašu podporu, ohlasy, kritiku, za 
to, že šírite dobré slovo o našom časopise. 

Prajem vám všetkým pokojné a radostné 
Vianočné Sviatky. Do Nového Roku vám 
prajem, aby ste neprestali snívať a aby ste 
začali svoje sny aj uskutočňovať. Aby ste mali 
pozorné oko, ucho, srdce, aby ste chápali aké 
sú sny vašich detí, vašich partnerov, vášho 
okolia a aby ste aj im pomohli tieto sny 
uskutočniť. 

Jožo Starosta

Žite svoj sen a smútky 
nezobuďte

From La Havre we went to Liverpool 
where the ship didn’t dock, but anchored 
off shore. I remember looking over the 
side of the ship to watch a tugboat that 
brought out a bunch of people who 
were heading for Canada as well. 

After 9 ½ days at sea on the Cunard 
ship, Antonia, we arrived in Halifax 
on April 3, 1938. During that time for 
three days we were not allowed on deck 
because of stormy weather and a rough 
sea that pounded over the sides of the 
ship. The majority of the passengers 
were sea sick, including my mother. I 
never became sick, and found a friend 
on the ship. The galley cook befriended 
us and fed us any time we wanted. We 
couldn’t speak his language either, but 
he was good to us. 

Coming from land-locked Central 
Europe we had never experienced 
the ocean before so we couldn’t even 
imagine what it would be like to be out 
of sight of land for day after day. All 
the women on the ship were praying 
most of the time. After the 3rd day 
there were porpoises swimming along 
side the ship, and that was really, really 
something for us to see. 

From Halifax we picked up the 
steam train and we were assigned to a 
multi-lingual agent who came with us 
to Winnipeg. The train was noisy with 
only wooden benches, which we sat 
and slept on for the long journey across 
the dominion to Vancouver. We would 
open the windows and feel the breeze 
and watch with awe as the scenery sped 
by us. 

We met some of our family on 
the Montreal station. Before we were 
allowed to see them they had to be 
checked out by the officials because 
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it was known that 
shysters used to fleece immigrants 
out of their money. When my mother 
convinced the officials that these 
people were our relatives we were 
allowed to spend a few hours with 
them on the train before we set off on 
our journey once more. 

The next stop was Winnipeg where 
the agent and other families traveling 
in the group left us. The agent took 
all those who were going to farm off 
the train, now we were left along with 
a woman and her daughter who was 
about my age. Not knowing English 
we had no one to help us anymore. 
My mother went off the train with the 
other lady when they bought bread and 
sausage for us to eat until we arrived in 
Vancouver. 

At Regina the woman and her 
daughter left the train. Before parting, 
my mother and this lady hugged and 
kissed each other. I expect they were 
both apprehensive about their futures. 
Now we were all alone in a new country 
with a language we didn’t understand. 

The conductor must have sensed 
our fear because he rarely left our car. 
During one night the train must have 
stopped somewhere while we were 
both fast asleep. In the morning light 
both my mother and I were scared to 
see there was a black man sitting in 
our compartment who was dressed 
from top to bottom in white – hat 
down to his shoes. We had never seen 
or heard of a black skinned person 
before, nor even seen a person dressed 
completely in white. My mother 
though he was the devil himself so 
she prayed and prayed. The conductor 
saw the fear on our faces so he never 
left our compartment at all to make 
us feel secure. About a day or so later 
the Negro left the train and we gave a 
sigh of relief. 

Like all young kids, especially when 
they are cooped up, I used to run 
around the cars. In one car a man gave 

me some gum. But I didn’t know what 
gum was and thought is was candy so 
I chewed on it, then swallowed it. The 
man said, “No, no, no,” and he asked 
me in English what was my nationality 
but of course I couldn’t understand 
him. He asked again in Polish. Now I 
could understand that he was asking me 
to take him to my mother, and I did. 
Mum was so pleased to have someone 
to talk with at last, because between her 
Slovak and his Polish it allowed them to 
communicate. Even still, the conductor 
still kept a watchful eye on my mother. 
With the Polish man’s help we were 
able to buy more food for the rest of 
our journey. 

When we arrived in Vancouver he 
helped us off the train and took us 
to my father who was waiting for us. 
Dad thanked him for taking care of my 
mother and me. I had no memories of 
my father because I was just an infant 

when he left home. I cannot tell you 
how it feels to see your father that 
you never knew. I saw Mum and Dad 
hugging away and kissing, she cried 
and cried, and I just stood there with 
a feeling of “Hey Mum, who is that?” 

We were in Vancouver for three 
days. On my father’s instruction, Mrs. 
Toth took Mum to a beauty shop. 
Mum was unknowingly taken to have 

her waist length hair that she wore in a 
bun, cut short. Dad told her when she 
got back to the Toth’s where we were 
staying that she was in Canada now and 
had to look Canadian. Mum cried and 
cried for days afterwards at losing her 
hair and for many years she kept that 
long bundle of her cut hair wrapped up 
and stored in her dresser drawer. 

After our short stay in Vancouver 
we carried on the journey by taking 
the ferry to Nanaimo, and from there 
we traveled by bus to Duncan. I was 
so excited on the bus because I could 
see our parcels strapped to the top of 
the bus traveling ahead of us. We had 
a stop over in Duncan and then on to 
Cowichan Lake. 

On May 1st, 1938 age 10+ I started 
school in Grade 1 because I knew no 
English words except “kiss my ass” and 
I was slapped for saying that! 

Michal Olexa
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Prvé Vianoce 
v Kanade

Ako ten čas rýchlo letí. Už som skoro rok v Kanade a veru 
sa mi zdá ako by to bolo len pred niekoľkými týždňami. No, 
môj hrubý zápisník a kalendár ma presviedčajú, že na Via-
noce bude tomu už 52 týžnov, čo som po trojročnom po-
byte opustil utečenecký láger v Nemecku.

Hlavou mi letí film nových zážitkov, celkom odlišných 
od tých lágrových. Na krásnej lodi začal nový život. An-
glicky ešte neviem, a preto mi je všetko čudné. Oslovenie 
„How-do-you-do“ a odpoveď „How-do-you-do“ počúvam 
stále dookola a toto divné zdvorilostné „havkanie“ sa mi 
začína páčiť. 

Poslali ma do St. Catharines kde som mal tráviť svoje 
prvé Vianoce v Kanade. Bál som sa a aj som sa hambil. 
Bolo to kvôli tej angličtine. Asi tri razy som obišiel faru 
a nie a nie vojsť dnu. Naraz vyšlo z fary dievča a zavolalo 
na mňa. Nič som nerozumel. Začalo kývať rukami. Nedalo 
sa nič robiť, iba vojsť. Asi som vyzeral ako kôpka nešťastia 
lebo monsignore sa len usmieval. Ruky ma boleli od môj-
ho prvého „rozhovoru“. Ale keď som prišiel k tamojším Slo-
vákom, cítil som sa ako doma a bol som šťastný.

V St. Catharines to dobre začalo, no horšie to skončilo 
vo Wellande. Fr. Dančo ma naučil zopár anglických zvra-
tov, ktoré sa často používajú. Cestou autobusom som si 
ich stále opakoval. Tentoraz som hrdo vkročil do fary. Pek-
ne som „zahavkal“ a usadil sa v „česterfilde“. Rozhovor sa 
začal. Nič som nerozumel, ale hovoril som nebojácne: „Yes, 
father“, „maybe“, „of course“, „I guess so...“, „I don‘t care…“ 
Keďže som posledný zvrat použil na nesprávnom mieste, 
prezradil som sa, že som ešte len obyčajný „grínhorn“. Ho-
rel som od hamby ako fakľa.

Tu som musel ešte zažiť aj to, že sa nemôžem ľah-
ko dohovoriť ani so Slovákmi, ktorí si myslia, že hovoria 
slovensky. Ako som otváral oči a ústa, keď som v jednej 
slovenskej rodine dostal takéto privítanie: „Fader, choď-
te na abštérs a napravo od štepsov v rúme zrúcte kóta, 
ochabte tam sútkejs a príďte do lívingrúmu. Ja vam pri-
chystám saper. Čo viacej lajkujete, džús alebo supu? Chce-
te bíf alebo turka? Pičesy, kejk a kávu?“ Stál som pred slo-
venskou tetkou ako skamenelá Lótova žena. „Otcu mater 
fader, nefilujete dobre?“ – opýtala sa ma s prekvapenou 
tvárou. Ách Bože, ako som sa cítil. Najprv ma kdesi posie-
lajú, kde mám čosi zrúcať, potom som mal čosi dočinenia 
s Turkom a keďže som sa neponáhlal, ešte mi aj nahrešili... 
Všetko sa časom vysvetlilo a po „saperi“ sme z „čester-
fíldu vačovali televižn“ a ja som „lajkoval šóv, haky, fajt“ 
a ostatné veci...

V kostole sa však ozýval nádherný slovenský spev, kto-
rý ma presvedčil, že slovenčina je najkrajšia reč na svete. 
Veru je, len vám nie je nič platná, keď cestujete kanadským 
vlakom. Keď som mal vystúpiť vo Svastike, pomýlil som

si ju so Šalamastikou a spolucestujúci černoch, keď som 
sa ho pýtal, iba vyvalil oči, že ma skoro uriekol a ukázal 
mi všetkých 32 zubov, keď sa smial ako Mefisto. Prebral 
som sa z toho až medzi rodákmi z Dobšinej, kde som bol aj 
v „majne“ na zlato a to až 4,500 „fítov“ pod zemou.

V Sudbury som nemohol pochopiť, ako sa tam pri pohre-
be môžu modliť: „Nech mu je zem ľahká“, keď tam majú iba 
samé kamene. Po prvej misionárskej kázni mi zase ženy 
povedali, že sa im ani neoplatilo „tiket na basa“ kupovať. 
Kto to kedy vraj videl, že by misionár iba pol hodinu kázal. 
Dobrá misijná kázeň má vraj trvať aspoň hodinu.

Spomienky moje sú naozaj krásne a milé. Čo sa mi naj-
viac páčilo bola skutočnosť, že cudzí páni farári sa pekne 
zmieňovali o Slovákoch ako o dobrých a pracovitých ľu-
ďoch.

Zo spomienok O. Viliama Lacku uverejnených v časopise 
„Slovenskí jezuiti v Kanade“ v r. 1954, vybral a upravil Jožo Starosta.
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Marec - poberaj sa starec
Áno, „Marec - poberaj sa starec“, tak hovorí prvá strana 

fotoalbumu pani Mary Kiktovej, starej farníčky farnosti sv. Cyrila 
a Metoda v New Westminster, ktorá zomrela v marci 2000.

Vo fotoalbume, plnom zažltnutých a zúbkovaných fotografií, 
som našiel aj viacero stručných úryvkov opisujúcich jej plodný 
život. Niektoré z nich vám ponúkam na prečítanie.

Mary Kikta sa narodila na Slovensku v r. 1903. Bola najstaršou 
z 8 detí. Ako 19 ročná sa vydala za Jána (John) Kiktu. Mali spolu 
3 dcéry, z ktorých jedna zomrela v útlom veku.

Po 6 rokoch manželstva, v r. 1928, v čase hospodárskej krízy, 
John odišiel na zárobky do Kanady. Cesta za prácou, ktorá bola 
plánovaná na krátke obdobie, sa v dôsledku udalostí v Európe 
neočakávane predĺžila. Mary bola 21 rokov osamelou matkou.

Až po vojne, v r.1949, sa podarilo Mary Kiktovej a jej dcére, 
tiež Márii, prísť za svojím mužom a otcom do Kanady. Do novej 
zeme, plnej neznáma, sa priplavili loďou s menom „Cunard 
White Star“.

Kiktovci sa usadili v oblasti „Bridgeview“ v Surrey (časť 
veľkého Vancouveru). Mary trávila väčšinu času starostlivosťou 
o rodinu, prácou na farme a oduševnenou pomocou pri takmer 
všetkých podujatiach v slovenskej komunite pri farnosti sv. 
Cyrila a Metoda najskôr v Queensborough a neskôr v New 
Westminstri.

V roku 1955, pri prechode cez King George Highway, Mary 
zrazilo auto. Našťastie si to odniesla iba zlomená noha. 

Poblíž slovenského kostola Kiktovci postavili 
„bytovku“, budovu z viacerými bytmi, ktoré dávali do 
prenájmu. Neskôr sa sami presťahovali do neďalekého 
domu, odkiaľ mali do slovenského kostola na skok, 

„čo by kameňom dohodil“.
Počas svojho 65-ročného manželstva 

s Johnom sa Mary tešila z 8 vnúčat a 13 
pravnúčat. Mnohé z nich boli často v jej 
blízkosti. 

Mary zomrela na starobu v požehnanom 
veku ako 96-ročná, v nemocnici, 
obklopená svojimi najbližšími, dcérou, 
vnukmi, vnučkami a pravnúčatami. 
Pravnučka Nicole, deviatačka, po 
jednej z posledných návštev prababky 
v nemocnici, napísala báseň, s ktorou 
vyhrala striebornú medajlu na súťaži 
mladých talentov.

Na základe rodinného fotoalbumu spracoval  
Jožo Starosta

Baseň, vo voľnom preklade, 
vyzerá v slovenčine nasledovne:

Babka
Vo veku 96 
V nemocnici 
Pomotaná, strata pamäti 
Z ničoho nič, naraz 
Má rada spoločnosť 
Ale zaspí 
Jej slová sú 
Tiché 
Múdre 
Plné žiaľu 
Hľadí, hľadí do prázdna 
Vrásky na jej tvári 
Pokrútené prsty 
Zhrbený chrbát 
Smutné oči 
Príbehy o ťažkej práci 
Drhnutie podlahy 
Oranie poľa 
Tri deti 
Spomienky na to všetko 
Dobré i zlé 
Ako sa cíti 
Neviem si ani predstaviť 
Neprítomne na mňa hľadí 
Zrazu som z toho popletená 
Akoby mi chcela niečo povedať 
Nemôže to však vypovedať 
Chce sa mi kričať 
Chcem vedieť jej životný príbeh 
Ale mi ho nemôže rozpovedať 
Hovorí iným jazykom ...

Pôvodná báseň pravnučky Nicole:

Babco
At 96 
In a hospital 
Confused, memory loss 
All at once 
Loves company 
But falls asleep 
Her words are 
Quiet 
Wise 
Full of grief 
She stares, stares at nothing 
The lines of her face 
Crooked fingers 
Hunched back 
Sad eyes 
Stories of hard work 
Washing floors 
Plowing fields 
Three kids 
Remembering all this 
The good and bad 
How does she feel 
I can’t even imagine 
Stares at me blankly 
Now I’m confused 
Like she has something to say 
She can’t get it out 
I feel like yelling 
I want to know her life story 
But she cannot tell me 
She speaks a different language...

Nicole Benes, Grade 9, Silver Medal

Zrnko múdrosti

Po každom lete nastane v prírode jeseň a napokon zima, 
a táto postupnosť sa objavuje aj vo svetových dejinách. 
Národy ukonané horúčavou a prácou opúšťajú postupne 
javisko dejín a nasleduje dejinný nečas, duchovná zima, 
ktorou sa končí jeden život... Vývoj ľudstva napriek tomu 
pokračuje, večné pravdy sa nerúcajú, naopak: tak ako sa 
s príchodom jari príroda po zime prebúdza do bohatého 
života a začína s obnovenými silami, podobne je tomu aj 
v živote ľudstva.

Ľudovít Štúr
Vybrala Jana Jurkovičová

Marec – poberaj sa starec

Je máj 1959. Mnohé slovenské rodiny a 
jednotlivci žijú roztratené na juhu Britskej 
Kolumbie v oblasti „Lower Mainland“ 
(Veľký Vancouver). Niektorých spájajú 
rodinné a priateľské zväzky, iní sa združujú 
v 1. Katolíckej Slovenskej Jednote (1. KSJ), 
v Kanadskej Slovenskej Lige (KSL) a v iných 
podporných spolkoch.

Jedenkrát do mesiaca sa mnohí stretajú 
v Quesnborough, B.C. na slovenských bo-
hoslužbách. Jedenkrát do mesiaca prichádza 
medzi nich slovenský misionár Otec Viliam 
Lacko, SJ. Pred svojím príchodom pripraví 
krátky list, niečo ako „newsletter“ a rozpošle 
ho tým ktorých adresy sa mu podarilo zozbie-
rať, alebo ho rozdá pri stretnutí s krajanmi.

Vyberám niekoľko úryvkov z jeho májo-
vého listu z roku 1959 a predkladám vám 
ich vo voľnom prepise.

Prichádzam k vám znovu s úprimným 
pozdravom ako i s milým pozvaním na 
„sv. hodinu“, ktorá bude v sobotu, 2. mája 
na Quesnborough od 8 do 9 hodiny večer. 
Tiež vás pozývam na sv. omšu, ktorá bude 
v nedeľu, 3. mája ráno o 10 hodine so 
slovenským spevom a slovenskou kázňou. 
Sv. omša bude za nebohého brata Štefana 
M. Sedmáka podľa úmyslu 1. KSJ, ktorej 
bol nebohý viacročným predsedom.

Srdečná gratulácia patrí rodine Benešovej 
k ich radosti z nového syna, takisto i 
rodine Špindorovej, ktorým Pán Boh tiež 
požehnal syna. Tešme sa spolu s nimi, ako 
i spolu so starými rodičmi Mr. Mrs. Kikta, 
Mr. Mrs. J. Shelling a Mr. Mrs. Špindor.

Naša srdečná a úprimná sústrasť patrí 
rodine Sedmákovej nad odchodom ich 
drahého otca a brata do večnosti. Treba sa 
mi poďakovať všetkým za veľkú účasť na 
pohrebe, za vzorný spev. Srdečné „Pán Boh 
zaplať“ Mrs. Kolarčík a Mrs. Pajerchin, 
ktoré zozbierali od prítomných na cintoríne 
$26,50 na sv. omše. Srdečná vďaka patrí 
i obom spolkom (1. KSJ a KSL) ako za sv. 
omše tak i za modlitby na cintoríne.

S radosťou zisťujem, že čím ďalej tým 
menej vencov býva na cintoríne a viacej 
sv. omší. To je dôkaz Vášho presvedčenia, 
že najkrajšia a najúčinnejšia úcta a láska 
k milým zomrelým je obeta sv. omše a 
modlitba. Zachovajte si tento zvyk aj v 
budúcnosti. Veď čo nám viacej pomôže na 

druhom svete, sv. omša a modlitby alebo 
vence a kvety?

Je mi ľúto, čo sa stalo na Veľkú Noc. Sv. 
omša začala neskoro, v kostole už nebolo 
miesta, vonku bol studený vietor, a tak 
mnohí odišli. Nehnevajte sa, prosím, na 
nikoho preto.

Po oznamoch a poďakovaniach sa Otec 
Lacko obracia na všetkých krajanov, s ktorý-
mi sa stretá, s výzvou a prosbou.

Chcel by som mať úplný adresár tých 
slovenských rodín, ktoré chodia pravideľne na 
sv. hodinku a sv. omše, ale tiež všetkých tých 
rodín, ktoré tak nemôžu urobiť z rôznych 
dôvodov. Uvádzam všetky adresy, na ktoré 
posielam mesačné pozvánky. Adresy, ktoré 
už mám sú tieto: Burnaby, BC - D‘Ag-
nolo, Istvanko, Marsala, Morris, Potoma, 
Quesnborough, BC - Bunsko, Bludovsky, 
Calko, Emery, Fecko, Galik, Hajdak, Hatala, 
Hudák, Hutný, Kačer, Kastak, Krizanovsky, 
Lofay, Lofay, Manuch st., Marcinek, Mores, 
Obrin, Onderko, Otrosina, Parker, Potocky, 
Shelling Jozef, Shelling John, Shelling Mike, 
Sisel, Skurla, Sofranko, Turchak, Uhrin, 
Varga st., Zack, Zubko, Yurechko, Rich-
mond, BC - Fabry, Kohar, Koval, Nedelák, 
Radzo st., Radzo ml., New Westminster, 
BC - Belej, Beneš, Buday, Dedinský, 
Dobrocký, Dudas, Duray, Golat, Hladek, 
Horváth, Yurco, Jusko, Kester, Kormanak, 
Krego, Kukucha, Lofay, Mayovský, Makan, 
Manuch, Matovic, Michalec, Mikita, Miso-
ta, Pacuta, Perras, Rusinko, Sebest, Shelling, 
Solchany, Spindor, Tomko, Tuka, Varga John, 
Zuffa, North Surrey, BC - Dzuris, Fajkus, 
Fitzel, Fuchs, Hudec, Juriga, Kacmar, Kikta, 
Kolarcik, Kubus, Kubus jr., Lunter, Lašura, 
Nociar, Ondzik, Ondzik jr., Oravec, Pecuch, 
Petrebčik, Potoma, Segeč, Shelling, Vitkay A., 
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Vitkay P., Vancouver, BC - Bena C., Bena  
Beydak, Janco, Kaprálik, Klimek, Koval, 
Mačniak, Oleksa, Pardek, Rajčan, Rozbasky, 
Simičak st., Starek, Surinák, Tobiáš, Toman, 
Yurechko.

Ak medzi týmito adresami nie je vaša adre-
sa alebo adresa vašich priateľov, o ktorých 
ste presvedčení, že by tam mala byť, napíšte 
a vložte ju do obálky a odovzdajte pri 2. 
kolekte v kostole na Queensboro v nedeľu 
3. mája. Už vopred vám ďakujem za 
láskavé porozumenie a ochotnú pomoc.

Svoj mesačný „newsletter“ zakončuje 
Otec Lacko takto:

„Celý svet je vo veľkom napätí. S úzkosťou 
sa očakáva, čo sa stane v roku 1960. 
Fatimské proroctvo, či tajomstvo, visí vo 
vzduchu a naplňuje mnoho ľudí obavami, 
strachom, hrozbou. My sa nesmieme dať 
vykoľajiť ani zastrašiť. Iba povzbudiť 
do horlivejšieho života podľa viery. Tak 
budeme pripravení a nie ohrození alebo 
prekvapení.“

123 mien našich krajanov uvádza Otec 
Lacko v zozname adries. Bolo by zaujímané 
pokúsiť sa zozbierať ich fotografie, pasy, listy, 
pohľadnice, novinové výstrižky, obrázky s 
dátumom narodenia a smrti, zistiť koľko ich 
potomkov stále ešte žije v okolitých mestách 
Veľkého Vancouveru, skrátka zozbierať a 
zachovať toľko slovenskej histórie, koľko sa 
len dá.

Sú vám niektoré mená známe? Poznáte 
potomkov týchto našich krajanov? Máte na 
nich kontakt? Dajte im vedieť o našej snahe. 
Dajte nám o nich vedieť do redakcie (tel 
1-604-944-1554, email:jozo.starosta@sk-bc.
ca) alebo cez náš webový portal www.sk-bc.
ca a my sa s nimi skontaktujeme.

Na základe mesačného listu Otca Lacka, SJ z apríla 1959 
spracoval Jožo Starosta

Pozn.: Priezviská farníkov sú mnohokrát bez dĺžňov 
a mäkčeňov. Prevzali sme ich tak, ako boli uvedené v origináli.

Čo sa dialo pred 50 rokmi? 
Súpis Slovákov 
v New Westminster.

Na fotografii sú slovenskí usadlíci v BC. 
Fotografia je pravdepodobne z konca 
1950-tych rokov, pravdepodobne pred 
kostolom v Queensborough, pravde-
podobne po nedeľnej sv. omši.
Koho poznáte na fotografii? Napíšte nám 
do redakcie.

 J Čriepky z histórie Slovákov v New Westminsteri J Čriepky z histórie Slovákov v New Westminsteri
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Slovenská sv. omša
je každú nedeĺu o 11.00 hodine 
v Kostole sv. Cyrila a Metoda
472 East 8th avenue 
New Westminster
tel. (604) 526-7351 
http://www.sk-bc.ca/cyrilmetod.org/ 3

Prezentácia slovenskej zástavy  
v škole CSLI

tiež poďakoval za zástavu a ďaľšiu spoluprácu 
so Slovenskom.   

Timotej Oravec, po predstavení svojim 
učiteľom p. Jeese Macphersonom, mal krátky 
príhovor o Slovensku a o histórii Slovenskej 
Zástavy, ktorá je vyvesená v priestoroch 
školy CSLI. Táto škola bola založená v roku 
1992 a nachádza sa v centre Vancouveru, 
v Yaletowne, v blízkosti BC Place, kde bude 
otvárací a záverečný ceremoniál Zimných 
Olympijských Hier 2010. CSLI ponúka 10 
stupňov výučby angličtiny. So zameraním 
na prípravu pre všetky stupne štúdia v Ka-
nade, taktiež pripravuje študentov pre 
medzinárodnú akceptáciu na skúškach TO-
EFL, TOEIC, IELTS a Cambridge na celom 
svete. 

Heslom školy je „Uniting the World with 
English“ (Zjednotiť svet Angličtinou). 

Stanislav Lisiak, Honorárny konzul

Vo štvrtok 22.10.2009 sa uskutočni-
la prezentácia Slovenskej Zástavy v škole 
CSLI (Canadian as a Second Language 
Institute - www.csli.com), vo Vancouveri, 
pri príležitosti 3-mesačného štúdia prvého 
slovenského študenta Timoteja Oravca, 
ktorý je na Slovensku študentom „Športové-
ho gymnázia „ v Banskej Bystrici, nádejou 
slovenského lyžovania a začal študovať 
v CSLI. Tohoto roku obsadil 3. miesto 
na Juniorskych majstrovstvách sveta v trávo-
vom lyžovaní, ktoré je akreditované svetovou 
lyžiarskou federáciou FIS. 

Prezentácia zástavy sa uskutočnila za prí-
tomnosti honorárneho konzula Slovenskej 
Republiky v provincii Britská Kolumbia, 
pána Stanislava Lišiaka a jeho manželky, 
ktorých za prítomnosti učiteľov a 150 
študentov z celého sveta privítal riaditeľ 
a majiteľ školy pán Lawrence Keenan, ktorý 

Náboženský 
život Slovákov  
v Kanade
Kniha „Náboženský život Slovákov v Kanade“ je tretie 
dielo projektu „Slováci v Kanade“. Predchádzajúce dve 
publikácie „Slováci v Kanade svojimi očami“ a „Vojvodinskí 
Slováci v Kanade“ boli venované životu a pôsobeniu 
Slovákov v Kanade vo všeobecnosti. Kniha Ondreja Mihá-
ľa „Náboženský život Slovákov v Kanade“ prezentuje na 184 
stranách podrobnejšie informácie o náboženskom živote 
Slovákov v Kanade a jeho vplyve na ich život. 
V knihe je predstavená krátka história Slovákov v Kanade. 
Ranní slovenskí prisťahovalci si pri príchode do Kanady so 
sebou priniesli iba málo okrem odhodlania tvrdo pracovať 
– svoju vieru v Boha, slovenskú bibliu a kufor s osobný-
mi vecami a pár kusmi oblečenia. 
Pre väčšinu z nich bola cesta do Kanady nádejným krokom 
vychádzajúcim z presvedčenia, že tam nemôže byť horšie 
ako v kraji, odkiaľ prichádzali. Niektorých zastihla krutá 
smrť a ich telá ležia v zabudnutých hroboch v západnej 
Kanade. Len máloktorí si uvedomili, aká neistota ich čaká 
v nekonečných prériách či Skalistých horách. 
Podstatná časť knihy prezentuje vývoj a budovanie farností 
a kostolov, ktoré sú od počiatkov dodnes spojené so zdravým 
stavom slovenskej komunity po celej Kanade. V Kanade 
rovnako ako v ostatných krajinách, kam sa Slováci prisťa-
hovali sa komunity vytvárali okolo kostola alebo aspoň 
náboženských spolkov. To znamená, že Slováci katolíckeho 
či evanjelického vierovyznania si vytvorili svoje farnosti. 
Ekumenická spolupráca Slovákov začala skôr v Kanade ako 
v starej vlasti, pretože ich bolo v jednotlivých mestách menej 
ako doma, a tak boli donútení spolupracovať pri verejných 
vystúpeniach Slovákov v Kanade. Keď bol počet Slová-
kov akéhokoľvek vierovyznania dostatočný, pocítili potrebu 
vytvoriť si vlastnú farnosť. V čase najväčšieho rozmachu 
existovalo v Kanade viac ako 20 slovenských kostolov, 
v ktorých sa po slovensky šírilo slovo Božie. Prešlo takmer 
80 rokov od príchodu prvých Slovákov, kým sa dospelo 
k takémuto počtu kostolov. Zlaté obdobie sa datuje od 
konca päťdesiatych do polovice sedemdesiatych rokov 20. 
storočia, trvalo teda okolo 25 rokov. 
Kniha odzrkadľuje aj súčasnosť Slovákov v Kanade. 
Slovenčina sa vytráca zo slovenských kostolov a v mnohých 
prípadoch zanikajú i samotné kostoly. Vyše 60 slovenských 
komunít, ktoré sa spoliehali na misionárske služby sloven-
ských jezuitov, bolo po ich odchode z Kanady v roku 1999 
ponechaných samých na seba. Nové tisícročie neprinieslo 
pre slovenské kostoly nič dobré. Starnutie farníkov, asimi-
lácia ich detí a vnúčat a klesajúci počet členov slovenských 
farností viedli k tomu, že mestá ako Winnipeg, Sarnia, 
Windsor, Welland, Markham a Montreal ostali bez sloven-
ského kostola či farnosti. Kostoly a farnosti v ostatných mes-
tách zatiaľ prežívajú, len farnosť sv. Cyrila a Metoda v Mis-
sissauge v Ontariu a farnosť sv. Cyrila a Metoda na západe 
Kanady v New Westminster môžeme označiť za naozaj živé 
a prosperujúce. 

Ondrej Miháľ

Viete, že na svete neexistuje kra-
jina, ktorej obyvateľ by nežil v Kanade? 
Umelkyňa Esther Bryan by vám o tom 
vedela rozprávať. Práve v jej mys-
li sa pred viac ako desiatimi rokmi zrodil 
projekt s názvom “Quilt Of Belonging” 
alebo ak si to poslovenčíme “Prikrýv-
ka príslušnosti”. 

národ-
nosti sveta. 
Hľadanie dobrovoľ-
níkov ochotných spolupracovať na tomto projekte 
a zhotovovanie jednotlivých blokov trvalo viac, než 
šesť rokov. Výsledkom je 36 metrov dlhá a 3 metre 
široká prikrývka s 263 blokmi. Toto kolosálne umelec-
ké dielo je vystavené v Kanadskom múzeu civilizácie 
v Gatineau, Ottawa. 
Pre nás, Slovákov žijúcich v Kanade je potešujúce, že 
sme tiež zastúpení na prikrývke príslušnosti v podobe 
slovenského bloku, ktorý vyhotovila pani Esther 
Bryan v spolupráci s pani Elenou Mirgovou. Blok 
zobrazuje početné slovenské regionálne výšivkárske 
štýly v tradičnej žltej, oranžovej a červenej farbe. 
Slovenské symboly sú v obsiahnuté v každom rohu 
výšivky. Holubica symbolizuje pokoj, srdce prehlasuje 
víťazstvo nad nepriazňou osudu cez lásku k druhým. 
V hlavnom hornom rohu je emblém so slovenským 
národným znakom. 
No a pre nás, Slovákov žijúcich vo Vancouveri a okolí 
a tiež pre tých, ktorí sa chystajú navštíviť ZOH 2010 
vo Vancouveri je dobre vedieť, že tento unikátny vý-
tvor budeme môcť vidieť “naživo” v Surrey Art Gallery 
v dňoch 23. januára až 4. apríla 2010. 

Mária Vrabčeková
Viac fotografii na www.sk-bc.ca/node/712 a 

www.quiltofbelonging.ca

Hlavná aktérka spomenutého projektu, Esther Bryan, 
rodená Gazdík sa narodila vo Francúzsku americkej 
matke a slovenskému otcovi, ktorý utiekol pred ko-
munizmom. Obidvaja rodičia pracovali ako misionári. 
Po desiatich rokoch, Esther a jej početná rodina emi-
grovala do Kanady. 
V roku 1995 sa spolu so svojim otcom rozhodla nav-
štíviť Slovensko, ktorý svoju rodnú krajinu a svojich 
príbuzných nevidel viac ako 40 rokov. Táto ces-
ta na Esther veľmi hlboko zapôsobila a dojmy z prelo-
movej životnej skúsenosti vyjadrila v koláži nazvanej 
“Návrat” (Return). Koláž obsahovala textil, kresby, 
maľby a literárne formy. 
Túžba ľudí vyrozprávať svoje životné príbehy a tiež aj 
túžba zodpovedať si základné otázky, typu: “Kde je 
môj domov?” a “Kde patrím?” priviedla pani Esther 
na brilantný nápad. Rozhodla sa vytvoriť prešívanú 
prikrývku, ktorá by v jednom celku, a pritom oddele-
ne, zobrazovala všetkých pôvodných obyvateľov Ka-
nady (the First Peoples) ako aj každú inú národnosť 
žijúcu v Kanade. Avšak hlbším zámerom autorky 
bolo upozorniť na fakt, že “našou jedinou skutočnou 
príslušnosťou je byť súčasťou Božej rodiny” a „Quilt 
Of Belonging” je súčasne pozvaním poznať Boha, 
podieľať sa a mať svoje miesto v božej rodine. 
Projekt začal v jeseni 1998. Imigračné záznamy do-
svedčili, že v Kanade žije aspoň jedna osoba každej 

Slovensko súčasťou  
prikrývky národností
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Z histórie farnosti sv. Cyrila 
a Metoda v New Westminster

V marci 1960, pred 50 rokmi, sa čas napĺňal a založenie 
Farnosti sv. Cyrila a Metoda v New Westminster bolo 
otázkou asi dvoch mesiacov. Čo sa však nám dnes zdá ako 
samozrejmosť, to bola iba možnosť s „otvoreným koncom“. 
Slovenský misionár Viliam S. Lacko, SJ, napísal Slovákom 
roztrúseným v okolí Vancouveru ohnivý list, ktorým ich pozval 
a povzbudil pre veľký čin, pre založenie farnosti sv. Cyrila a 
Metoda. Odpoveď našich predchodcov nedala na seba dlho 
čakať. Zopár týždňov po rozposlaní tohto listu sa smelé plány 
premenili na skutočnosť. 
Pokúsme sa vžiť do situácie našich krajanov spred 50 rokov, 
ktorí stáli pri založení farnosti a porozmýšľajme, ako by sme 
my zareagovali na email s takýmto obsahom, ktorý by sa 
dostal do nášho inboxu.  

(js) 

28. marec 1960 
Príjmite úprimný pozdrav od Vášho 

misionára. Pomaly sa približuje jeden 
z najväčších sviatkov – Veľká Noc. A to ma 
naplňuje zvláštnou starostlivosťou, aby som 
Vám mohol poslúžiť tak, ako si to právom 
zasluhujete. Modlil som sa, radil, rozmýšľal, 
a tak som prišiel k plánu, ktorý Vás istotne 
prekvapí, a ktorý Vám predkladám... 

Nedávno som dostal zvláštne vymenova-
nie z Ríma za misionára Slovákov v Britskej 
Kolumbii. Najdôstojnejší pán arcibiskup 
J. E. Wm. M. Duke to sám žiadal z Večného 
Mesta a zariadil už aj Slovenskú misiu, kto-
rou ma poveril. Keď som mu podal referát 
o Vašej horlivosti v náboženskom živote 
a svojej činnosti medzi Vami, vtedy mi pán 
arcibiskup povedal, aby som sa venoval 
výlučne Vám, potrebám Vašich duší, Vášmu 
posväteniu. 

S jeho dovolením, odobrením, ba vlastne 
odporúčaním, posielam Vám tento list 
a návrh, aby som Vás o tom informoval 
a dozvedel sa Vašu mienku. 

Ako viete, drahí v Kristu, patríte do mno-
hých farností. Nájdu sa však i poniektorí, 
ktorí ešte nikde nepatria. Ako v minulosti 
tak aj teraz štedro podporujete svoje farnosti 
a kňazov, ktorí Vám vysluhujú sviatosti a kážu 
Slovo Božie vo Vačich kostoloch. Navykli ste 
si na nich, na priateľov, na farnosť a jej zvyky, 
potreby. A to je celkom správne a prirodzené. 
Tak to má byť. 

Ale, či ste nemali oddávna túžbu skrytú 
na dne Vašich sŕdc, aby ste mali kňaza, 

ktorý by Vám vo Vašej reči kázal Slovo 
Božie, vysluhoval sviatosti? Či ste nemali 
vrúcnu túžbu, aby ste mali svoj vlastný sa-
mostatný slovenský kostol, ba samostatnú 
slovenskú farnosť? Či ste nemali túžbu, 
aby slovenský kňaz ostal stále s Vami, aby 
ste sa nemuseli obávať kedy odíde a či zasa 
príde k Vám? 

Pred dvomi rokmi som prišiel k Vám. Vi-
del som a skúsil Vašu horlivosť pri mesačných 
sv. omšiach a sv. Hodinách, pri pristupovaní 
k sviatostiam. To bola nielen Vaša, ale i moja 
veľká radosť. Ale viem, ako sa Vás to dotklo, 
keď sme museli s bohoslužbou čakať alebo 
ísť do školy alebo znášať zimu, horúčosť, 
dym alebo dážď. Poniektorých to i právom 
znechutilo. 

Chcel by som Vám dať teraz jedinečnú 
možnosť a príležitosť. Chcel by som, aby ste 
mali sv. omšu nie raz za mesiac, ale každú ne-
deľu a sviatok, ba keď budete chcieť i každý 
deň. Chcel by som, aby ste mali aj slovenskú 
kázeň každú nedeľu. Bola by to jedinečná 
milosť od Pána Boha, či nie? 

Mať svoj vlastný kostol, kde by sme 
numuseli na nikoho čakať, kde by nás nikto 
nevyrušoval, kde by sme v našom jazyku 
chválili modlitbou i spevom Boha, modlili 
sa všetci spolu, tak rástli v milosti a posvä-
tili roky nášho života, čo nás oddeľujú od 
večnosti, na ktorú sa nám treba radostne 
chystať... 

Bola by to veľká milosť a privilégium 
pre Vás, aby ste mohli dať príbytok Pánu 
Ježišovi medzi Vami... zapáliť nové Večné 
Svetlo na znak prítomnosti Pána Ježiša 
medzi Vami ...zoskupiť sa spoločne okolo 
nového bohostánku v spoločnej viere, 
nádeji a láske... 

Ako by to bolo možné? 
Kostol na Saperton v New Westminster 

je voľný a na predaj. Je väčší a krajší a dôs-
tojnejší a veľmi dobre by vyhovel Vašim 
potrebám a podmienkam. Dohovoril som sa 
s Rev. DeCoccola a on mi dal k dispozícii 
ten kostol od 10.apríla do 8.mája 1960. Do-
časne zaobstarám všetko do neho, požičiam 
potrebné veci, a tak Vám dám možnosť, aby 
ste v tom čase sami skúsili, presvedčili sa, či 
Vám to bude vyhovovať, či budete spokoj-

nejší a či budete za to, aby to neskôr celkom 
navždy patrilo Vám... 

Prístup busom zo všetkých strán je ľahký. 
Bus stáva ani nie celý blok od kostola. Pri 
kostole možno parkovať káry. Tak majú 
možnosť všetci Slováci z New Westminster, 
Queensboro, Vancouver, North Surrey ba 
i z celého okolia prísť na služby Božie. 

A preto Vám oznamujem tento program.
Sv. Hodina: v sobotu 2. apríla bude 1. 
posledný raz na Queensboro o 8.00 
večer.
Sv. Omše : Kvetná Nedeľa – 10. apríla 2. 
o 11.00 v novom kostole na Sapperton. 
Cez sv. Omšu budú aj pašie.
Veľká Noc - 17. apríla tiež o 11.00 3. 
v novom kostole na Sapperton. 

Ďalší program oznámim na Kvetnú Ne-
deľu a potom i na Veľkú Noc. 

Nedajte sa ani nanútiť ani odstrašiť. 
Príďte všetci i so známymi a sami sa presved-
číte o všetkom. Skúste sami na sebe všetko. 
Porozprávajte sa medzi sebou, poraďte. Nech 
Vás vedie Duch Sv. pri tom, lebo ide o väčšiu 
slávu Božiu a posvätenie Vašich duší. Budúc-
nosť je vo Vašich rukách. Tak zaistíte pre seba 
i pre celé okolie, ba celú Britskú Kolumbiu 
slovenského kňaza. Usilujme sa modliť o to, 
aby sme jasne poznali, či je to vôľa Božia 
a podľa toho aj konajte... 

Mať svoj vlastný kostol, všetci patriť 
k nemu, bez akýchkoľvek ťažkostí zo strany 
iných, mať slovenskú nedeľnú sv. omšu, 
kázeň, slovenské nábožné spolky, stáleho 
slovenského kňaza, slovenský spev v kostole, 
mať svoj vlastný nehatený náboženský život, 
národné oslavy, príležitostné programy – 
všetko okrem tanečných zábav – podporovať 
svoju vlastnú slovenskú faru-osadu a nijakú 
inú, to je vôľa pána arcibiskupa, to je príle-
žitosť, ktorá sa Vám naskytuje teraz a hádam 
nikdy viac... 

Dúfam, že som Vám všetko jasne napísal, 
predložil. Ďaľší program a oznamy Vám 
pošlem čím skôr. Teraz sa len modlime 
o poznanie vôle Božej. 

V Kristu oddaný

Slováci v Britskej Kolumbii
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My country by Timotej Oravec
I am here today to tell you a few interesting 

things about the country that I come from. My 
country is very young. Actually, my country is 2 
year younger than me! It was made on January 
1, 1993. My country is in the middle of Europe. 
Poland is above us, Hungary is below. Ukraine 
is one side, and Austria is on other side. 

Tourist love to visit us and see the Danube 
River, Spis Castle, the biggest in Middle Eu-
rope, hotsprings, and our beautiful cities, like 
the capital city Bratislava. Also, they come for 
...my favorite, of course... skiing in the High 
Tatras Mountains.

Our food is also great to try. One of our 
best national foods is “bryndzove halusky”. 
This is delicious pieces of potato mixed with 
some special sheep cheese, and wonderful 
bacon. Many people drink žincica with this. It 
is a drink made of sheep milk. 

My country makes cars and electronics for 
big companies like Sony, Volkswagen, Sam-
sung and Kia. Did you know that my country 
makes the most cars for people, in the world! 

Also, Canada is happy to know us, because we 
give them so many great hockey players! 

Our flag is made of 3-colored lines: white, 
blue and red. These represents harmony and 
independence. In the middle is our special 
symbol. It shows a double cross on top of 3-blue 
mountains. The cross shows our history and 
helps us remember 3-important saints from 
history: St. Benedict and 2-brothers St. Cyril 
and Methodius. They made our first language, 
and brought Christianity to Slovakia. The 
3-mountaints show our 3 big mountains: 
Tatra, Matra, Fatra. 

Our flag is very important to us, because 
it shows our independence, it shows unique 
identity. We used to be a part of another 
country, called Czechoslovakia. But since 
1993, there was a separation and now Czech 
Republic is beside us, and we are the country 
of Slovakia. 

Tento preslov predniesol Timotej Oravec 
pri príležitosti prezentácie slovenskej zástavy 
v škole CSLI. 

Poznámka redaktora: Predstavme si, že 
máme 18 rokov  a  že nám treba  povedať 
pár slov o našej krajine a o našej zástave 
pred publikom, v ktorom možno mnohí ne-
majú ani potuchy o našom územne malom 
Slovensku. Ako by sme my opísali našu 
krajinu s  použitím 330 slov? Myslím, že 
sa to Timotejovi Oravcovi podarilo celkom 
dobre ...

Z ľavej strany za Slovenskou Zástavou stoja p. Lawrence 
Keenan, riaditeľ a majiteľ školy CSLI, Timotej Oravec, 
študent zo Slovenska, p. Stanislav Lišiak, honorárny konzul 
Slovenska v Britskej Kolumbii a p. Jessie Macpherson, učiteľ. 

Stretnutie generácií v New Westminstri
15. novembra 2009 sa zišli vo farskej hale členovia farnosti sv. Cyrila a Metoda v New Westminster, aby si pri-

pomenuli úsilie a prácu svojich už nežijúcich predchodcov a starých žijúcich farníkov, vďaka ktorým sa môžeme 
pravidelne stretať na slovenských sv. omšiach v našom útulnom kostolíku a pri rôznych národných, spoločenských, 
duchovných a kultúrnych stretnutiach vo farskej hale. 

Stretnutie, pod vedením Fr. Juraja, pripravili členovia starej i novej farskej rady. Po výdatnom obede, ktorým 
sa úspešne predstavili mladé gazdinky, si prítomní vypočuli dojímavý príhovor pána Petra Levarského, v ktorom 
si zaspomínal na rodné Slovensko básňou Andreja Sládkoviča Detvan. Vyzdvihol zásluhy staršej generácie o za-
chovanie našej národnej identity a tiež poprial veľa pekných pokojných chvíľ generácii služobne i vekovo starších 
spolurodákov v kruhu našeho farského spoločenstva. 

Pán Jozef Starosta oživil spomienky pamätníkov premietaním fotografií z 30‑tych až 70‑rokov minulého storočia, 
ktoré dokumentovali národný, náboženský a spoločenský život našich predchodcov v Britskej Kolumbii. Mnohí 
z prítomných sa spoznali na fotografiach a podelili sa s nami svojimi spomienkami „z prvej ruky“. 

 Všetci prítomní sa zhodli na tom, že to bolo vydarené stretnutie, ktoré by bolo užitočné častejšie zopakovať. 
Na záver padol návrh z pléna, aby sme si spravili skupinovú fotografiu, ktorá môže budúcim generáciam slúžiť ako 
„historická“. Hoci na fotografii nie sú všetci zúčastnení, tobôž nie všetci farníci, sú na nej zastúpené všetky vekové 
kategórie našich farníkov, od najmladších po najstarších. 

Nebohý Fr. Viliam Lacko SJ, zakladateľ farnosti pred 50 rokmi, by sa určite tešil vidiac, že farnosť sv. Cyri-
la a Metoda v New Westminstri aj po polstoročí je živou farnosťou a že počas sv. omše sa kostolom neozýva iba pek-
ný slovenský spev, ale aj plač malých detí.

Teatro Tatro
Návštevníci ZOH 2010 budú môcť obdivovať 
umenie divadelnej skupiny Teatro Tatro zo 
Slovenska. Tento umelecký súbor bude 
vystupovať počas Kultúrnej Olympiády 2010 
a svojim netradičným divadelným umením 
reprezentovať našu krajinu a obveselovať špor-
tovcov i návštevníkov ZOH 2010 vo Vancouveri, 
na Whistleri a v ďalších okolitých mestách. 
Vystúpenia Teatro Tatro budú prebiehať na mo-
bilnej scéne, ktorá nesie tajuplný názov „The 
Magical Theatrical Vending Machine“ - Zázrač-
ný Divadelný Automat. A že sa majú navštevní-
ci ZOH 2010 na čo tešiť sa ukázalo v Nitre, kde 
malo Teatro Tatro generálku vystúpenia pred 
tým, než sa Zázračný Divadelný Automat vydal 
na cestu loďou naprieč Atlantikom. Spokojnosť 
nitrianskeho pouličného obecenstva je záru-
kou kvality vystúpení aj v prostredí ďalekého 
kanadského západu. 
Režisérom predstavení je Ondrej Spišiak. 
Mobilnú scénu a kostýmy navrhol Fero Lipták. 
Zázračný Divadelný Automat dostal hmotnú 
podobu pod konštrukčným vedením Pet-
ra Kostroňa. Producentkou vystúpení Teatro 
Tatro počas ZOH 2010 je Marika Kovalčíková, 
Marika Productions Canada. 
Predtým, než ich uvidíme naživo, nám herci Te-
atro Tatro, Robert Jakab, Martin Hanalka, Lukáš 
Latinák, Milan Ondrík a Milan Vojtela posielajú 
svoj pozdrav vo forme olympijských kruhov.

js

Stretnutie generácií 
v New Westminstri

15. novembra 2009 sa zišli vo farskej hale 
členovia farnosti sv. Cyrila a Metoda v New 
Westminster, aby si pripomenuli úsilie a prá-
cu svojich už nežijúcich predchodcov a starých 
žijúcich farníkov, vďaka ktorým sa môžeme 
pravidelne stretať na slovenských sv. omšiach 
v našom útulnom kostolíku a pri rôznych národ-
ných, spoločenských, duchovných a kultúrnych 
stretnutiach vo farskej hale. Stretnutie, pod ve-
dením Fr. Juraja, pripravili členovia starej i novej 

farskej rady. Po výdatnom obede, ktorým sa úspešne 
predstavili mladé gazdinky, si prítomní vypočuli dojíma-
vý príhovor pána Petra Levarského, v ktorom si zaspo-
mínal na rodné Slovensko básňou Andreja Sládkoviča 
Detvan. Vyzdvihol zásluhy staršej generácie o zachova-
nie našej národnej identity a tiež poprial veľa pekných 
pokojných chvíľ generácii služobne i vekovo starších 
spolurodákov v kruhu našeho farského spoločenstva.

Pán Jozef Starosta oživil spomienky pamätníkov pre-
mietaním fotografií z 30-tych až 70-rokov minulého 
storočia, ktoré dokumentovali národný, náboženský 
a spoločenský život našich predchodcov v Britskej Ko-
lumbii. Mnohí z prítomných sa spoznali na fotografiach 
a podelili sa s nami svojimi spomienkami „z prvej ruky“. 

Všetci prítomní sa zhodli na tom, že to bolo vydarené 
stretnutie, ktoré by bolo užitočné častejšie zopako-
vať. Na záver padol návrh z pléna, aby sme si spravili 
skupinovú fotografiu, ktorá môže budúcim generáciam 
slúžiť ako „historická“. Hoci na fotografii nie sú všetci 
zúčastnení, tobôž nie všetci farníci, sú na nej zastúpené 
všetky vekové kategórie našich farníkov, od najmlad-
ších po najstarších.

Nebohý Fr. Viliam Lacko SJ, zakladateľ farnosti pred 
50 rokmi, by sa určite tešil vidiac, že farnosť sv. Cyrila 
a Metoda v New Westminstri aj po polstoročí je živou 
farnosťou a že počas sv. omše sa kostolom neozýva iba 
pekný slovenský spev, ale aj plač malých detí.
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Odtiaľ prichodili listy chvály, občas 
podložené fotografiou, kde príbuzní stáli pri 
lesknúcich autách, ženy mali biele rukavičky 
a biele klobúčiky, všetci vysmiati a štastní. 
A tak sny o tejto vzdialenej zemi sa stávali zo 
dňa na deň ružovejšími a keď sa farba ich 
vlastným idealizovaním zmenila na najru-
žovejšiu, vtedy sa väčšina týchto mladých 
mužov z Liptovských Revúc rozhodla odísť 
do zázračnej a lákavej zeme za morom, zvanej 
Kanada. Zmeniť mizériu, zanechať živorenie 
naveky, v to dúfali.

Väčšina z nich si na na cestu musela poži-
čať peniaze, často urobiť zbierku v rodine.

Slobodní i novoženáči, boli istejší vybrať 
sa za peniazom do diaľky, keď ich bola väčšia 
skupinka. Mnohí z nich cítili v podujatí aj 
kus dobrodružstva.

Odchody a lúčenia
Ťažko sa odchádzalo novoženáčovi 

Richaldovi Valkovi, nevedel si predstaviť 
v cudzej zemi život bez jeho krásnej, mladej 
a ťažko vydobitej ženy Žofky. Netúžil po 
dobrodružstvách, najradšej by zostal doma 
pri nej, lenže podmienky boli čoraz horšie. 
Peniaze ktoré občas zarobil, musel do ha-
liera odovzdať matke, pretože žili spoločne 
s rodičmi, ktorí mali v dome ešte mnoho 
malých hladných úst. Nemali so ženou a 
malou dcérou Žofkou vlastnú izbu, ledva 
miesto na vlastnú posteľ. Nádej na vyslobo-
denie sa z jarma videl Richald iba v odchode 
so skupinou.

Rovnako ťažko sa odchádzalo aj Gustovi 
Sanigovi. Bolo mu ťažko opúšťať jeho mla-
dú, dobrú ženu Marku tak skoro po svadbe, 
ale túžba po lepšom živote a nádej, že sa mu 
ju čoskoro podarí priviesť do rajskej krajiny, 
kde nájdu lepší život spoločne, zvíťazila. 
Svoju ženu si do počiatočnej neistoty vziať 
nemohol, ale svoju druhú naobľúbenejšiu 
životnú spoločníčku, gombičkovú harmoni-
ku, ktorá ho rozveselila, keď smútil, hladkala 
ho svojou melódiou, keď myslel na Marku, 
harmoniku, ktorá roztancovala dosiaľ mnohé 
nohy keď bola nálada na tanec, bez tej by 
v cudzine žiť nemohol!

V skupine za chlebom odchádzali spolu 
z dediny aj Ján Bastigal, Ján Danček, Jozef 
Hromada, Ján Korček, Ondrej, Ján a Štefan 
Králik, Gustáv a Štefan Kubek, Ján Kutaj, 
Štefan Matuška, Gustáv Paracka, Jozef 
Pavčík, Florián Saniga, Ján Savrtka, Gustáv 
Stankoveň a Karol Vanovčan. Všetci boli 
mladí muži, ktorí dúfali v lepšiu budúcnosť.

Plavba do Nového sveta
Loď sa pohla z Hamburgu 10. marca 1930. 

Plavili sa pomerne nepokojným Atlantikom 
10 dní, kde im cestu spríjemňovala Gustova 
harmonika. Tentoraz dokázal z nej vyludzo-
vať len melódie s aktuálnymi a citlivými 
nápevmi, ako: „Keď sa Slovák preč do sveta 
uberal“, alebo „ Hojže Bože, jak to bolí, keď 
sa junač roztratí, po tom šírom sveta poli, 
po chlebovej postati. Každý svojou pošiel 
stranou, hnaný žitia nevôľou, v osamelých sa 
havranov, zmenil kŕdeľ sokolov“.

Naplnení zvedavosťou a nedočkavosťou 
na novú vysnívanú zem, smelo vykročili na 
kanadskú pôdu v Saint John’s, New Brun-

swick. Ružové okuliare začali skoro strácať 
svoj ružový nádych. Východná Kanada 
ich neprijala ako si predstavovali. Začínala 
kríza, nezamestnanosť bola už aj tu dennou 
kliatbou obyčajného človeka. Navštívili nie-
koľkých skorších usadlíkov z dediny, popri 
kuse chleba čakali aj z prvej ruky dostať 
dobrú radu. Nájsť ju nebolo ľahké. Poradili 
im západnú Kanadu, kde sa „vraj“ otvárajú 
nové uhoľné bane. 

Kde tie bane sú?
Cesta na západ bola hotovým dob-

rodružstvom. Bez dolára, bez reči, bez mapy 
a vedomostí, pobrali sa neskúsení Slováci 
prejsť záhadným spôsobom v roku 1930, 
5000 míľ. Vzácna rada od skúsenejších im 
dávala jedinú praktickú možnosť - vlak. Ten 
premával od východu na západ a zo západu 
na východ. Peniaze na lístok nemali, zostá-
valo im iba cestovať načierno, bez listka, 
a najistejšie, skryť sa na nákladnom vlaku 
v prepravovanom tovare, zaspať na dva-tri 
dni a po zobudení už si vo Winnipegu, 
ak si nasadol na ten pravý vlak, možno aj 
v Edmontone, v Alberte. Nordeg, mestečko, 
čo podľa rady vo východnej Kanade malo 
otvárať bane, bolo odtiaľ neďaleko. Ružové 
okuliare zmenili čočky na čierne, keď našli 
sľúbené bane zatvorené.

Čo ďalej, nikto im neporadil, nenašli 
známeho ani neznámeho Slováka. Rozhodli 
sa na cestu späť, na východ a odtiaľ cestovali 
opäť podobným spôsobom, znovu na západ. 
Dobrodružné cestovanie s častými vlako-
vými kontrolami, spojenými s kopancami 
pri ich vyhadzovaní z vlaku, im vzalo dva 
mesiace. Väčšina chlapov prišla spoločne do 
mestečka Hinton, ktoré sa skrývalo v údo-
liach Skalistých Hôr, v západnej Alberte. 
Práve sa otvárala sezóna dolovania uhlia 
od skorej jesene do neskorej jari. Štastne si 

Cesta nádeje  
 za chlebom
V čase keď svetová hospodárska kríza koncom dvadsia-
tych rokov zapúšťala svoje prvé korene vo svete, ťažké 
chvíle neobišli ani dedinky vtlačené do úzkych dolín Vy-
sokej Fatry a povodia riečky Revúca. Život bol ťažký, nájsť 
dobrú dlhodobú prácu bolo nemožné, tým nádej na obživu 
mnohodetných rodín a tiež cit zodpovednosti k starnúcim 
rodičom, hasla. Mladí, silní, ale nevzdelaní, poväčšine dre-
vorubači, baníci a pastieri, pri poháriku domácej alebo 
štamperlíku v krčme, často v skupinkách rozprávali o bo-
hatých krajinách za morom. 
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vydýchli nad tým, že prišli v pravý čas, že 
je koniec nebezpečnému cestovaniu, hladu, 
kopancom i väzeniu.

Dolovanie bolo sezónne, v lete nikto 
uhlie nekupoval, teda sa nedolovalo. Tí 
najusilovnejší si našli letnú prácu v okolí pri 
klčovaní pozemkov, alebo prácu u farmára, tí 
pohodlnejší mali letnú dovolenku. 

Roky odopierania
Richald zbytočne neminul ani penny, bol 

šetrný a vždy, keď mu prišla počas teplých 
letných dní chuť na pohár piva, ktorý by mu 
príjemne schladil vysušené hrdlo, zároveň 
mu prišla na um aj jeho vzdialená mladá 
žena s dcérkou a povedal si: „Veď som ne-
prišiel sem pivo popíjať, ale šetriť, aby som 
mohol čím skôr mojich najdrahších z jarma 
vyslobodiť“. 

Na privezenie pre ne potreboval $700. Na 
lístok loďou $200, na záruku $500. Kanad-
ské zákony boli pre rodinných príslušníkov 
vtedy veľmi prísne, zvlášť keď išlo o ženy 
s deťmi. Dôkazom toho, že šetril len pre ne, 
je, že už v auguste r. 1933 prichádzali Richal-
dove Žofky zo Slovenska do Kanady.

Atlantik počas ich plavby zúril, loď 
vyhadzovalo ako „zápalkovú krabičku“ na 
vrcholky vĺn, odkiaľ sa o pár sekúnd skĺzala 
ako do priepasti. Matka ochorela od strachu 
i morskej choroby a štvorročnú dcérku Žof-
ku opatrovali počas desaťdennej plavby len 
milosrdné spolucestujúce.

Konečne spolu
Richald dúfal, že spoločné prebíjanie 

sa životom prinesie ľahšie dni, ale nebolo 
to vždy tak. Rodina prinášala so sebou aj 
nesmiernu zodpovednosť a nové starosti. 
Presťahovali sa do baníckej osady Neckmine 
pri mestečku Drumheler, neďaleko Calgary. 

Miesto je známe tým, že má extrémne zimy 
a letá. 

Chalúpka, v ktorej žili, sa viac podobala 
kôlni ako domu. Často Žofke pokrývali slzy 
tvár, keď vytýkala mužovi, prečo ich privie-
dol do ťažších podmienok, ako boli doma. 
Doma, na Slovensku bola rodina, ktorá si 
pomáhala, domy boli zo zrubov a ich chatrč 
tu, iba z latiek.

Neckmine mala i dobré a pekné dni. 
Banícka osadlosť z rôznych národností, 
mala mnoho rodín z Liptova, Oravy i  Spi-
ša, mnoho z Liptovských Revúc a okolia. 
Spoločné zvyky, tradície otcov, spoločná reč, 
piesne, to všetko ich zbližovalo ako rodinu 
v cudzom svete. Za teplých letných večerov 
detský džavot hrajúcich sa detí sa odrážal od 
neďalekých kopcov v podobe echa. Príjemne 
sa počúvali, do neskorej noci, melancholické 
spevy žien aj mužov, ktorých doprevádzal 
Gusto na svojej harmonike. Úzkostlivo si 
ju opatroval, blýskajúce sa gombíky na nej 
často leštil, bola jeho neoddeliteľnou spoloč-
níčkou, popri jeho žene Marke. 

V poslednom čase často sedával sám 
a vyludzoval z nej akési smutné tóny. V pred-
stavách sa vracal do starej vlasti, smútil za 
dedinou pod strmými kopcami, za šťavna-
tými zelenými lúkami, myslel na dedinský 
salaš a cvengot zvoncov v ovčom stáde, na 
kraviarky, na fašiangové zábavy a vianočné 
koledy a pregĺgal slzy, keď myslel na matku 
a otca, ktorých si už nikdy viac neobjal. 

Asi pracoval v ňom šiesty zmysel a predví-
dal nešťastie, ktoré ich čakalo, keď sa v jeden 
krásny, slnečný nedeľný deň vybrali so ženou 
navštíviť neďalekých priateľov. Počas horú-
ceho popoludnia sa zrazu na oblohe zhro-
maždilo niekoľko nízkych tmavých mrakov, 
strhla sa blesková búrka s úžasným lejakom. 
Horúčavami vysušená zem nestačila prijímať 
množstvo dažďa, osadou sa začal prudko 

valiť prúd vody. Keď sa po búrke Gusto 
s Markou vracali domov, brodili sa kalužami 
vody a lepivým blatom. 

Bez harmoniky
Ako sa približovali k svojmu domku, 

niečo sa im nezdalo. Trvalo im to niekoľko 
sekúnd, kým pochopili, že ich milovaný 
malý domček už neexistoval. Tam, kde 
stávali domky susedov, valili sa prudké vody 
zbehnuté z okolitých kopcov. Kým Marka 
plakala nad stratou a obavou z budúcnosti, 
Gusto lamentoval len nad stratou svojej 
gombičkovej harmoniky, po ktorej boli 
zvyknuté od mladosti jeho prsty sa hravo 
kĺzať po celej dĺžke i šírke, tak ako sa teraz 
kĺžu prúdy vody po mieste, kde pred búrkou 
stál ich domček.

Keď Neckmine zatvoril bane natrvalo, 
väčšina slovenských i revúckych rodín sa 
presťahovala do Calgary. Bol to pravý čas 
na ľahšiu prácu pre zodratých baníkov. Tu 
našli i kostol so slovenským kňazom, ktorý 
okrem náboženského ducha udržiaval aj 
národné, kultúrne a spoločenské spolužitie, 
pod vedením jezuitov, otca Sprušanského, 
Žabku a Kadleca.

Posledné roky svojho života prežila moja 
teta Žofka i ujo Richald v Langley, v blízkos-
ti svojich detí. Kým bol ujo schopný riadiť 
auto, pravidelne chodili do kostola Sv. Cyrila 
a Metoda v New Westminstri.

Zo spomienok uja Richalda a tety Žofky 
spracovala

Marta Styk

5
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Pred 50 rokmi, 7. júla 1960, niekoľ ko týždňov po vzniku 
Slovenskej farnosti sv. Cyrila a Metoda v New Westminstri, 
O. Viliam Lacko SJ, ktorý stál pri jej založení, vyzval do spo-
lupráce všetkých Slovákov žijúcich na pobreží kanadského 
Pacifiku. 

Nové dejiny Slovákov na Pacifiku
Vtedy sa začali nové dejiny Slovákov na 

Pacifiku. Dali miesto Pánu Ježišovi, aby mohli 
žiť z vianočného odkazu Emanuel, t.j. Boh 
s nami. A tak sme odbavili Veľkú noc a ostatné 
sviatky tak, ako sme boli zvyklí doma. Slovo 
Božie znelo v našej materčine a práve tak naše 
modlitby a najmä nábožné piesne. Takto sme 
zistili, že nás je dosť a sme sa rozhodli vzácnu 
príležitosť plno využiť pre oslavu Boha a posvä-
tenie našich duší. A tak sme kúpili ten kostol. 

Je to prvý slovenský kostol v západnej 
Kanade. A keďže celý kresťanský slovanský 
svet sa chystá trojročnou duchovnou obnovou 
pripraviť sa na oslavu 1.100. výročia príchodu 
sv. Cyrila a Metoda na Veľkú Moravu, s citom 
úprimnej povďačnosti za „dedičstvo otcov 
našich“ sme ho nazvali ich menom. 

Horlivé a obetavé, nikdy neustávajúce ruky 
nášho ľudu zblízka i zďaleka sa pričinili o krásny 
chrám Boží. Každý týždeň je v ňom čosi nové 
a milé. A to isté treba povedať aj o fare. Takto 
budujeme nové nábožensko-kultúrne stredisko 
Slovákov na svete. 

Máme veľkú nádej, že Boh požehná naše 
úsilia a v spolupráci s milosťou Božou zaradíme 
sa medzi tých našich bratov a sestry, ktorí mali 
a majú šťastie už dávnejšie mať ich vlastný 
slovenský kostol. 

Doteraz sme patrili do rôznych farností 
a teraz sme všetci zjednotení pred jedným 
bohostánkom. Uvedomujeme si to plným 
srdcom a podľa žiarivého príkladu ostatných 
slovenských farností aj my chceme žiť hojnej-
ším životom, korý nám Pán Ježiš priniesol. (Ján 
10:10) 

S bolesťou hľadíme na tie farnosti v ar-
cidiecéze, ktorá je vlastne ešte len misijným 
územím, ako dlhy na nich tlačia ako bolestné 
jarmo. Obete a mozole veriacich idú na spláca-
nie interestu (úrokov). Oni to robia, lebo niet 
inakšieho východiska. 

My by sme sa chceli toho vyvarovať. 
Chceli by sme si stať v krátkej budúcnosti do 
šíku ostaných farností v Kanade a Amerike, 
ktoré budú ochotne a štedro napomáhať každé 
slovensko-kresťanské podujatie. Bude ich 

hodne a stále, veď sme pred slávnym jubileom 
príchodu našich sv. vierozvestov – sv. Cyrila 
a Metoda. 

To je možné len s Vašou podporou a spo-
luprácou. 

Vieme, že spoločnými silami sa dá mnoho 
vykonať, ba oveľa viac, ako sa nazdávame. 
Preto sa v tejto našej spoločnej viere a spolu-
patričnosti k tomu istému „dedičstvu otcov 
našich“ obraciame na Vás s úprimnou prosbou 
o pomoc, a to o Vašu modlitbu a milodar. 

Chceme Vám dať príležitosť mať účasť na 
novom slovenskom kostole. 

Chceme Vám dať príležitosť na výstavbe 
nového bohostánku. 

Chceme Vám dať príležitosť zúčastniť sa 
na novom slovenskom nábožensko-kulúrnom 
stredisku. 

Chcete nám pomôcť?
Chcete nám pomôcť v tomto krásnom 

a veľkolepom dejinnom podujatí? 
Chcete nás podporiť Vašou modlitbou 

a duchovnou obetou? 
Chcete nás podporiť svojím veľkodušným 

milodarom? 
Ak áno, vtedy pošlite to láskavo na túto 

adresu: 
Sts. Cyril and Methodius Church
472 East 8th Avenue
New Westminster, B.C.
Ak máte priateľa alebo známeho, povedzte 

mu o našom podujatí. A povzbuďte ho svojím 
vlastným príkladom... 

Patríte do nejakého spolku? Vtedy máte 
príležitosť stať sa apoštolom veľkolepého diela 
náboženského, kultúrneho a národného. 

My Vám budeme veľmi povďační a zahrnie-
me Vás do našich sv. omší a našich spoločných 
i súkromných modlitieb. 

Ide o dielo, ktoré bude slúžiť väčšej sláve 
Božej a posväteniu duší. Kiež naši sv. patróni 
– sv. Cyrila a Metod bdejú nad nami... 

Vo sviatok sv. Cyrila a Metoda v Kristu 
oddaný 

Viliam S. Lacko, SJ
472 East 8th Avenue
New Westminster, B.C.

Máj 1960 - Nová farnosť 
sv. Cyrila a Metoda

7. júla 1960

Milí bratia Slováci a Slovenky 
Prichádzam k Vám s radostnou zprávou, že 

v New Westminster, B. C. máme už náš vlastný 
slovenský kostol zasvätený našim vierozvestom 
sv. Cyrilovi a Metodovi. 

Takto sa splnila naša túžba, naše modlitby 
boli vyslyšané a naše srdcia prekypujú rados-
ťou, s ktorou sa chceme podeliť aj s Vami. 
Áno, patríme do radu tých Slovákov, ktorí 
majú uprostred seba bohostánok a v ňom sa 
schádzame k pravidelným bohoslužbám a kde 
v našej rodnej materčine sa modlíme, spievame 
a počúvame slovo Božie. 

Sme nevýslovne šťastní, že po rokoch 
nádejí, túžob, modlitieb, obetí a čakaní máme 
privilégium mať účasť na novom slovenskom 
chráme Božom, kde medzi nami a s nami 
prebýva Pán. 

Ako sa to stalo?
Náš ndp. Arcibiskup J. E. Wm. M. Duke, 

D. D. vo Vancouver, B. C. požiadal sloven-
ských jezuitov v Galt, Ont. o slovenského kňa-
za – misionára. Pred dvoma rokmi mi pripadla 
milá úloha ísť na Západ, na pacifické pobrežie, 
do najkrajšej kanadskej provincie, do British 
Columbia. Tu som pokračoval v práci mojich 
slávnych predchodcov: Fr. Floriána SVD, Fr. 
Fajkusa SVD, Fr. Žabku SJ a Fr. Sprušánského 
SJ. Boh žehnal nimi začatú prácu. 

Náš dobrý a horlivý ľud ukázal svoj ná-
boženský život. Riadne sme sa schádzali do 
kostolíka Ducha Sv. na Queensborough, B.C., 
ktorý vystavali slovenské mozoľnaté ruky hnané 
ohnivými srdciami plnými ochoty a veľkoduš-
nosti. Pod vedením zvečnelého Fr. Maleitera 
vystavali skromný síce, ale milý chrám Boží, 
ktorý sa stal náboženským strediskom Slovákov 
po celom okolí. 

Ale sa ukázalo, že kostol je malý. Nestačil 
už pojať všetkých, čo žiadostivo prichádzali piť 
z prameňov milosti posväcujúcej. A tu Pán Boh 
zasiahol. J. E. ndp. Arcibiskup zriadil slovenskú 
misiu vo svojej diecéze. Z Ríma prišiel dekrét, a 
tak sme najprv zarentovali bývalý kostol sv. Mi-
chala v New Westminster, B.C. Ten je v strede 
pre všetkých Slovákov po okolí. Spoločnými 
silami a obeťami sme ho vymaľovali a prichys-
tali k posvätným úkonom náboženským, ktoré 
sme začali na Kvetnú nedeľu. 

Slováci v Britskej Kolumbii
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Keď sme sa takmer pred 25 rokmi, presťahovali 
z Prince George do Vancouveru, prvou vecou bolo 
pozrieť sa do telefónneho zoznamu, kde som našiel 
„Sts. Cyril and Methodius Slovak Church“ v New 
Westminster. Keď som prvýkrát prišiel do slovenské-
ho kostolíka, bol som milo prekvapený. Ďaleko od 
Slovenska, na druhom konci zemegule, pri pobreží 
Pacifiku, v spleti angličtiny a iných jazykov, som sa 
mohol započúvať do slovenských omšových piesní, 
do slovenských modlitieb. Nechcelo sa mi tomu ani 
veriť. Kázeň slovenského jezuitského misionára Otca 
Šveca bola tiež v slovenčine, ktorá však bola trošku 
staršia a tiež trošku poznačená dlhodobým pobytom 
v Afrike a Amerike.
Po sv. omši sa mi prihovorili viacerí farníci: Ako dlho 
si v Kanade? Odkiaľ si zo Slovenska? Z Bánoviec? 
Ja som z Partizánskeho, v Bánovciach som trénoval 
futbalistov, volám sa Kasanič. Pred nedávnom sme 
sa do Kanady presťahovali z Austrálie. Stretol som 
tam tvojho bratranca Miša. Máš robotu? Nemáš? 
Nič sa neboj. Kanada je dobrá krajina. Potrvá vám to 
nejaký čas, ale bude dobre. Spievaš? Príď na chórus, 
potrebujeme spevákov. 
Postupne som sa zoznamoval so životom v slovenskej 
farnosti, so spevákmi, s piknikmi, s tanečnými zába-
vami, s činnosťou krajanských spolkov, 1. Slovenskej 
Katolickej Jednoty, Kanadskej Slovenskej Ligy, ale tiež 
so širšou slovenskou komunitou, hlavne športovou, 
s futbalistami a s tenistami. 
Členovia nášho farského spoločenstva však vždy 
zostali tými prvými, na ktorých som sa obracal, keď 
som bol v núdzi. Otec Lacko, jezuita, zakladateľ 
farnosti, bol vždy naporúdzi s dobrou radou alebo 
praktickou pomocou a rovnako aj viacerí farníci, ktorí 
sa postupne stávali našimi známymi a priateľmi. 

Mnohe situácie a medziľudské vzťahy vo farskom 
spoločenstve som nechápal, pretože mali korene 
niekde v minulosti, o ktorej som nič nevedel. Niekedy 
sa mi zdalo, že viem ako riešiť nejaký problém, a chcel 
som byť príliš aktívny, ale Otec Lacko, ktorý dokonale 
poznal situáciu vo farnosti za predchádzajúcich 25 
rokov, ma okamžite usmernil a patrične schladil „no-
no-no“ Jozef, tak toto sa tu robiť nebude. 
Život farského spoločenstva som začal viac chápať až 
takmer po 10 rokoch, keď sme v r. 1995 pripravovali 
oslavu 35. výročia založenia farnosti a keď ma vte-
dajší správca farnosti, Otec Ján Kadlec, tiež jezuita, 
požiadal o pomoc pri príprave fotografií a historických 
materiálov zo života farnosti za uplynulých 35 rokov. 
Až pri prezeraní fotografií, ktoré sme zhromaždili od 
starších farníkov a pri listovaní v ročenkách jezuitov 
počínajúc rokom 1952 až do roku 1990, som si plne 
uvedomil skutočný význam farnosti pre slovenskú 
komunitu na poli duchovnom, náboženskom, národ-
nom, spoločenskom aj kultúrnom. 
Koľko kázní odznelo v slovenskom jazyku, koľko sv. 
omší, krstov, svadieb, pohrebov vyslúžili slovenskí 
jezuiti, Otcovia Sprušanský, Dančo, Javorka, Lacko, 
Žabka, Švec, Kadlec. Koľko divadiel sa odohralo, koľ-
ko piknikov, koľko spoločenských zábav, aká bohatá 
činnosť 1. Slovenskej Katolíckej Jednoty, Kanadskej 
Slovenskej Ligy, koľko reprezentačných vystúpení 
v slovenských krojoch pri rôznych kanadských osla-
vách, koľko vianočných kolied a veľkonočných pašií 
odznelo, ako Slovenská škola úspešne udržiavala 
slovenský jazyk u detí a mladých farníkov po r. 1968. 
A v neposlednom rade, koľko financií a času venovali 
naši predchodcovia pri kúpení a oprave nášho sloven-
ského kostolíka. 
Začal som sa úplne inak, s úctou a obdivom pozerať 
na „služobne“ starších farníkov. Na organistu a 
dlhodobého predsedu 1. Slovenskej Katolíckej 
Mužskej Jednoty Janka Vargu, na herečku v mnohých 
divadlách a predsedníčku 1. Slovenskej Katolíckej 
Ženskej Jednoty Mary Benešovú, na neúnavného 
pracovníka v spolkovom živote a dlhoročného 
predsedu Kanadskej Slovenskej Ligy Jana 
Kaprálika, na učiteľku slovenskej školy Reginu 
Tobiášovú a na mnohých starousadlíkov, ktorí 
stáli pri zakladaní farnosti v r. 1960. 
Koncom 90-tych rokov farnosť začala prechá-
dzať výraznými zmenami. Emigrácia vo forme 
utečencov prestala, starší členovia farnosti 
odumierali, jezuitská misia v Kanade končila 

a visela nad nami otázka, čo bude s našou farnosťou. 
Nasledovalo obdobie písomných i osobných prosieb a 
žiadostí skupiny farníkov i jednodlicov, ako aj obdobie 
tichých modlitieb za slovenského kňaza vo farnosti. 
V r. 1999 k nám zavítal mladý, vitálny kňaz, Roman 
Seko, ktorého nám dočasne poslal banskobystrický 
biskup Rudolf Baláž. Tým začal do našej farnosti príliv 
novej krvi, nového elánu, nového duchovného života. 
Za uplynulých 10 rokov sa v našej farnosti krátkodobo 
vystriedali kňazi Roman Seko, Pavol Hudák, Andrej 
Darmo, Vladimír Dzurenda, Martin Harčar. Dlhodobo 
u nás pôsobili kňazi Jozef Menuš a Juraj Kopanický, 
ktorý je s nami dodnes. 
Za posledných 10 rokov naša farnosť omladla, nielen 
za oltárom, ale tiež v laviciach. Do Vancouveru a oko-
lia prichádzajú mnohé slovenské dievčatá a chlapci, 
krátkodobo i dlhodobo, za prácou. Niektorí novodobí 
immigranti nás prídu pozrieť iba raz, dvakrát, získať 
potrebné informácie a idú ďalej svojou cestou. Iní 
sa z času načas vracajú, hlavne vtedy, keď zacítia 
duchovný hlad a prázdnotu. Avšak mnohí mladí 
zakotvia v našej farnosti a sú trvalým prínosom pre 
farské spoločenstvo. Príkladom je skupina mladých, 
ktorí spevom okrášľujú slovenské bohoslužby. 
Čo ma však najviac teší, je, keď sa spev z chórusu 
mieša s detským krikom a plačom alebo keď sa malé 
deti, ktoré sa sotva naučili chodiť, začnú pri podávaní 
svätého prijímania motať pod nohami starých krivka-
júcich farníkov alebo sa vyberú počas pozdvihovania 
preskúmať, čo sa to tam pri oltári vlastne robí. Viem, 
je to veľakrát rušivé, ale, na druhej strane, farské 
spoločenstvo, v ktorom plačú malé deti a drobizg 
sa motá popod nohy starým alebo okolo oltára, také 
spoločenstvo je živé. A naše farské spoločenstvo je 
naozaj živé. Pán Boh zaplať. 
Dnes, po takmer 25 rokoch života vo farnosti sv. 
Cyrila a Metoda si plne uvedomujem, aké je to požeh-
nanie, že máme vlastný slovenský kostol, že máme 
slovenského kňaza, že máme slovenské farské 
spoločenstvo, ktoré sa skladá z farníkov všetkých 
vekových kategórií. 
Tento rok oslávime 50 rokov trvania našej farnosti. 
Bude to čas obzrieť sa dozadu, do minulosti, po-
ďakovať sa našim predchodcom za všetko, čo pre 
našu farnosť urobili, za všetku dobrovoľnú prácu, za 
finančné príspevky, za to, že vlastne máme tento náš 
malý, útulný kostolík. Bude to však aj čas, aby sme 
sa pozreli do budúcnosti, aby sme sa zamysleli, čím 
môže naša generácia prispieť, aby farnosť sv. Cyrila 
a Metoda v New Westminster bola živá a zdravá aj 
o ďalších 25, či 50 rokov. Aby budúci kňazi v našej 
farnosti mohli konštatovať spolu s nebohým zaklada-
teľom farnosti, Otcom Lackom, ktorý pred 25 rokmi 
napísal do ročenky Jezuitov: 
„Som rád, že môžem povedať, že naša farnosť 
rastie, prekvitá a prináša bohaté ovocie. Moje 
želanie je, aby tak pokračovala na väčšiu slávu 
Božiu, na radosť Cirkvi a nie na poslednom 
mieste i na radosť farníkov.“ 

Jožo Starosta

Farnosť sv. Cyrila a Medoda 
mojimi očami
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Queensborough v roku 1955
Text nasledujúceho príspevku sme nechali v pôvod-
nom znení, bez štylistických úprav, bez opráv grama-
tických chýb. Doplnili sme iba interpunkčné znamien-
ka, pretože text bol písaný anglickou klávesnicou. 
Štylisticky nezvyčajné zvraty sme vytlačili kurzívou. 
Autor príspevku, Ed Starick, sa narodil v Kanade 
zo slovenských rodičov. Nechodil do slovenských škôl. 
Slovenčinu sa učil iba od svojich rodičov, počúvaním 
Božieho slova v kostole sv. Cyrila a Metoda v New 
Westminsteri, čítaním slovenských kníh (Nižňanský) 
a samoštúdiom. Podľa jeho vlastných slov, veľa získal 
čítaním slovenských periodík vydávaných v Severnej 
Amerike a to hlavne mesačníka Ave Mária, ročenky 
Slovenských Jezuitov a dvoj-týždenníka Jednota. Ed 
sa cítí veľmi zaviazaný svojmu otcovi, Petrovi Shellin-
govi, ktorý doňho hlboko vštepil vedomie, že schop-
nosť komunikácie v slovenskom jazyku je vzácnym 
obohatením jeho života. 
Zaujímavé je, že text článku obsahuje iba 4 “hrúbky”. 
Obávam sa však, že mnohí terajší absolventi sloven-
ských škôl si ich ani nevšimnú... . 

js 

Začiatkom 50-tych rokov Slováci z Vancouveru a oko-
litých predmestach sa často stretávali v Slovenskom 
Dome v Queensborough, New Westminister. Ako pa-
mätám, Dom bol dvojizbová hala: v  prednej izbe sa 
tancovalo a v druhej boli stoli a lavice, kde sa podáva-
lo jedlo. Slovenské rodiny v tomto stredisku oslavo-
vali svadby, oslavy ako 25. a 50.výročie manželstva 
a ešte aj všelijaké iné podujatia. Vel’mi populárne 
medzi nimi boli divadlá, kde obyčajní ľudia robievali 
všetko: hrali ako herci, urobili a namal’ovali pozadie 
a pozháňali alebo ušili kostými. 
Priložená fotka z r.1955 trochu ukazuje ako to vizera-
lo v tom čase na jednom divadle. Režisér (za pultom) 
je Ján Kaprálik a hovorí s hercom Petrom Shellin-
gom. Stoja na javisku v Slovenskom Dome. Neviem 
o čom sa rozprávajú, ale Peter Shelling (moj otec) mal 
obyčaj niekedy priložit’ svoje naraz vymyslené slová 
namiesto tie, čo boli napísané a čo mal povedat’. To 
bolo vždy smiešne pre l’udí v audiencii, ale iste nie 
vždy pre režiséra. Je vidno akého huncúta hral Peter 
podl’a toho, že si drží palicu okolo krku a tak počúva 
režiséra. Druhí herci na fotke sú Štefan Radzo a pri 
ňom, na okraji, Steve Yakupco (Jakubčo?), ktorý, sa 
mi zdá, že drží fajku v ruke. Neviem aké úlohy hrali 
(možno boli nejakí rol’níci alebo robotníci). Ale som 

istý, že boli smiešni. Žena, ktorá sedí na l’avej strane 
a niečo napráva, je Mary Beneš. Ona na fotke je je-
dina zo všetkých, ktorá ešte žije a dodnes je aktívna 
farníčka kostola Svätého Cyrila a Metoda v New West-
minister. 
Zaujímavé pre mňa je aj pozadie. Niekto namal’oval 
les a stromy. Je vidno aj akýsi hrad, ktorý mne pripo-
mína Oravský Zámok. Divadlá v dávnych časoch boli 
pamätné zážitky, ktoré priniesli a dali vel’a radosti 
a veselosti vtedajšym Slovákom. Každy sa tešil, ked’ 
bolo vyhlásené, ze bude nejake divadlo. 

Ed Starick 

Predchodca Skytrainu
Každý, kto teraz býva vo Vancouveri a okolo Van-

couveru,  vie o Skytraine, o tomto modernom “Rapid 
Transit System”.   Ale starší l’udia, ktorí žili v 40-
tych a začiatkom 50-tych rokov minulého storočia,   
možno budú pamätat’, že sa mohlo vtedy íst’ vlakom 
z Vancouveru až do Chilliwacku.  Železnica sa volala 
“B.C. Electric”.  Neskoršie bola známa ako “B.C. Hyd-
ro” a potom  ako ”Southern Railway of British Co-
lumbia”.  Kol’ajnice je možné ešte vidieť na viacerých 
miestach.

Na fotke, ktorá je asi z roku 1952, sú dvaja chlapi 
z našich starších slovenských rodín, ktorí pracovali 
ako robotníci pre “B.C.Electric”.  Ich prácou bolo udr-

žovat’ kol’ajnice v poriadku a naprávat’ veci, ked’ 
bolo treba.  Chlapi sedia na “speederi”,  na ktorom sa 
vozievali každý deň do práce.  “Speeder” letel dost’ 
rýchlo a mal svoj zvuk “Put! Put! Put! Put! Put!”   
Ked’ si to počul, vedel si, že niečo ide.

Na l’avej strane “speedera” sedí šofér Peter Shel-
ling (vtedajší “foreman” skupiny chlapov  pracujú-
cich pre B.C. Electric). Na pravej strane je robotník, 
Ján Šebest.  Peter prišiel do Kanady z Oravy a bol 
bratom Blahoslavenej Zdenky Schelingovej.  Ján Še-
best prisiel  z Vikartoviec a býval dlhé roky v Surrey, 
zaraz pri moste “Patullo Bridge” na ulici Liverpo-
ol, kde ste mohli nájsť rad radom tri ďalšie domy 

druhých známych slovenských rodín: Petrenčíkov-
cov, Vitkajovcov a trochu d’alej ešte aj Kiktovcov 
(rodičia Mary Benešovej).   

Ján si potom kúpil dom zaraz pri slovenskom 
kostole sv. Cyrila a Metoda na Sappertone, v New 
Westminsteri.  Vždy si ho videl okolo kostola čistit’ 
chodníky s metlou alebo s lopatou, ked’ napadol 
nejaký sneh.  Kňazi zo slovenskej farnosti ho mali  
vel’mi radi.

   Ed Starick

Svatba pani Marie Kikta 
a Franka Beneša v r. 1956 
v kostole Sv. Michala 
v Queensborough. 

V tomto kostole sa v 50-
tych rokoch stretávali 
Slováci z New Westminster 
a z okolia. Od r. 1954 chodil 
medzi nich slovenský 
jezuita Fr. Ján Sprušanský 
a neskôr, asi od r. 1958, 
slovenský jezuita Fr. Viliam 
Lacko. Bol to práve Fr. 
Lacko, ktorý miestnych 
Slovákov povzbudzoval, aby 
si vytvorili vlastnú farnosť, čo sa im aj v r.1960 podarilo.  
Doposiaľ známe osoby na fotografii v spodnom rade zľava - Liptaj, John Kikta (otec nevesty), Solčany 
(družica), Dobrovolný (ženíchov priateľ), Mary Kikta (nevesta), Frank Beneš (ženích), Ann Shelling, Fr. Ján 
Sprušanský, ??? (ženíchov priateľ). 
V hornom rade zľava - ???, ??? (pán v popredí), ??? (pani v pozadí), Mary Kikta (matka nevesty), p. Vitkay 
(v pozadí), (asi) p. Maršala, pán v pozadí a pani v popredí sú manželia a rodičia dvoch malých dievčatiek 
stojacich pri neveste a tri osoby stojace na schodoch vpravo sú priatelia nevesty z jej pracoviska.

Výstava slovenských historických fotografií  
v New Westminsteri

Výstava slovenských historických fotografií, ktorú sme otvorili vo farskej hale Sv. 
Cyrila a Metoda v New Westminsteri, je venovaná 50ročnej histórii farnosti ako aj 
niektorým udalostiam z obdobia pred rokom 1960, ktoré súviseli s jej vznikom. 

Výstavu sme otvorili už počas ZOH 2010 vo Vancouveri, takže mnohí návštevníci 
ZOH, ktorí prišli navštíviť krajanskú komunitu stretávajúcu sa vo farnosti Sv. Cyrila 
a Metoda, si mohli prezrieť vkusne zarámované kvalitné zväčšeniny historických 
fotografií. 

Medzi vzácnymi hosťami, ktorých sme mohli privítať na výstave a pri priateľ-
ských stretnutiach so spolurodákmi žijúcimi v Kanade, boli prezident SR pán Ivan 
Gašparovič, prezident SOV pán František Chmelár, predseda SPV pán Ján Riapoš, 

riaditeľ Radošinského Naivného Divadla pán Stanislav Štepka a mnohí ďaľší náv-
števníci zo Slovenska ako aj z iných kútov sveta. 

Výstavu sme mohli inštalovať vďaka finančnej podpore člena farského spoločen-
stva pána Petra Levárskeho a Úradu pre Slovákov žijúcich v zahraničí, vďaka po-
rozumeniu správcu fary Rev. Juraja Kopanického a farskej rady, ako aj vďaka obe-
tavej práci pána Jozefa Starostu, zodpovedného redaktora časopisu Slovo z Britskej 
Kolumbie, ktorý fotografie zozbieral, zoskenoval, nechal zväčšiť a zarámoval. 

Výstava, ktorú priebežne dopĺňame o nové obrazové a textové príspevky, bude 
otvorená pre verejnosť počas celého jubilejného roku 2010, kedy si pripomíname 50. 
výročie založenia slovenskej osady Sv. Cyrila a Metoda v New Westminsteri. 

Útržky z histórie

3

Nie každý, kto počuje pomenovanie „Kanadský drevorubač“, si aj uvedomí, čo takéto pomenovanie 
naozaj znamenalo. Na fotografii z r. 1939 je vľavo Jozef Otrošina, jeden zo zakladajúcich členov farnosti. 
Drevorubača vpravo sa nám doposiaľ nepodarilo identifikovať.

Slovenská hala pri kostole bola hneď od začiatku miestom stretnutí miestnych Slovákov pri krstoch, 
svadbách, pohreboch alebo duchovných, národných, spoločenských a kultúrnych podujatiach. Fotografia 
z konca 70-tych alebo zo začiatku 80-rokov je z podujatia, ktorého presný dôvod sa nám doposiaľ 
nepodarilo zistiť. Sú na ňom však hojne zastúpené všetky generácie farníkov. Medzi známe tváre patria: 
Tereza Michalec, Fabry, Štencel, Mike Mičko, Fajkoš Jozef, Margaret Varga, Mary Kikta, John Gala, Miriam 
Fajkošová, Jan Kikta, John Beneš, Vivian Fajkošová, Michelle Mičko, Štefan Maňuch, Ed Oravec, Manie 
Varga, Manželia Volentierovci, Mary Tobiáš, Sonja Dano, Drobný, Zuzka Oravec (Levarský), Denis Radzo, 
Dano a Joe Maršala.

Viacerí členovia farnosti sv. Cyrila a Me-
toda v New Westminsteri boli grécko-
katolíci. Koncom 60-tych rokov prišiel 
do farnosti na návštevu gréckokatolícky 
biskup Michal Rusnák. Prvý rad zľava: 
Diana Horvat (Števaňák), Bertha Otroši-
na (Palko), Mary Horvat. Druhý rad zľava: 
Zuzana Zubko, Ján Lunter, Biskup Michal 
Rusnak, Anna Belej, Fr. Vincent Dančo. 
Tretí rad zľava: Tereza Michalec, Zuzana 
Otrošina, John Michalec, Steve Horvat.

Hranie divadla bolo jednou 
z kultúrnych činností a záľub, 
ktorým sa venovali asi všetky vlny 
slovenských emigrantov. „Ka-
menný chodníček“ bola obľúbená 
divadelná hra, ktorú nacvičili 
„ochotníci“ v 50-tych rokoch ale 
aj vlna emigrantov, ktorí prišli po 
68. roku. Na fotografii zo začiatku 
70-tych rokov sú zľava: John 
Bartoš, Margaret Segeč, Chova-
nová, Paulína Sentiváni (Čedík), 
Vlado Daníšek, Regina Tobiáš, 
Vilma Oravec, Vlado Ferenčík, a p. 
Navrátil.

1. január 1993 - vyhlásenie Sloven-
skej Republiky. Hoci počtom neveľká, 
predsa vokálna a viditeľná skupinka 
Slovákov prevažne z farnosti sv. 
Cyrila a Metoda z New Westminstru, 
sa nechala počuť a vidieť v centre 
Vancouveru pred „Art Gallery“ ne-
ďaleko bývalého obchodného domu 
„Eatons“ - teraz „Sears“. Povojnoví 
emigranti, emigranti zo 68.roku, ale 
aj tí najčerstvejší tesne zpred „Nežnej 
revolúcie“, si spoločne zaspievali 
Slovenskú hymnu, Kto za pravdu horí, 
Hej Slováci a iné národné piesne. 
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Z rodinného archívu
Pani Melanka Káčerová z Pitt Meadows sa s nami 

podelila s fotografiami, ktoré našla v rodinnom archí-
ve. Sú to poväčšinou fotografie, ktoré sa viažu k uda-
lostiam z 50. a 60. rokov minulého storočia zo života 
farského spoločenstva sv. Cyrila a Metoda v New 
Westminster.

Medzi fotografiami bola aj jedna z r. 1938 z “logger 
camp“. 

Je na nej Melankin otec  Imrich (Jim) Káčer (v 
druhom rade prvý zprava) a Melankin krstný otec 
Rudy Chovan (v prvom rade prvý zprava). Ostatných 
chlapov-drevorubačov sa nám doposiaľ nepodarilo 
identifikovať.

Na fotografii z júla 1958 je slovenský spevácky 
sbor, ktorý viedol Rev. Viliam Lacko SJ.

Pani Melanka na fotografii identifikovala nasle-
dovných spevákov. Kľačiaci zľava: Anna Juračko, 
Morris, Helen Onderko (Vitkay?), rehoľná sestra 
pôsobiaca v Japonsku Jean Michalec, Helen Kačer 
rod. Michalek, Melankina mama, stojaci rad zľava: 
?, ?, Paul (Paulus), Silvia Potocky, Mrs. Lofay, Mr. 
John Varga (neskorší dlhoročný organista v kostole 
sv. Cyrila a Metoda), Mrs. Shelling, Mr. Morris, Mrs. 
Solčany.

Tá istá fotografia sa objavila aj v nejakých sloven-
ských novinách vydávaných v Kanade (asi Kanadský 
Slovak), z ktorých sa zachoval iba útržok s nasledov-
ným textom.

“Slováci v Britskej Kolumbii” – Krojovaná sloven-
ská skupina z New Westminster reprezentovala Slová-
kov na “Citizenship Day”. Vystúpenie Slovákov a ich 
krásne spevy sa každému páčili. Spevokol dirigoval 
Father W. Lacko SJ.

Pani Helen Káčer – Michalek, 

Melankina mama

Autor textu, podpísaný iba ako M.S., ďalej píše: 
Kultúra národa, jeho piesne, krásne kroje, tance 
a všetko, čo slovenský um a ruky vytvorili, to je naša 
vizitka. ... Keď nás kanadská verejnosť pozná a po-
zná i našu kultúru, meno Slovák, slovenský národ, 
Slovensko budú samozrejmosťou. ... Je veľa príleži-
tostí, kedy môžeme pekne a dôstojne reprezentovať 
kanadských Slovákov i celý slovenský národ. Sláva 
tým, ktorí tak robia.

Srdečne pani Melanke ďakujeme za fotografie, ustrižky 
z novin, ako aj za jej spomienky, ktoré, dúfame, budeme môcť 

spracovať a zverejniť.    js

Oravský humor
Nakusp je malá, ale krásna  dedinka na pobreží  ja-

zera „Upper Arrow Lake“ v juhovýchodnej Britskej 
Kolumbii.  Nájde sa tam nezabudnuteľná príroda,  mo-
hutné vrchy, všade zelené lesy,  čistá voda a všelijaké 
divé zvieratá.  

Ale v dávnych časoch (v minulom storočí) sa naš-
la v Nakusp aj malá slovenská komunita.  Slovenskí 
chlapi pôvodne prišli tam za robotou v baniach nachá-
dzajucich sa  v okolitých vrchoch.  Potom sa osídlili 
v Nakusp, kde začali farmárčiť na malých farmách.  
Niektorí si našli prácu na píle, druhí na železnici.  Aj 
chodili pracovať do lesa ako „loggers“.  Pomaly pri-
chodili ženy a rodiny zo Slovenska a tak vznikala 
a rástla malá slovenská komunita.  

Ľudia boli najviac z Oravy a mena ako Fidekovci, 
Šiskovci, Mikulášikovci, Urbanovci, Železníkovci, Šu-
rinovci, Pazúrikovci, Spavrovci a Žákovci boli veľmi 
známe. Títo ľudia boli pracovití a pobožní. Každý rok  
Slovenskí Jezuiti chodili tam usporiadať misie pre ve-
riacich. Žiaľbohu, časy sa zmenili, ľudia pomreli.  A te-
raz v Nakusp nájdeš iba páru tých slovenských mien, 
ale nie slovenskú reč. Ani tá píla, kde veľa slovenských 
chlapov pracovalo, dnes nejestvuje.

Rád  si spomínam na  tú dávnu minulosť, ked’ som 
často chodieval navš tevovat’ našu rodinu, Pazúrikov-
cov, v Nakusp.  Ked’ si došiel,  ľudia sa pozháňali u nie-
koho, ako sa robí po dedinach. Naraz sa ukázala fľaša, 
niekedy dve fľaše a niekedy ešte aj galón vína.  Harmo-
nika sa našla a vznikol spev, tanec a zábava so všelija-
kým jedlom. A to sa dialo v malých domčekoch, aké 
vtedy existovali. Boli to veru nezabudnuteľné zážitky.

Dodnes udržujem styk s mojím bratancom, ktorý ešte 
žije v Nakusp. Vola sa John (Jano) Pazúrik. Je 71-ročný 
starý mládenec, ktorý už zabudol všetku slovenčinu, čo 
kedysi vedel, ale stále dodržiava staré slovenské zvyky, 
ako varit’ si každý piatok repné halušky a na Štedrý ve-
čer kapustnicu.  

Pracoval vyše 40 rokov ako operátor, tu sa tomu po-
vie pilot, na „tugboat“ (remorkér, vlečná loď) na „Ar-
row Lakes“. Ešte teraz farmárčí, má pár kráv, sliepky 
a aj morky.  Každý rok si dá urobiť kalendár s nápisom  
„Still the best Arrow Lake tugboat operator. No more 
Competition – Retired – John Pazurik“  (Stále najlepší 
tugboat operátor na jazere Arrow Lake. Bez konku-
rencie – na dôchodku – John Pazurik). Potom každý 
rok pošle všetkým v rodine a priateľom  jeden z tých 
kalendárov.  

Slovenská reč možno už tak nežije v Nakusp ako ke-
dysi, ale ten známy slovenský oravský humor  sa ešte 
niekedy trošku ukáže.                       Ed Starick

Poznámka editora: „Arrow Lakes“ sa skladajú z 2 jazier, 
“Upper Arrow Lake” a “Lower Arrow Lake”. Hoci sa nazývajú 
jazerami, sú to v podstate obrovské rozšírenia rieky “Columbia 
River” po postavení priehrady “Hugh Keenleyside Dam” v roku 
1960, kedy sa hladina jazier zdvihla o 12m. “Arrow Lakes” 
sú dlhé 230 km. Autor príspevku, Ed Starick mi prezradil, že 
John Pazúrik, napriek 40 rokom plavby na týchto obrovských 
jazerách, sa nenaučil plávať ...:)   js

John Pazurik stojí na loďke (tugboat). Ako pilot strávil 40 rokov na Ar-
row Lakes. Fotka má dnes viac než 25 rokov.

RCMP, čo je to? Na túto otázku asi každý človek žijúci 
v Kanade odpovie, že sú kanadskí policajti. Presnej-
šie povedané, RCMP je skratka pre Royal Canadian 
Mounted Police—Kráľovská Kanadská Jazdná Polícia. 
Prvý policajný sbor vznikol na základe rozhodnutia 
Kanadského parlamentu v máji 1873. Prvých 150 
rekrútov utvorilo v Manitobe Severo-Západnú Jazdnú 
Políciu (NWMP).
V r. 1885 mali policajné zložky 1,000 mužov. Ich po-
zornosť sa sústreďovala na udržanie poriadku počas 
„Zlatej horúčky“ v Klondike.
V r. 1919 parlament odhlasoval zlúčenie NWMP s fe-
derálnou políciou vo východnej Kanade a od r. 1920 
máme jednotnú kanadskú políciu s názvom Royal Ca-
nadian Mounted Police - RCMP.

Slovenská krv v RCMP
V r. 1950 RCMP „pohltila“ provičné policajné zložky 
Newfoudlandu a Britskej Kolumbie. Od r. 1974 sa 
členmi RCMP mohli stať aj ženy. V súčasnosti sú 
hlavnými úlohami RCMP boj proti organizovanému 
zločinu, terorizmu, drogám a ekonomickým zločinom 
a prečinom, ktoré ohrozujú kanadskú územnú celis-
tvosť.
O prijatie do RCMP môže požiadať každá žena alebo 
muž, ktorí spĺňajú tieto podmienky: byť  Kanaďa-
nom, mať dobrý 
mravný charak-
ter, dostatočne 
ovládať anglič-
tinu alebo fran-
cúzštinu, ukončiť 
úspešne kanad-

skú strednú školu, mať vodičský 
preukaz, mať aspoň 19 rokov, 
spĺňať zdravotný štandard, byť fy-
zicky „fit“ a byť ochotný sa presťa-
hovať hocikde v rámci Kanady.
Byť v Kanade policajtom je česť, 
pocta a veľký úspech. Minulý 
rok (2011) požiadalo o prijatie 
do RCMP viac ako 9,000 uchá-
dzačov. V priebehu výberového 
konania sa ich počet postupne 
zmenšoval až nakoniec ich pred 
6 mesačným „prijímačom“ zo-
stalo 33. Áno, 33. A 6-mesačný 
výcvik, počas, ktorého boli kandi-
dáti odlúčení od rodiny i od oko-
litého sveta, bol tvrdý. Niektorí 
z čitateľov možno mali možnosť 
prejsť cez 6-týždňový prijímač 
v základnej vojenskej službe 
a vedia, čo „prijímač“ znamená. 
Budúci kanadský policajt musí 
byť pripravený teoreticky i prak-
ticky na stretnutie so zločincom, 
musí jazdiť na koni a strieľať ako 
„kovboj“ a jazdiť na aute ako 
„kaskadér“. 6 mesačný prijímač 
nezvládli ďalší dvaja kandidáti, 
takže slávnostnou promóciou no-
vých členov RCMP prešlo iba 31 
kadetov.
Medzi nimi bola i Karen Čedík, 
dcéra členov farského spoločen-
stva Sv. Cyrila a Metoda v New 

Westminister Václava a Pavlíny Čedíkových. Obaja rodi-
čia sa zúčastnili slávnostnej promócie svojej dcéry a s ro-
dičovskou pýchou sledovali ceremóniu prijatia kandidá-
tov za kadetov RCMP. Pani Pavlína mi povedala, že bola 
hlboko dojatá priebehom celej slávnosti. Zvlášť na ňu 
zapôsobila spoločná modlitba kadetov, hymna „Odváž-
ne srdcia“, skladanie prísahy vernosti jej Veličenstvu 
Kráľovnej Alžbete II. Karenin syn Vincent, ktorý tiež bol 
prítomný na promócii svojej mamičky, so žiariacimi oč-
kami sledoval mamku pochodujúcu so svojím oddielom 
„červenokabátnikov“ na čele niekoľko stovák policajtov 
prítomných na slávnosti.
Karen Čedík skončila kriminalistiku na vysokej škole 
SFU (Simon Fraser University). Práca kurátorky ju však 
nenapĺňala, a preto sa rozhodla pre službu v RCMP. 
Dúfa, že po získaní skúseností z pouličnej každoden-
nej služby bežného policajta, sa jej za 2-3 roky podarí 
dostať „vyššie“, do oddelení, kde bude môcť využiť 
svoje vysokoškolské vedomosti z oblasti kriminoló-
gie.
Karen slúži ako člen mestkého sboru RCMP v meste 
Surrey, BC, ktoré je časťou Veľkého Vancouveru. Sur-
rey je na jednom z prvých miest v zločinnosti v Britskej 
Kolumbii. V 4. štvťroku minulého roku tam podľa šta-
tistiky (http://bc.rcmp.ca) bolo 200 väčších krádeží, 
17 únosov, 201 krádeží motorových vozidiel, 1462 
vykradnutých aut, 54 podpalačských udalostí, 436 
zločinov a prečinov vzťahujúcich sa na drogy.
V jej zodpovednej, ale nebezpečnej práci, želáme Ka-
ren odvahu prekonať vlastný strach, silu na ochranu 
iných, zanietenie vykonávať svoju pracu statočne, po-
chopenie pre tých, ktorí ju budú potrebovať, uši, ktoré 
počujú aj tichý hlas, oči osvetlené múdrosťou, znalosť 
pravej cesty, odvážne srdce, a Pánovú ruku spočívajú-
cu neustále na jej pleci.

Jožo Starosta

Mal som možnosť sledovať ako sa Karen z 5-ročného dievčatka postupne mení na „tinedžérku“, 
peknú mladú ženu a na pozornú mamičku, ktorá sa s láskou venuje svojmu synovi Vincentovi.  
Keď mala Karen 10 rokov nacvičili sme v máji 1991 program k Dňu Matiek pre mamičky farnosti 
Sv. Cyrila a Metoda v New Westminster. 
Karen vtedy recitovala básničku, ktorej slová sa jej určite vryli do pamäti a sa jej možno vynoria 
pri jej materských povinnostiach, ale aj pri jej vzťahu k rodičom.
Na priloženej fotografii Karen odchádza od mikrofónu po recitácii básničky a ostatné deti, Mar-
leen, David a Mike Volentieroví, Jessica Maros, Frank Mihál, Petra Šajgalík, Norbert a Miriam 
Jestráboví a Karinina sestra Helen jej možno závidia, že to (recitovanie) už má „za sebou“.

A POLICE OFFICER‘S PRAYER

Lord I ask for courage 
Courage to face and conquer my own fears... 

Courage to take me where others will not go... 

I ask for strength 
Strength of body to protect others 

And strength of spirit to lead others... 

I ask for dedication 
Dedication to my job, to do it well 

Dedication to my community 

To keep it safe... 
Give me Lord, concern 
For others who trust me 
And compassion for those who need me... 

And please Lord through it all 

Be at my side...
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Dotĺklo ďaľšie  
šľachetné srdce

V noci, z 28.februára na 1.marca 2013 dotĺklo srdce Otca Jána Kadleca, SJ.

O. Kadlec bol posledným zo slovenských kňazov 
– jezuitov, ktorí viedli slovenskú farnosť sv. Cyrila 
a Metoda v New Westminsteri, v Britskej Kolumbii, 
koncom minulého storočia.

Napriek tomu, že sa farníci najzápadnejšej sloven-
skej farnosti v Kanade rozlúčili s O. Kadlecom v máji 
1999, takmer všetci z tých, čo doposiaľ žijú, si na naň-
ho z láskou spomínajú.

Mnohí z nás, ktorí v priebehu uplynulých 12 rokov 
navštívili rodné Slovensko, neobišli ani Piešťany, kde 
O. Kadlec do posledných chvíľ aktívne pôsobil, aby 
odovzdali O. Kadlecovi pozdravy z Kanady a načer-
pali inšpiráciu a duchovnú silu do ďalšieho života.

Spomínam si, ako pri rozlúčke v r. 1999 speváci far-
nosti sv. Cyrila a Metoda v New Westminstri spievali 
Otcovi Kadlecovi:

Sv. Omša v New Westmin-
ster, 1997

V kruhu svojich súrodencov pri oslave 85.naro-
denín, 2012

Ty si kňaz podľa radu Melchizedechovho naveky
Ó buď anjelom čistoty
Ó buď anjelom lásky
Ó buď anjelom svetla
Ó buď anjelom obety
Ó buď anjelom sily
Ó buď anjelom milosti
Ó buď anjelom pokoja
Ó buď anjelom pokory
Ó buď anjelom zbožnosti
Ty si kňaz podľa radu Melchizedechovho naveky

Takého si Vás pamätáme, Otec Kadlec.

(JS)

Správy z Alberty
Podáva Otec Ján Kadlec, S.J.
Často dostávam od ľudí otázku aká veľká 

je moja misia tuná na Západe? Obyčajne od-
poviem, že je trocha väčšia ako Európa. Totiž 
ku môjmu misijnému poľu v Alberte pribral som 
si i niektoré mestá v Saskatchewan ako i v Bri-
tish Columbia.

Misionár kanadského západu.

Kto bol Otec Ján Kadlec
Narodil sa 24. januára 1927 v Pobedime, pri Piešťanoch. Pochádzal z početnej roľníckej 

rodiny a pôvodne bol určený na vedenie rodinného hospodárstva. Na túto úlohu sa pripravoval 
štúdiom na hospodárskej škole v Novom Meste nad Váhom, potom pracoval doma na hospo-
dárstve a súčasne sa večernými kurzami ďalej vzdelával. 

Zmena v životnom smerovaní uňho nastala počas základnej vojenskej služby, do ktorej na-
stúpil v r. 1949. Istý čas po normálnom výcviku so zbraňou ho pre jeho otvorený náboženský 
postoj spolu s viacerými inými preradili do pracovného útvaru s trestaneckým režimom. Bol 
poslaný pracovať do uhoľných baní v Kladne, v Plzni a nakoniec v Ostrave.  Tam olúpený 
o slobodu a bez možnosti zúčastňovať sa v nedeľu na bohoslužbách pocítil túžbu stať sa kňa-
zom. 

Na Slovensku nemal predpoklad na uskutočnenie tohoto svojho zámeru. Preto sa po prepus-
tení z vojenčiny usiloval ujsť do Rakúska. Chytili ho však a odsúdili na práce do Jáchymova. 
V januári roku 1953 sa druhýkrát pokúsil o útek, ktorý sa mu vydaril, hoci ho poranila mína, 
ktorá vybuchla v jeho blízkosti pri prekonávaní drôtenej prekážky na hranici.

Po trojmesačnom liečení v nemocnici sa ho ujal vdp. Štefan Mácsady, ktorý bol kedysi 
kaplánom v Pobedime a ušiel do Rakúska rok pred Jankom Kadlecom. Pôsobil ako duchovný 
pre vysťahovalcov vo Wellse pri Linci. S pomocou vdp. Mácsadyho a iných dobrodincov Jan-
ko mohol zvládnuť skrátené stredoškolské štúdium s matúrou a nastúpil na štúdium teológie 
v Innsbrucku. Býval v medzinárodnom jezuitskom kolégiu Canisianum. Pri styku s jezuitmi 
v kolégiu i na teologickej fakulte, ktorú viedli jezuiti, sa rozhodol, že vstúpi do tejto rehole. 
Stalo sa tak 7. septembra 1961. Na dva roky prerušil štúdium, aby si mohol urobiť rehoľný 
noviciát. Po ňom pokračoval v teológii a 26. júla 1965 bol v Innsbrucku vysvätený za kňaza.

Primície mal 1. augusta 1965 v bývalom utečeneckom tábore vo Wellse-Lichteneggu, kde 
strávil prvé mesiace po príchode do Rakúska. Tak na vysviacke v Innsbrucku, ako aj na pri-
míciách Otca Jána Kadleca sa mohli zúčastniť jeho rodičia, ktorým dali čs. úrady pre tento 
prípad vycestovacie dovolenie.

Otec Kadlec dokončil štúdium teológie na jar 1966. Potom odcestoval do kanadského Gal-
tu, kde začiatkom júla pomáhal pri letnej škole pre chlapcov a 4. septembra bol hlavným 
celebrantom na galtskom odpuste. Čakal ho ešte niekoľkomesačný pobyt v Pomfret Center, 
Conn. (USA), kde si dokončil rehoľnú formáciu. Na jar 1967 sa vrátil do Galtu, kde prevzal 
funkciu hospodárskeho správcu misijného domu. Pritom vykonával rozličné misionárske služ-
by v Galte i mimo neho.

V rokoch 1970-75 pracoval ako misionár medzi Slovákmi v provinciách Saskatchewan, Al-
berta a Britská Kolumbia. Potom sa vrátil do Misijného domu v Cambridge. Bol misionárom 
a pomáhal aj pri stavbách a iných prácach. V jeseni roku 1976 znovu odišiel na Západ Ka-
nady pracovať ako misionár. Od jesene roku 1992 bol naším duchovným otcom v slovenskej 
farnosti sv. Cyrila a Metoda v New Westminster, B.C. V r. 1999 odišiel do Cambridge, Ont., 
odkiaľ sa vrátil späť na rodné Slovensko, do Piešťan, kde do posledných chvíľ aktívne pôsobil 
ako spovedník a vedúci duchovných cvičení.

Zomrel v noci z 28.februára na 1.marca 2013. Pohrebná sv. omša  bola v Piešťanoch  
a pohrebné obrady v rodnom Pobedime.     

(Podľa ročeniek jezuitov vydávaných v Kanade spracoval Jožo Starosta)

Spomienka  
na ocka
Ak by som sa chcela vyjadriť správne, 
mala by som napísať spomienka 
na svokra. Ale akosi sa mi to nehodí. 
Asi preto, že som ho tak bežne 
neoslovovala. Každý v rodine ho volal 
ocko. Vrátane mňa, jeho vnukov i jeho 
zaťa Petra. 

Súhlasila som s tým, že zapíšem spomienky na člo-
veka, ktorý sa svojím životom dotýkal ľudských sŕdc 
v našej slovenskej komunite i mimo nej. A hoci ja som 
ocka spoznala iba pred 14 rokmi, pokúsim sa zhrnúť 
čosi ako “apoštolát jeho života”. 
Hovorí sa, že človek zistí čo mal až vtedy, keď to stratí. 
Hoci ako človeka som si ocka vážila a myslela som 
si, že v podstate som ho poznala, po jeho odchode 
som ho nanovo začala objavovať cez poklady, kto-
ré po troške odkrývajú jeho deti spolu s manželkou 
pri prezeraní jeho izby. Určite aj po uzavierke 18. čís-
la časopisu Slovo z Britskej Kolumbie objavíme nové 
skvosty v jeho zápiskoch alebo knihách prinesených 
zo Slovenska za posledného polstoročia. 

Tu je teda príbeh Edwarda Oravca 
 Edward sa narodil 16. mája 1937 v Surrey ako štvrté 
z piatich detí Michala a Terezy Oravcových. Navštevo-
val Queen Elizabeth High School v Surrey. 
Práve tu, ako stredoškolák dostal vyznamenanie 
pri ukončení školy za to, že nevynechal ani jeden deň 
školy a nikdy neprišiel neskoro na vyučovanie. 
Bol vždy dochvílny, nielen v škole, ale aj počas celého 
života. Mal rád svoje veci naplánované vopred. 
Po ukončení štúdia v roku 1956 pracoval na píle 
v New Westminsteri, spolu s mnohými inými Slovák-
mi. 
V roku 1966 píla vyhorela a ocko mal “nútenú” do-
volenku. Využil túto príležitosť a vycestoval na Sloven-
sko. 
Plán už mal, pretože v roku 1963 pri svojej prvej náv-
števe Slovenska, spoznal svoju lásku, Vilmu Klačkovú, 
ktorá bola jeho družičkou na rodinnej svadbe. Vilma, 
ktorá sa dozvedela, že Edward priviezol niekoľkým 
ľuďom z dediny modlitebnú knižku, ho tiež poprosila 
o tento “úzkoprofilový tovar” vo vtedajšej ČSR. 
Odvtedy si vymenili veľa listov. Okrem toho, že Vilma 
bola fešanda, spĺňala tiež všetky predpoklady byť 
dobrou manželkou, o varení a pečení nehovoriac. 
Každýkrát, keď niesla na stôl z lásky uvarené jedlo, 
žiarili mu oči a tichý úsmev sprevádzal jeho maškrtné 
chrumkanie. Ocko mal rád jej “cookies”, doslova, až 
kým nezomrel. Veľa vecí pred smrťou nevnímal a ani 
ho nezaujímali, ale cookies od svojej ženy si vždy 
“užil”. 
Keď ocko v roku 1966 prišiel na Slovensko, aby si od-
viezol Vilmu zo sebou, možno nečakal, že jej žiadosť 
o vycestovanie bude zamietnutá. Ale svojou trpezli-
vosťou a rozhodým postojom dokázal vyhrať aj tento 
boj. Napísal priamo prezidentovi Novotnému a po nie-
koľkých mesiacoch, 22. januára 1967, šťastne pristá-

li s Vilmou na Vancouverskom letisku. 
Pre ocka bola jeho rodina všetkým. Ako otec bol prísny 
a dával svojim deťom dobrý príklad. 
Vždy si však dokázal vypočuť ich názor a mať pre nich 
rešpekt. Rád brával deti na prechádzky. A nielen tie 
svoje. Môj manžel Janko rád spomína na to, ako boli 
na huby na Mount Bakeri. Ocko poznal každú lesnú 
cestičku už ako dieťa. Nemusel si ich označovať. Ako 
desať-ročné dieťa objavil dokonca mŕtvolu hľadaného 
nezvestného človeka. 
Možno tam niekde začala jeho záľuba, ktorou boli 
mapy. Ocko zbieral rôzne mapy Slovenska a poznal ho 
tak dokonale, že vedomosťami a geografiou by zahan-
bil veľa rodených Slovákov. Mal zbierku mincí a zná-
mok, ktoré si rád v tichu prezeral. Ak objavil nejakú 
zaujimavú vec, určite ju odfotil a príbeh mal poruke. 

Často a rád rozprával príbehy. Spomínal aj tie, ktoré 
písal do Slovenskej Obrany, či Kanadského Slováka. 
A bolo ich nemálo. Slovensko miloval a akčne sa do-
kázal aj zapojiť. Bol členom Slovensko-Kanadskej Ligy, 
ktorú podporoval rôznymi spôsobmi. 
Potom ako ochorel, v posledných rokoch života, bolo 
ťažké akceptovať jeho chorobu, ktorá mu zobrala to 
čím vynikal - jeho pamäť, i lásku k veciam a ľuďom, 
ktorých obdivoval. 
Manželke vždy pomáhal a podporoval ju. Ja som iba 
nevesta, ktorá sa privydala do cudzej rodiny. Vždy som 
sa tu však cítila doma. 
Súčasťou jeho rodiny bola však aj slovenská komunita 
a neodmysliteľne s ňou náš kostolík sv.Cyrila a Meto-
da, ktorý ocko navštevoval takmer celý život. 

Jeho usmievavá tvár vítala každého novoprichádzajú-
ceho. Pamätal si každého človeka, kto odkiaľ prišiel, 
a kde-tu i nejakú zaujímavosť. 
Keď zostal vážne chorý, prestal navštevovať komuni-
tu. V tom čase, po niekoľkych rokoch, prišiel známy 
zo Slovenska a jeho prvá otázka bola: ”Akoto, že ma 
pán Oravec nevíta? Čo sa deje?”. Vtedy som si uvedo-
mila ako jeho pôsobenie vo farnosti ovplyvnilo ľudi. 
Keď som mu vysvetlila čo sa stalo, povedal mi, že 
v predstavách pred svojím návratom do Kanady videl 
ockovu usmiatu tvár ako ho víta. Nečudujem sa. Robil 
to vždy. Každý človek preňho niečo znamenal. 

Miriam Oravec

Fathers Day v Surrey  | Na Slovensku 

Miloval Slovensko, svoju rodinu, svoju manželku 
i Boha. Jeho viera bola silná. Vždy si stal za tým, 
v čo veril. Nepatril k tým, ktorí “prevracajú kabáty”, 
keď im nevyhovuje situácia. Odišiel s čistým štítom. 
Verný svojej manželke, rodine, i Pánovi. Narodil sa 
v Kanade, ale srdcom bol väčší Slovák ako mnohí 
z tých, ktorí sa na Slovensku narodili. Množstvo ľudí 
mu preukázalo rešpekt aj na jeho poslednej ceste. 

O človeku, akým bol ocko, by bolo treba napísať 
celú knihu. Budeme naňho spomínať s úctou a lás-
kou. 

 J Čriepky z histórie Slovákov v New Westminsteri J Čriepky z histórie Slovákov v New Westminsteri



62 63

Vancouver a Sapperton 
Aby si Británia zabezpečila „zvrchovanosť” a už v zárodku potlačila akúkoľvek myšlienku 
na americkú „rozpínavosť”, poslala do Britskej Kolumbie kráľovských vojenských inžinierov

Vancouver
Vancouver je jedno z najkrajších miest na svete. 

Niektorí dokonca tvrdia, že je najkrajšie. Vancouver 
je rôznorodou spleťou kultúr, národností i jazykov. 
Nazýva sa aj „mesto štvrtí“ práve pre jeho veľkú rôz-
norodosť obyvateľstva. Je tu napr. China town, Malé 
Taliansko... Po Toronte je druhou najobľúbenejšou 
destináciou pre emigrantov v Kanade. 

 Podľa ankety „Koľko Slovákov žije vo Van-
couveri a v jeho okolí?” (http://www.sk-bc.ca/
node/1176)  30% optimistov si myslí, že nás je tu 
vyše 10-tisíc, 35% respondentov sa nazdáva, že nás 
je od 5-tisíc do 10-tisíc a 35% pesimistov odhaduje 
počet Slovákov na menej než 5-tisíc.

 Vancouver je mesto plné rozmanitej dynamiky 
života zasadené v krásnej prírode. Opakovane sa 
umiestnil na najvyšších priečkach v životnej úrovni 
obyvateľstva. Je časťou „Veľkého Vancouveru”. Veľký 
Vancouver je metropolitná oblasť ležiaca na západ-
nom pobreží Kanady,  pozostávajúca z Vancouveru 
a okolitých mestečiek zliatych v jeden celok. Patrí 
sem napríklad mestečko Burnaby, Richmond, New 
Westminster, Coquitlam, Surrey, Langley a iné.  

Hoci kapitán George Vancouver, ako prvý Euró-
pan, vystúpil na pobrežie zálivu Burrard (pri ktorom 
sa teraz rozprestiera mesto Vancouver) už 13. júna 
1792, novodobá história Veľkého Vancouveru zača-
la 27. júla 1827, keď skupinka 25 obchodníkov s ko-
žušinami zo spoločnosti Hudson Bay začali stavať 
pevnosť Fort Langley niekoľko míľ od ústia rieky 
Fraser. Fort Langley sa stalo centrom výmenného 
obchodu, kde miestni Indiáni z kmeňa Kwantlen pri-
nášali „napredaj” bobrie kožušiny.

 Sapperton
Keď sa roku1858 rozniesla správa, že sa v okolí 

rieky Fraser (rieka pretekajúca Veľkým Vancouve-
rom) našlo zlato, príval 25-tisíc zlatokopov z Kali-

fornie vyľakal guvernéra britskej kolónie na Ostrove 
Vancouver  Jamesa Douglasa, a tak sa poponáhľal 
vyhlásiť nielen ostrov, ale aj pevninu za britskú koló-
niu. A tak vznikla Britská Kolumbia. Jej vyhlásenie sa 
udialo 19. novembra 1858 v pevnosti Fort Langley.

Aby si Británia zabezpečila „zvrchovanosť” a už 
v zárodku potlačila akúkoľvek myšlienku na americ-
kú „rozpínavosť”, poslala do Britskej Kolumbie krá-
ľovských vojenských inžinierov (Royal Engineers), 
aby tam „rozvinuli” britskú zástavu a začali budovať 
cesty.

Prvá skupina „sappers” (ako prezývali tieto špeci-
álne vojenské jednotky – „sap” staré pomenovanie 
lopaty na kopanie zákopov) pod vedením plukovníka 
Richarda Moody, prišla do Britskej Kolumbie hneď 
po jej vyhlásení  a utáborila sa na malom návrší 
nad riekou Fraser, ktoré dostalo pomenovanie „Sap-
perton” a stalo sa základom neskoršieho mestečka 
New Westminster.

Ak preskočíme 100 rokov, ocitneme sa na konci 
50-tych rokov 20. storočia. V marci 1960, pred viac 

ako 50 rokmi, sa čas napĺňal a založenie Farnosti sv. 
Cyrila a Metoda v New Westminster, časť Sapper-
ton, bolo otázkou asi dvoch mesiacov. Čo sa však 
nám dnes zdá ako samozrejmosť, to bola iba mož-
nosť s „otvoreným koncom“. 

Viliam Lacko, SJ
Slovenský misionár Viliam S. Lacko, SJ, napísal 

Slovákom roztrúseným v okolí Vancouveru ohni-
vý list, ktorým ich pozval a povzbudil na veľký čin, 
na založenie farnosti sv. Cyrila a Metoda. Odpoveď 
našich predchodcov nedala na seba dlho čakať. Zo-
pár týždňov po rozposlaní tohto listu sa smelé plány 
premenili na skutočnosť. 

Pokúsme sa však vžiť do situácie vtedajších na-
šich krajanov, ktorí stáli pri založení farnosti a po-
rozmýšľajme, ako by sme my zareagovali na email 
s takýmto obsahom, ktorý by sa dostal do nášho 
inboxu.

Ako viete, drahí v Kristu, patríte do mnohých 
farností. Nájdu sa však i poniektorí, ktorí ešte ni-
kde nepatria. Ako v minulosti tak aj teraz štedro 
podporujete svoje farnosti a kňazov, ktorí Vám 
vysluhujú sviatosti a kážu Slovo Božie vo Vašich 
kostoloch. Navykli ste si na nich, na priateľov, 
na farnosť a jej zvyky, potreby. A to je celkom 
správne a prirodzené. Tak to má byť. 

Ale či ste nemali oddávna túžbu skrytú na dne 
Vašich sŕdc, aby ste mali kňaza, ktorý by Vám 
vo Vašej reči kázal Slovo Božie, vysluhoval svia-
tosti? Či ste nemali vrúcnu túžbu, aby ste mali 
svoj vlastný samostatný slovenský kostol, ba 
samostatnú slovenskú farnosť? Či ste nemali 
túžbu, aby slovenský kňaz ostal stále s Vami, 
aby ste sa nemuseli obávať, kedy odíde a či zasa 
príde k Vám? 

Pred dvomi rokmi som prišiel k Vám. Videl 
som a skúsil Vašu horlivosť pri mesačných sv. 
omšiach a sv. Hodinách, pri pristupovaní k svia-
tostiam. To bola nielen Vaša, ale i moja veľká 
radosť. Ale viem, ako sa Vás to dotklo, keď sme 
museli s bohoslužbou čakať alebo ísť do školy 
alebo znášať zimu, horúčosť, dym alebo dážď. 
Poniektorých to i právom znechutilo. 

Kostol na Sapperton v New Westminster je 
voľný a na predaj. Je väčší a krajší a dôstojnej-
ší a veľmi dobre by vyhovel Vašim potrebám 
a podmienkam. Dohovoril som sa s Rev. De-

Coccola a on mi dal k dispozícii ten kostol od 10.
apríla do 8.mája 1960. Dočasne zaobstarám 
všetko do neho, požičiam potrebné veci, a tak 
Vám dám možnosť, aby ste v tom čase sami skú-
sili, presvedčili sa, či Vám to bude vyhovovať, či 
budete spokojnejší a či budete za to, aby to ne-
skôr celkom navždy patrilo Vám ... 

Prístup busom zo všetkých strán je ľahký. Bus 
stáva ani nie celý blok od kostola. Pri kostole 
možno parkovať káry. Tak majú možnosť všet-
ci Slováci z New Westminster, Queensborough, 
Vancouver, North Surrey ba i z celého okolia 
prísť na služby Božie.

Mať svoj vlastný kostol, všetci patriť k nemu, 
bez akýchkoľvek ťažkostí zo strany iných, mať 
slovenskú nedeľnú sv. omšu, kázeň, slovenské 
nábožné spolky, stáleho slovenského kňaza, slo-
venský spev v kostole, mať svoj vlastný nehatený 
náboženský život, národné oslavy, príležitostné 
programy, podporovať svoju vlastnú slovenskú 
faru-osadu a nijakú inú, to je vôľa pána arcibis-
kupa, to je príležitosť, ktorá sa Vám naskytuje 
teraz a hádam nikdy viac ... 

Dúfam, že som Vám všetko jasne napísal, pred-
ložil. Ďaľší program a oznamy Vám pošlem čím 
skôr. Teraz sa len modlime o poznanie vôle Bo-
žej. 

V Kristu oddaný  Fr. Viliam Lacko SJ
Tak sa začala história jednej z najvýznamnejších 

Slovenských osád na Západe Kanady, na pobreží 
Pacifiku, osady, ktorá nesie meno Farnosť sv. Cyrila 
a Metoda v New Westminsteri.

Slovenský kostol v Sappertone (v New 
Westminsteri)
Áno, je to náš kostol. Zriedkavý obraz, ktorý sa len 

tak ľahko nevidí. Farníci „objímajú“ svoj kostol. Fr. 
Jozef Meňuš vyzval všetkých prítomných na kon-

ci svojej rozlúčkovej sv. omši (čo bola privítacia sv. 
omša pre Fr. Juraja Kopanického), aby sa k nemu pri-
dali, pochytali sa za ruky a „objali“ SVOJ kostol. Ve-
riaci sa pridali a vytvorili okolo kostola dvojnásobnú 
živú reťaz. 

Bolo to v máji 2002, lipa ešte len začínala vyháňať 
lístky. Pani Vilma Oravcová si zaspomínala: „Tieto 
stromy, pred kostolom, čo viem od Fr. Lacka, do-
niesla zo Slovenska pani Ondriašová ako semiačka, 
vypestovala malé stromčeky a spolu s O. Lackom ich 
zasadili pred kostolom. Bolo to asi v 67-om roku, 
keď ich doniesla zo Slovenska....“

Každý návštevník nášho kostola si môže všimnúť, 
že sa počas bohoslužieb slovenský spev z chóru 
mieša s detským krikom a plačom, že sa malé deti, 
ktoré sa sotva naučili chodiť, motajú pri podávaní 
svätého prijímania pod nohami starých krivkajúcich 
farníkov. Sme živé farské spoločenstvo. Pán Boh 
zaplať. 

Na obrázku zo septembra 2010 môžeme vidieť 
kongregáciu po nedeľnej slovenskej sv. omši, ktorú 
koncelebrovali otec Juraj, správca farnosti a otec Ka-
zimír, ktorý ho počas letných mesiacov zastupoval.

 Vďaka vám
Na miestach, kde pred 150 rokmi bol tábor anglic-

kých “sapperov” je dnes cintorín. Snívajú tam svoj 
sen aj Slováci, ktorí stáli pri založení slovenskej osa-
dy v Sappertone a ktorým vďačíme za to, že i dnes 

majú Slováci vo Veľkom Vancouveri miesto, kde sa 
môžu pravideľne stretávať či už pri nedeľných slo-
venských sv. omšiach alebo pri rôznorodých kultúr-
nych a spoločenských príležitostiach. 

Medzi nimi je aj pán Jozef Otrošina s mnohými iný-
mi zakladateľmi slovenskej farnosti sv. Cyrila a Me-
toda v New Westminsteri – časť Sapperton.

Spracoval Jožo Starosta na základe týchto podkladov:

 [1] Čo ti najviac chýba vo Vancouveri? Čo do-
poručuješ? Čo navrhuješ? - http://www.sk-bc.ca/
node/1519 

 [2] A Brief History of Greater Vancouver - http://
www.vancouverhistory.ca/story.html

[3] 1939 - Kanadskí Drevorubači - http://www.sk-
-bc.ca/node/1451 

[4] 1960 - Z histórie farnosti sv. Cyrila a Me-
toda v New Westminster - http://www.sk-bc.ca/
node/966 
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Slovenský kostolík
Jedny z mojich prvých krokov vo Vancouveri viedli  
do slovenského kostola. Je to už 16 rokov a predsa, akoby 
to všetko bolo iba včera. Kostolík je stále rovnaký, snáď len 
tá lipka, zo slovenského semienka zasiata, ho prerástla.

Kostolík stojí neďaleko rušnej križovatky, ktorou 
niekedy prechádzam, keď musím z Delty do Vanco-
uveru na početné stretnutia s lekármi. Aj keď na slo-
venskom kostole nebliká svetlo majáka, jeho biela 
farba ho zviditeľňuje. Inak je maličký a jednoduchý, 
ako zvonku, tak i zvnútra. Nevidela som na Sloven-
sku takého jednoduchého kostola. Biele steny, pár 
obrazov, lavice a jednoduchý oltár. Žiaden prepych. 
Slovenský kostolík bol postavený jednoduchými 
kňazmi a veriacimi, ktorí si chceli zachovať sloven-
skú kultúru, reč a samozrejme slovenskú bohosluž-
bu.

Prechádzajúc okolo kostola, vždy si pripomeniem 
radostné i smutné chvíle, ktoré som v ňom preži-
la – sobáš, krst oboch detí, moje prvé pomazanie 
pre chorých. A možno raz slovenský kostol bude 
miestom, kde sa rozlúčim s týmto svetom.

Za čias otca Kadleca sme s manželom prichádzali 
každú nedeľu a ako nezamestnaní novoprišelci sme 
mu cez týždeň pomáhali s farským účtovníctvom. 
Odvtedy sa veľa zmenilo. Presťahovali sme sa a bý-
vame 5 minút od iného kostola. Deti nám už 6 ro-
kov chodia do školy, ktorá kostolu patrí, a preto sa 
od nás očakáva navštevovať a podporovať náš nový 
kostol. Navyše do toho prišla moja rakovina a me-
nej času i síl zájsť okrem kanadského kostola i do 
slovenského.

Kostol by nebol kostolom, ak by zostal bez ľudí. 
Slováci, ktorí sa tam už desiatky rokov každú ne-
deľu zbehnú z mnohých kútov Veľkého Vancou-
veru, okrem Boha nachádzajú tu kus domova. Či 
už zo Slovenska odísť chceli alebo museli, väčšine 
domov chýba. Je veľmi príjemné aspoň raz za týž-
deň byť tak trochu doma, medzi svojimi, zo všetkých 
strán počuť rodnú reč. Takú celkom rýdzu, ale aj tú 
pomiešanú.

Farnosť s farníkmi roz-
trúsenými po širokom okolí 
nie je jednoduché udržať. 
Nie vždy každý môže prísť 
a podporiť kostol nedeľným 
príspevkom. Tiež, väčši-
na farníkov sú jednoduchí 
ľudia, ktorí sa tu museli, či 
ešte stále musia pretĺkať. 
Platia vysoký podnájom či 
úver, pracujú na smeny či 
majú viacero zamestnaní, šetria na letenky domov, 
alebo kvôli starostlivosti o malé deti žijú z jedného 
príjmu takisto ako aj moja rodina. Kanada nie je vždy 
dobrá macocha, ale macocha hladná po zdravých, 
výkonných a solventných imigrantoch. Ak to mám 
veľmi zovšeobecniť, počas mojej choroby sa skúpo 
zachovala aj ku mne.

Slovenský kostolík bol tu v Kanade prvou inšti-
túciou, ktorá mi podala pomocnú ruku a snažila sa 

ma podporiť finančne. Ako sami farníci povedali 
“in small way” v porovnaní s tým, čo potrebujem. 
Veľkosť pomoci bola primeraná veľkosti a pod-
mienkam farnosti. Bez otázok, formulárov, s veľ-
kou dávkou súcitu a lásky. Súcit a láska majú liečivú 
moc. Naviac, pomoc sa zorganizovala veľmi rýchle, 
bez čakania na to, že snáď pomôže niekto iný. Ako 
to už býva v skutočnom živote, a nielen v rozpráv-
kach, pomoc prichádza od najslabších. Od tých, kto-
rých si ani netrúfate osobne požiadať.

Slováci vo Vancouveri mi svojím skutkom, modlit-
bami a svätými omšami aspoň čiastočne nahradili 
rodinu, ktorá mi tu v Kanade veľmi chýba. Nepadne 
mi nepravdivé osloviť ich “bratia a sestry”. Viem, 
že keby vzdialenosti medzi nami neboli také veľké, 
prišli by mi pomôcť napríklad uvariť a upratať, lebo 
sama momentálne toto vôbec nezvládam.

Som ich dlžníkom, ktorý môže dlh splatiť iba mod-
litbou a vlastným utrpením. A tak dávam to čo mám. 

Vraj utrpenie má veľkú hodnotu. Slovenskému kos-
tolu vyprosujem, aby mal vždy láskavého sloven-
ského kňaza. Lavice kostola nech sú každú nedeľu 
plné dobrých ľudí, ktorých spája nielen slovenčina 
a tradície, ale hlavne láska, prejavujúca sa vzájom-
ným porozumením a skutkami. Nech sa vždy nájdu 
ľudia, ktorí pomôžu kostol udržiavať a upratovať. 
Nech ich spoločenstvo je skutočné.

 ĎAKUJEM., Alica Biela,

Kanadou a USA, som ho poprosil o rozhovor pre náš 
časopis. Tu je niekoľko úryvkov z rozhovoru.

Čo je hlavný cieľ Vašej cesty po Kanade a USA?
Hlavným cieľom je spoznať slovenské komunity. 

Spravil som si viac času pre každú komunitu – spo-
znať kňaza, jeho najbližších spolupracovníkov a ve-
riacich z komunity, ktorí majú o takéto stretnutie 
záujem. Priniesol som tiež relikviu sv. Cyrila, ktorá 
je takým duchovným „light-motivom“ tejto cesty, je 
námetom na rozjímania a je tiež východiskom pre ka-
techézy, ktoré sa uskutočňujú v týchto komunitách.

Koľko slovenských misií-komunít plánujete  
navštíviť?

Okrem Vašej komunity tu v New Westminster 
by som mal navštíviť ešte komunity v New Yorku 
a v okolí, komunity v Toronte, Mississauge, v Detro-
it, Chicago, Los Angeles, skrátka všade tam, kde bol 
záujem o takéto stretnutie.

Koľko slovenských misií je roztrúsených po sve-
te?

Ak myslíme registrované slovenské katolícke mi-
sie, tak ich je asi 30. Dá sa však predpokladať, že slo-
venských komunít, kde je raz za čas odslúžená slo-
venská sv. omša, je asi viac. Je tiež úlohou komisie 
pre zahraničných Slovákov pri Konferencii biskupov 
Slovenska, aby tieto komunity zmapovala. Aj toto 
putovanie relikvie sv. Cyrila po komunitách Severnej 
Amerike napomáha k ich oživeniu.

Aký máte krátkodobý plán pri práci so zahra-
ničnými Slovákmi? A dlhodobý?

Krátkodobý plán je súčasťou dlhodobého plánu. A 
to je to, čo teraz robíme. Byť spolu, zdielať sa, roz-
právať sa, mapovať, vidieť problémy, komunikovať s 

Biskup Mons.  
Jozef Haľko v New 
Westminsteri

Farnosť sv. Cyrila a Metoda prežila začiatkom au-
gusta duchovnú a národnú obnovu. Pomocný biskup 
bratislavskej arcidiocézy, Mons. Jozef Haľko nám 
priniesol pozdravy zo Slovenska a relikviu sv. Cyri-
la. Naši krajania si mohli nielen pripomenúť udalosti 
zpred 1150 rokov kedy sv. Cyril a Metod priniesli 
našim predchodcom hlaholiku, staroslovjenske sv. 
Písmo a liturgiu, ale mali možnosť vzdať úctu pozo-
statku sv. Cyrila, úlomku kosti z človeka, ktorý pred 
11 a pol storočiami chodil po našom území a krstil 
našich predkov a hlásal im Božie Slovo zrozumiteľ-
ným spôsobom.

Otec biskup slúžil viacero sv. omší v slovenskom 
kostole sv. Cyrila a Metoda v New Westminsteri, 
vo farnosti, ktorá už vyše pol storočia slúži duchov-
ným, národným a spoločenským potrebám našim 
slovenským staro– i novo-usadlíkom. Na slávnost-
nej slovenskej sv. omši v nedeľu 4.augusta žehnal 
prítomných veriacich relikviou sv. Cyrila. Dával tiež 
prednášky duchovnej obnovy, navštívil mnohých 
starých, chorých a nevládnych krajanov a stretol sa 
s arcibiskupom Vancouverskej arcidiecézy Mons. J. 
Michaelom Millerom.

Zástupcovia slovenských organizácií, spolkov, či 
združení, rovnako ako aj každý z prítomných mali 
možnosť sa s otcom biskupom osobne porozprávať 
na farskom pikniku v nedeľu popoludní. Po skon-
zumovaní dobrôt, ktoré pripravili obetavé ruky slo-
venských kuchárok a pekárok, vo volnej, nenútenej a 
priateľskej atmosfére sa prítomní pýtali otca biskupa 
mnohé otázky o živote cirkvi na Slovensku, o udalos-
tiach z verejného i súkromného života otca biskupa, 
na ktoré on, s úsmevom i vážne, ochotne odpovedal.

V utorok, 6.augusta, bolo celolodenné vzdanie úcty 
relíkvii sv. Cyrila, na ktorú boli pozvaní veriaci z ce-
lej arcidiocézy prostredníctvom článku v miestnych 
katolíckych novinách „BC Catholic“.

Pred pokračovaním otca biskupa Mons. Jozefa 
Haľku na jeho ceste po slovenských misiach naprieč 

miestnymi biskupmi, keď bude treba. Treba si uvedo-
miť, že cirkevno-právna konštelácia v rôznych kraji-
nách je rôznorodá, a tým je určená aj kompetencia za-
hraničného biskupa vstupovať do procesov tej-ktorej 
miestnej cirkvi. Ale vždy možno urobiť to, že človek 
je v kontakte, príde, povie slovo v materinskom ja-
zyku, a práve toto cyrilo-metodejské jubileum, kedy 
si obzvlášť vážime linguistickú empatiu sv. Cyrila, je 
príznačné tým, že prichádzam k zahraničným Slová-
kom, aby som sa im prihovoril v ich rodnom jazyku 
– v slovenčine.

Ako môžeme my, farníci sv. Cyrila a Metoda v 
New Westminsteri napomôcť splneniu týchto plá-
nov?

Modlitbou a dobrou radou. Keď má niekto nejaký 
podnet, dobrú myšlienku, tomu sa možno iba potešiť, 
vrátane kritických pripomienok.

Jožo Starosta

Z vašich l istov

30 Slovo z Britskej Kolumbie
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1 Kanadský Slovák, roč. XXIX, č. 46, 14. novembra 1970.
2  Por. KIRSCHBAUM, 146 – 148. 
3 Oficiálne založená roku 1960 otcom Viliamom Lackom, SJ. Prvé 

pastoračné aktivity s miestnymi rímskokatolíckymi Slovákmi sia-
hajú do roku 1952. 

4  Slovenskí gréckokatolíci na Pacifiku, Kanadský Slovák, roč. XXIX, 
č. 46, 14. novembra 1970, 5.

5 Pekná slovenská svadba v B.C., Kanadský Slovák, roč. XXIX, č. 25 
(525), 27. júna 1959, 2.

6  Por. Pekná slovenská svadba v B.C., Kanadský Slovák, roč. XXIX, 
č. 25 (525), 27. júna 1959, 2.

7  Kto bol o. Kmec sa žiaľ nepodarilo zistiť.
8 O. Michal Lacko, SJ. Slovenský gréckokatolícky jezuita (1920 – 

1982). Odborník na dejiny Balkanu a cyrilometodské obdobie. 
Prednášal na Pápežskom východnom inštitúte v Ríme. Bojovník 
za práva slovenských gréckokatolíkov. Mal nemalý podiel na vzni-
ku slovenskej gréckokatolíckej eparchie v Kanade. 

9 Por. Mária, 7/1963, 11.
10 Slovenskí gréckokatolíci na Pacifiku, Kanadský Slovák, roč. XXIX, 

č. 46, 14. novembra 1970, 5.
11 Por. Cyrilometodské slávnosti v B.C., Kanadský Slovák, roč. XXII, 

č. 26, 29. júna 1963, 8.
12 Por. Cyrilometodské oslavy na Pacifickom pobreží, Kanadský Slo-

vák, roč. XXII, č. 32, 17. augusta 1963, 2.
13 Slovenskí gréckokatolíci na Pacifiku, Kanadský Slovák, roč. XXIX, 

č. 46, 14. novembra 1970, 5.
14 Slovenskí gréckokatolíci na Pacifiku, Kanadský Slovák, roč. XXIX, 

č. 46, 14. novembra 1970, 5. 
15 Por. Mária, 7–8/1965, 12. 

Čriepky zo života slovenských  
gréckokatolíkov v New Westminister

Aj keď sa to mnohým môže zdať len ako nejaká 
utópia, predsa len na kanadskom pobreží Tichého 
oceánu boli prítomní a sú historicky doložení aj slo-
venskí gréckokatolíci. New Westminister, Vancouver 
a okolité mestá a mestečká sa stali pre mnohých 
druhým domovom. Pravdou je, že v New Westmi-
nister, bola emigrácia zo strednej a východnej Euró-
py, čoho dôkazom je aj prítomnosť katedrály a cen-
tra miestnej ukrajinskej gréckokatolíckej eparchie, 
založenej roku 1974. Prví Slováci tu prišli tesne pred 
koncom 19. storočia, ako tomu dosvedčujú viaceré 
články v Kanadskom Slovákovi 1. Pracovali väčšinou 
na železnici, v prístavoch, pri stavbe ciest a želez-
níc. Väčšie osídlenie Slovákov nastáva až po Druhej 
svetovej vojne2. Neskoršie v meste vznikol 47. zbor 
Kanadskej slovenskej ligy. 

 Slováci a slovenskí gréckokatolíci 
na brehoch Tichého oceána 
V meste existuje aj slovenská rímskokatolícka far-

nosť sv. Cyrila a Metoda3. A práve viacerí veriaci tejto 
farnosti sú, alebo prinajmenšom boli gréckokatolík-
mi. A rovnako tak pre nich boli slávené čas od času 
aj gréckokatolícke bohoslužby, a to práve v sloven-
skom kostole. Ako napísal duchovný slovenskej rím-
skokatolíckej osady: „Obyčajne ich nájdeme po iných 
miestach alebo v ukrajinskej farnosti, kde chodia kvôli 
prekrásnemu obradu a liturgickej reči, kým mladí cho-
dievajú do anglických kostolov“ 4.

V roku 1959 bola v ukrajinskom gréckokatolíc-
kom chráme svadba mladej Slovenky, Marienky 
Lunter, dcéry Jána Luntera a jeho manželky Betky, 
rodenej Černákovej. Obaja rodičia pochádzali z Tel-
gártu a hlásili sa za slovenských gréckokatolíkov. 
Manželov sobášil „dobrý priateľ Slovákov Father By-
lik, pri obradoch vypomáhal p. Bodnár“ 5. Sobáš bol 
v ukrajinskom gréckoaktolíckom chráme Immacula-
te Conception. Otec nevesty prišiel do Kanady roku 
1928, jeho manželka za ním roku 1932. Pán Lunter 
pracoval na píle a po práci, spolu s manželkou, aj 
na farme6.

Bola to práve slovenská farnosť sv. Cyrila a Meto-

to dosvedčuje fotka z roku 1965 15. Pri vysviacke 
a prvej návšteve biskupa Michala mu farnosť poda-
rovala 150 dolárov16. Nasledovného roku šiel biskup 
Rusnák do okolia Vancouveru 3. júla 1966 17. 

Medzi gréckokatolíckych veriacich farnosti patrili 
rodiny: Horvat, Otrošina, Zubko, Lunter, Belej, Mi-
chalec – aspoň tak to dosvedčuje fotografia, zhoto-
vená po jednej z takýchto liturgii koncom 60. rokov18. 
Fotografii z návštev biskupa Michala vo farnosti sa 
zachovalo viacero19.

Vo svojom osobnom kalendári na rok 1967 má 
biskup Michal zapísaný na 23. júla Vancouver s po-

známkou OK, 10.30 doobeda 20. Rovnako tak na rok 
1970 má Vancouver a teda nepriamo New Westmi-
nister zapísaný na 5. júla. Podľa fotiek je zrejmé aj 
to, že biskup  slávil aj pohreb pre pani Mary Potoma 
v New Westminister, 6. júla 1970 21. Pre miestnych 
veriacich to už bolo akoby tradíciou, že biskup Mi-
chal prichádzal každoročne okolo sviatku sv. Cyri-

la a Metoda, a teda patrónov chrámu. Roku 1970 
hovoril pri návšteve aj o vznikajúcom Svetovom 
kongrese Slovákov, keďže bol priamo účastným 
na zakladaní, ako jeden z jeho organizátorov. Podľa 
jedného účastnika urobil biskup Michal na ľudí vždy 
taký dojem, že sa s ním lúčili slovami: „Dovidenia 
ndp. biskup M. Rusnák na budúci rok.22“ 

V roku 1971 mal byť biskup Michal podľa zázna-
mu vo svojom osobnom kalendári vo farnosti 3. 
októbra. 

Aj v roku 1973 mala byť v New Wesministri 
pre našich krajanov byzantská liturgia a to 5. augus-
ta, s tým, že sláviť ju mal o. Michal Lacko z Ríma23. 
Jeho návšteva bola súčasne z poverenia biskupa 
Michala aj aktom vizitácie týchto slovenských gréc-
kokatolíckych veriacich24.

Dobrodinci na časopis Mária
Slovenskú gréckokatolícku komunitu stmeľoval 

aj časopis Mária, ktorý s prestávkami vychádzal 
od roku 1955 do roku 1989. 

V rámci darov na časopis sa objavujú aj mená 
z New Westminister a to konkrétne: Mike Bodnár25 
a J. Pačuta26. Neskoršie aj George Belej27, John Ru-
sinko28, Andrej Hresko29, Anna Belej30, a J. Piskorik31. 
Alebo z jeho blízkeho okolia, ako napríklad Suzana 
Otrosina z Coquitlam32, či J. Lunter z North Surrey32.

Hoci počtom neveľkí, slovenskí gréckokatolíci sú 
rotrúsení po celom svete. Svojou osobitosťou sú 
v mnohom ako tá biblická soľ, dávajúc chuť komu-
nitám, v ktorých žijú... 

Daniel Černý

16 Por. Pán biskup ďakuje, Mária, 9–10/1965, 16.
17 Por. Plánované vizitačné cesty p. biskupa, Mária, 4–5/1966, 16.
18 Por. Klub záujemcov o históriu Slovákov v Britskej Kolumbii v Ka-

nade. http://www.sk-bc.ca/book/export/ html/198  (18. 10. 
2011)

19 Por. Mária, 7 – 8/1965, 5; 12; 12/1965, 15. 
20 AECM, knižnica. 
21 AECM, Zložka: Vancouver. 
22 KOREM A.: Dve správy z B. C., Kanadský Slovák, roč. XXIX, č. 29, 

18. júla 1970, 5.
23 Por. AECM, Zložka: Fr. LACKO, Pohľadnica Srdečný pozdrav od Ti-

chého oceánu. odoslaná zo San Francisca, 20. VII. 1973.
24 Por. ACSVZML, M. Lacko SJ, Korešpondencia zahraničie II, R – Z, 

Rusnák, List biskupa Michala o. Lackovi, 28. mája 1973.
25 Por. Mária, 2/1963, 17, Mária, 9 – 10/1964, tretia strana obál-

ky. 
26 Por. Mária, 2/1963, 17. 
27 Por. Mária, 1/1964, tretia strana obálky; Por. Mária, 1 – 2/1965, 

tretia strana obálky; Por. Mária, 1 - 3/1966, tretia strana obálky. 
28 Por. Mária, 2/1964, tretia strana obálky.
29 Por. Mária, 1 – 2/1965, tretia strana obálky; 12/1965, 16.
30 Por. Mária, 1/1977, tretia strana obálky; 4/1979, 16; 7 – 

8/1980, 24. 
31 Por. Mária, 1 - 3/1966, tretia strana obálky.
32 Por. Mária, 1/1977, tretia strana obálky; 4/1977, tretia strana 

obálky; 5/1978, 16; 7 – 8/1980, 24.
33 Por. Mária, 1 - 3/1966, tretia strana obálky.

da, ktorá sa stala domovom ukrajinskej gréckokato-
líckej farnosti, kým si tá nepostavila vlastný chrám. 
V tých časoch ukrajinský kňaz, alebo aj slovenský, O. 
Kmec7, celebroval bohoslužbu. S Ukrajincami slávili 
aj naši slovenskí gréckokatolíci. Pri opise sloven-
ských gréckokatolíkov, ktorí stáli v začiatkoch ich 
bohoslužieb v New Westminister píše o. Viliam Lac-
ko, SJ roku 1970: „Ako kantor vynikal nebohý Michal 
Bodnar, ktorý mal prekrásny hlas.“ 

Už počas jubilejného cyrilometodského roku 1963 
sa dozvedáme, že „v tejto oblasti žije tiež veľa slo-
venských gréckokatolíkov a preto o. Michal Lacko8 sa 
vybral i na ďaleký západ Kanady...slúžil bohoslužby 
v staroslovenskom jazyku...a snažil sa postretnúť čo 
najviac slovenských rodákov 9. Práve počas tohto ju-
bilejného roka raz v mesiaci namiesto kázne podľa 
slov duchovného „sme všetci spievali „moleben“. Úch-
vatné „Hospodi pomiluj“ sa nieslo kostolom ako spo-
ločná prosba všetkých katolíkov obidvoch obradov“ 10. 
Rovnako tak aj v deň cyrilometodských osláv, plá-
novaných na 7. júla 1963 mala byť latinská omša, 
po ktorej sa mali spievať cirkevné piesne slovensky 
i starosloviensky, a mali ich spievať všetci prítomní, 
ako rímskokatolíci, tak aj gréckokatolíci 11. Jednalo sa 
o hymny Iže Cheruvimi a Otčenáš, ktorých spev viedol 
pán Michal Bodnár12. 

New Westminister v časoch apoštol-
ského vizitátora 
Častým a vzácnym hosťom vo farnosti bol biskup 

Michal Rusnák, CSsR, vysvätený na biskupa počiat-
kom roka 1965, s právomocami apoštolského vizi-
tátora slovenských gréckokatolíkov v celej Kanade, 
a ted od Atlantiku po Pacifik. Pre farnosť bola jeho 
návšteva vždy sviatkom. Chrám bol naplnený do po-
sledného miesta, ba až preplnený. Skutočný „jedi-
nečný zážitok s trvalou hodnotou.“ 13 Veriaci ho brali 
ako svojho naozajstného pastiera. „Zďaleka – široka 
prichádzajú gréckokatolíci na bohoslužbu do sloven-
ského kostola a radosť je ich vidieť, keď Otec biskup 
je medzi nimi...“ 14. Na týchto cestách do New West-
ministeru ho často sprevádzal o. Vincent Dančo, ako 

Viacerí členovia farnosti sv. Cyrila a Metoda 

v New Westminsteri boli greckokatolíci. Koncom 

60-tych rokov (?) prišiel do farnosti na návštevu 

gréckokatolícky biskup Michal Rusnák a slúžil 

sv. Omšu v byzanskom obrade. 
Prvý rad zľava: Diana Horvat (Števaňák), Bertha 

Otrošina (Palko), Mary Horvat. 
Druhý rad zľava: Zuzana Zubko, Ján Lunter, Bis-

kup Michal Rusnak, Anna Belej, Fr. Vincent Dančo.
Tretí rad zľava: Tereza Michalec, Zuzana Otroši-

na, John Michalec, Steve Horvat.

Pápežský biblický inštitút v Ríme bude 
mať rektora slovenského pôvodu

Pod čiarou
PIO - Thesis ad Doctoratum - Facultas Scientiarum Ecclesiasti-
carum Orientalium Die 12 Maii 2014, hora 17,00 in Aula Magna 
Instituti 
STORIA DELLA CHIESA GRECO CATTOLICA SLOVACCA IN 
CANADA FINO ALL’EREZIONE DELL’EPARCHIA DEI SANTI CIRILLO 
E METODIO 
Defendens: R.D. DANIEL ČERNÝ 
Relator: R.P. CONSTANTIN SIMON, SJ
Tento článok je od Daniela Černého, ktorý obhájil 12.mája 2014 
v Ríme svoju kandidátsku prácu o slovenských grékokatolíkoch 
v Kanade. Blahoželáme. 

Jožo Starosta 

 Vatikán 20. mája 2014 - Svätý Otec František 
menoval P. Michaela Kolarčíka SJ za rektora Pápež-
ského biblického inštitútu (Biblikum). Do trojročné-
ho funkčného obdobia nastúpi 17. Septembra 2014. 
Páter Michael Kolarčík je členom anglofónnej ka-
nadskej jezuitskej provincie Canada Anglica. Od roku 
1989, keď dosiahol doktorát na Bibliku, je profeso-
rom Teologickej fakulty na Regis College v rámci To-
rontskej univerzity. Ako hosťujúci profesor vyučoval 
okrem iného aj na teologických fakultách Spoloč-
nosti Ježišovej v Bratislave a Nairobi. Jeho odbornou 
doménou je biblická exegéza Starého zákona, najmä 
Žalmov a sapienciálnych kníh. 

P. Michael Kolarčík sa narodil v roku 1950 v New 
Westminsteri, v Britskej Kolumbii. Popri iných jazy-
koch ovláda aj slovenčinu. Je Kanaďan slovenského 
pôvodu, jeho rodičia, otec Michal a matka Maria rod. 
Chmurová, sa do Kanady prisťahovali zo Spiša, kon-
krétne z obce Kubachy-Spišské Bystré.

P. Michael Kolarčík bol vysvätený za kňaza r.1979. 
Primičnú sv. omšu mal v kostole sv. Cyrila a Metoda 
v New Westminsteri, kde spolu s rodičmi bol aktív-
nym farníkom. Fr. Jozef Švec, SJ o tom píše v ročenke 
slovensých jezuitov v Kanade takto:

12.augusta naša farnosť s hrdosťou privítala bý-

Vľavo: Svätý Otec František a Michael Kolarčík SJ

Hore: Primičná omša Michaela Kolarčíka r. 1979

valého miništranta Fr. Michala Kolarčíka S.J. Zúčast-
nili sme sa na jeho prvej slávnostnej sv.omši, po kto-
rej nám dal novokňazské požehnanie. Pre túto 
príležitosť sme dali aj kostol zvnútra vymalovať 
jasnými farbami.

Okrem členov rodiny, farníkov a priateľov boli prí-
tomní aj pán arcibiskup James F. Carney, vicepro-
vincionál slovenských jezuitov Fr. Š. Senčík S.J., Fr. 
Viliam Lacko S.J., zakladateľ farnosti, reprezentant 
kanadských jezuitov, maďarských jezuitov, chorvát-
ske sestričky a dvaja františkáni.

 J Čriepky z histórie Slovákov v New Westminsteri J Čriepky z histórie Slovákov v New Westminsteri
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Pražský biskup Václav Malý  
v New Westminsteri

30. septembra 2014, v rámci svojej návštevy českých komunít v Kanade, prišiel 
medzi českých veriacich vo Vancouveri Otec biskup Václav Malý. V slovenskom 
kostole sv. Cyrila a Metoda v New Westminsteri slúžil pre nich o 18:00 svätú 
omšu spolu s českým kňazom Otcom Liborom, ktorý pána biskupa sprevádzal 
naprieč Kanadou a so slovenským kňazom Otcom Jurajom, správcom farnosti 
sv. Cyrila a Metoda v New Westminsteri. Svätej omše aj následnej besedy v hale 
sa zúčastnili aj viacerí členovia slovenskej farnosti.

žem povedať, že dlho som sa toto učil a stále sa 
to učím a som stále na začiatku cesty. Ale čerpám 
vždy vo svojej činnosti, v súkromnej alebo verej-
nej, vždy z tohoto stíšenia, bez slov, a z načúvania. 
To sú tie sväté chvíle, ktoré sú nám darované. A my 
sa musíme Bohu odovzdať. Cez túto odovzdanosť 
môže Boh cez nás pôsobiť na svet, v ktorom žije-
me. Kresťanstvo nie je iba svetonázor, to nie je iba 
to, že sa hlásime k evanjeliu. Skutočnými kresťan-
mi sa stávame vtedy, keď sa necháme vtiahnuť 
do odvzdanosti Bohu. To je cesta inšpirácie, to je 
príklad sv. Václava.

Po sv. omši sa českí aj slovenskí krajania stretli 
s Otcom biskupom vo farskej spoločenskej hale, kde 
gazdinky oboch národností pripravili chutné pohos-
tenie. Nezabudli ani na meniny Otca biskupa (Václav) 
a pripravili mu tortu so špeciálnymi sviečkami, kto-
ré boli odolné voči zhasínaniu, takže večer s Otcom 
biskupom začal veľmi neformálne, pretože sviečky 
sa mu podarilo sfúknuť až na tretíkrát. 

V takejto uvoľnenej a úsmevnej atmosfére pre-
biehala aj následná beseda, z ktorej vyberáme od-
povede iba na niektoré otázky z pléna, aj to veľmi 
skrátené (a preložené do slovenčiny).

Prečo ste, po zmene režimu, nešli do politiky?
Musím sa priznať, že to bolo pre mňa veľké poku-

šenie. Uvedomil som si však, že keby som ako kato-
lícky kňaz prijaj nejakú vysokú politickú funkciu, tak 
by sa to obrátilo proti cirkvi.

Dávno sú preč časy, keď mohli kňazi, či na vašej 
strane Andrej Hlinka alebo Jozef Tiso alebo u nás 
Šrámek alebo Hála, pôsobiť v politike, čo sa vtedy 
považovalo za samozrejmé. Keby však dnes v Česku 
bolo vidieť katolíckeho kňaza v politike, tak by sa to 
časom obrátilo proti nemu a proti katolíckej cirkvi. 
Bol som vysvätený ako kňaz, a to je moja hlavná 
úloha. Katolícky kňaz sa nemôže spoliehať na popu-
laritu u ľudí, ktorá kolíše.

Spomínali ste, že za čias Česko-Slovenska ste 
radi chodili na Slovensko. Darí sa Vám aj teraz z ča-
su-načas prísť na Slovensko? Aké sú vzťahy medzi 
Českou a Slovenskou biskupskou konferenciou, 
existuje nejaká spolupráca, koordinácia úsilia?

Mám byť diplomatom alebo nie ... (smiech). Veľ-
mi malá ... Stalo sa to trošku zložitejším po prípade 
Roberta Bezáka. Poviem vám to po pravde, ako to 
je, ja nikoho nepranierujem, ale je to taký korektný 
vzťah, ale nič viac. Taká je situácia. Ja na Slovensko 
chodím teraz veľmi málo, mrzí ma to, ale kedykoľvek 
som na Slovensku bol, napríklad František Mikloško 
je môj veľmi dobrý priateľ, keď som bol v Jezuitskom 
kostole v Bratislave - bezvadné, keď som vystu-
poval s Robertom Bezákom na Pohode v Trenčíne 
– bezvadné, ja mám iba kladné skúsenosti. Nikdy 
to nechápem, že by som prišiel do „cudziny“. Pred-

stavoval by som si to, aby to bolo častejšie, ale ja to 
opäť poviem „nediplomaticky“, ale moja prítomnosť 
vzhľadom k môjmu postoju voči Robertovi Bezákovi 
by zbytočne vzbudzovala nejaké reakcie... teda tie 
veci nejak-tak netlačím.

Vy ste boli viac ako kolega Václava Havla, vy ste 
boli aj jeho priateľ, mali ste peknú reč pri jeho poh-
rebe... Povedzte nám, kto to bol Václav Havel ako 
človek, aký mal vzťah k cirkvi a k Bohu ...

Do r. 1989 som bol s Václavom Havlom vo veľmi 
úzkom vzťahu. Poznal som ho intímne, takže to 
nie je iba nejaký „dojem“. Po r.1989 som sa s ním 
pravidelne nestretal, ale kedykoľvek to chcel, som 
sa s ním stretol. Mám však zásadu neukazovať sa 
v „žiari“ niekoho, kto je slávny. Bol som však u neho 
dvakrát, keď bol „hrobárovi na lopate“ dávnej-
šie pred svojou smrťou. Pýtate sa, aký mal vzťah 
k Bohu ... Václav Havel mal takého havlovského pána 
boha. On bol bohém, bol literát, ale ma požiadal, aby 
sme sa spolu pomodlili Otčenáš. Keď sme sa stre-
tli, aj na verejnosti, vždy som mu dával „krížik“, hoci 
novinári sa vždy s údivom pozerali, čo sa to deje. 
Takže, bol nasmerovaný k Pánu Bohu, on bol taký 
plachý, hamblivý, aby vyslovene povedal, že Pán Boh 
je Osobou, ale stále, celý život sa s tým vyrovnával 
a zdá sa, že na konci svojho života dospel aj k to-
muto vyznaniu. Viacerí ma povzbudzovali, aby som 
na Václava Havla „pritlačil“, ale ja som bol presved-
čený, že nátlak nepomôže a že Pánu Bohu tiež treba 
„nechať priestor“ na pôsobenie. A Pán mu posielal 
do cesty ľudí, ktorí mali s kresťanstvom veľa spoloč-
ného. Václav Havel bol človek statočný. 

 
Plné znenie odpovedí, a tiež odpovede na viaceré 
ďalšie otázky ako Jaký máte vztah s Otcem Halíkem? 
Proč tak spěcháte? Kolik mladých mužů studuje 
za kněze? Kolik je po světe krajanských středisek 
jako Vancouver, které jsou známy Vám? Jak vidí ka-
tolícka cirkev rýchly příliv moslimů do křeťanských 
zemí? Aká bola reakcia Českej biskupskej konferen-
cie na rozhodnutie Českej vlády povoliť potratovú 
pilulku? Aké máte spomienky na pána kardinála 
Tomáška a jeho úžasného pomocníka Jána Blahu? 
si budete môcť vypočuť na www.sk-bc.ca/Vaclav.
Maly.

Na záver stretnutia mali prítomní príležitosť osob-
ne sa porozprávať s Otcom biskupom. Využil som 
tiež túto možnosť a Otec biskup Václav Malý poslal 
touto cestou pozdrav všetkým čitateľom časopisu 
Slovo z Britskej Kolumbie. 

Slová Otca biskupa pri príhovore počas sv.omše, 
počas besedy, ako aj počas osobných rozhovorov 
boli občerstvením spomienok na minulosť, inšpirá-
ciou pre prítomnosť a nádejou pre budúcnosť. Pán 
Boh zaplať. 

Jožo Starosta

Václav Malý (*1950) je pražský pomocný biskup 
a marcelliánsky titulárny biskup. Bol vysvätený 
na kňaza 26. júna 1976 v Prahe. Vo februári 1977 
podpísal Chartu 77, o rok neskôr sa stal členom Vý-
boru na obranu nespravodlivo stíhaných. V januári 
1979 bol zbavený štátneho súhlasu, v máji toho is-
tého roka obvinený z podvracania republiky a sedem 
mesiacov väznený. V rokoch 1980 – 1986 pracoval 
ako kurič v pražských hoteloch. Bol hovorcom Char-
ty 77 (1981 – 1982) a prvým hovorcom Občianske-
ho fóra (1989). Počas udalostí novembra 1989 mo-
deroval ľudové zhromaždenia. Angažuje sa v oblasti 
ľudských práv, navštevuje krajiny, kde sú kresťania 
prenasledovaní a podporuje rodiny politických väz-
ňov. Jeho biskupské heslo znie: Pokora a pravda. 

Keďže 28.septembra bol sviatok sv. Vaclava, prí-
hovor Otca biskupa počas sv. omše bol venovaný 
práve sv. Václavovi. Vyberáme z neho:

Rád by som vám povedal niečo zo života sv. Vác-
lava.

Sv. Václav rád posluhoval pri oltári, rád pripravo-
val obetné dary, rád sa modlil.

To je výzva aj pre nás. Prichádzame do chrámu, 
aby sme vyšli z každodennosti, zo všednosti, aby 
sme sa dokázali stíšiť a zastaviť. Dnešná doba je 
nemocná na to, že je stále zdôrazňovaný aktiviz-
mus. Stále musíme niečo vykonávať, o niečom sa 
rozhodovať, stále sme vláčení dennými starosťa-
mi a nemáme čas na seba samých. Pre naše pev-
né životné „zakotvenie“ je dôležité, aby sme sa 
dokázali zastaviť. Múdrosť spočíva v tom, že ten, 
kto chce byť múdry, musí vedieť počúvať. A to je 
ďalšia bolesť súčasnosti. Nie vždy vieme načúvať, 
čo Pán od nás chce. V modlitbe nejde iba o to, aby 
sme Bohu hovorili, čo chceme my od neho, hoci 
to môže byť dobré, blahodárne a dobre myslené. 
Problém je však v tom, že namiesto toho, aby sme 
spočinuli v Božej prítomnosti, aby sme načúvali, 
tak „chrlíme“ zo seba čo od neho chceme, degra-
dujeme ho na (dutú) vŕbu. Prichádzajme do chrá-
mu ako sv. Václav, aby sme niečo začuli, aby sme 
počuli Boží Hlas. Zo svojej osobnej skúsenosti mô-

Návšteva z TASR
Koncom letných týždňov bol 
na pracovnom “výlete“ vo Vancouveri 
pán Tomáš Doboš, spravodajca Tlačovej 
agentúry Slovenskej republiky (TASR) 
pre východné Slovensko. Jedným 
z cieľov jeho pobytu vo Vancouveri 
a na okolí bolo napísať sériu reportáží 
o tomto prekrásnom kúte sveta.

Keďže pán Doboš chcel do série zahrnúť aj repor-
táž o Slovenskej farnosti sv. Cyrila a Metoda v New 
Westminsteri ako aj o našom časopise Slovo z Brit-
skej Kolumbie, dohovorili sme si schôdzku a stretli 
sme sa vo farskej hale na “ôsmej avenue” v histo-
rickom “Sapertone”, pri kostolíku, ktorý je už takmer 
55 rokov centrom náboženského a spoločenského 
života slovenských starousadlíkov, ale aj novodo-
bých krátko-, či dlhodobých emigrantov.

Mladý 34 ročný muž, rodák z Vranova nad Top-
ľou, absolvent prešovskej Filozofickej fakulty, kto-
rý vyskúšal niekoľko “jobov” predtým ako skončil 
pri novinárčine, mi bol od prvej chvíle sympatický. 
Zaujímal sa o život vo farnosti, o jej históriu, o za-
kladateľov farnosti, o jezuitských otcov, o mladú i  
dožívajúcu generáciu Slovákov-emigrantov. Keďže 
sme si navzájom “poskytovali” interview, opýtal 
som sa ho aj ja ako naňho pôsobí Britská Kolumbia 
a špeciálne Vancouver.

O Kanade, o Britskej Kolumbii a tiež o Vancouveri 
vedel toho Tomáš veľa, bol tu už v minulosti dvakrát 
ako študent. Bol však rád, že vďaka svojmu hostite-
ľovi-ujovi Petrovi Mrázikovi mohol opäť pobudnúť 
nejaký čas v Britskej Kolumbii, pocestovať, stretnúť 
tu starých priateľov a získať inšpiráciu pre svoj ďalší 
život. Dúfam, že Tomáša budú inšpirovať aj mnohé 
články z nášho časopisu Slovo z Britskej Kolumbie. 
Dal som mu všetkých 21 doposiaľ vydaných fareb-
ných čísel.

Pán Doboš charakterizoval Vancouver ako mesto, 
kde si milovníci rôznorodých športov prídu na svo-
je. Mesto, kde sa dá v jeden deň stihnúť lyžovačka 
na ľadovci, kúpanie v mori, bicyklovanie po horách, 
plavba na kajaku, lezenie po skalách v Lighthouse 
parku a po večernom oddychu na pláži pri English 
Bay sa môžete vybrať napríklad na koncert Iron 
Maiden ... A pekný deň je za vami.

Pán Tomáš Doboš, po návrate na Slovensko, 
uverejnil prostredníctvom TASR viaceré reportáže 

zo svojej cesty po Britskej 
Kolumbii. Pre tých čitate-
ľov Slova z Britskej Kolum-
bie, ktorých zaujíma život 
a príroda Britskej Kolumbie, 
to bude určite zaujímavé 
čítanie. Nechajte sa i Vy in-
špirovať náznakmi obsahu 
jednotlivých reportáží.

Vancouver má najväč-
ší park na území Kanady 
a aj najlepší mestský park 
na svete. Je to Stanley Park, 
do ktorého zavíta každý rok 
približne osem miliónov 
návštevníkov.

 Horský vodca zo Slovenska sa pred takmer 20 
rokmi vydal spoznávať svet. Mikiho Knižku z obce 
Nová Lesná možno stretnúť počas roka v sprievode 
turistov vo Vysokých Tatrách, ale aj v Bolívii či Kirgiz-
sku. V týchto dňoch sprístupňuje skupine Slovákov 
krásy kanadskej provincie Britská Kolumbia.

 Množstvo umeleckých diel a kultúrnych artefak-
tov z rôznych kútov sveta vystavuje na obdiv svojim 
návštevníkom známe vancouverské antropologické 
múzeum. V jednej z jeho expozícií je bohato zastú-
pená aj keramika zo Slovenska. 

Vyhľadávanou turistickou atrakciou je aj tamoj-
šie Čínske mesto, ponúkajúce pestrú “ochutnávku” 
umenia, architektúry alebo tradičnej kuchyne majú-
cej svoj pôvod v najľudnatejšej krajine sveta. 

Podhorské mestečko Britannia Beach je obľúbe-
nou zastávkou turistov na západnom pobreží Ka-
nady. V minulosti bolo známe najväčšou medenou 
baňou na území Britského spoločenstva národov, 
dnes je jeho hlavným ťahákom unikátne banské 
múzeum.

Vancouverská knižnica uz poslúžila mnohým fil-
márom. Svojou atypickou architektúrou pripomína 
známu európsku dominantu – rímske Koloseum.

Vancouver býva aj dočasným domovom pre via-
cerých hokejistov zo Slovenska. Najčastejšie tam 
absolvujú letnú prípravu pred novou sezónou, zalo-
ženú na inovatívnych prístupoch, s ktorými pracuje 
tréningové centrum slovenského rodáka – Dušana 
Benického.

Mestečko Squamish na západnom pobreží Britskej 
Kolumbie sa teší mimoriadnej obľube medzi vodák-

V horách v okolí Mariott Basin, za Pembertnom, 

cestou na vrchol Aspen v júli 2014

mi, cyklistami, milovníkmi turistiky, no predovšet-
kým priaznivcami skalného lezenia. Pre svoju ne-
všednú “outdoorovú ponuku” je často označované 
ako kanadské epicentrum dobrodružstva.

Výškové budovy disponujúce zmiešanými, teda 
komerčnými aj obytnými priestormi, sú v posled-
ných rokoch čoraz častejšie budované na území 
severoamerických veľkomiest. Urbanistický a archi-
tektonický štýl postavený na kombinovanom využí-
vaní stavieb je známy pod označením Vancouveriz-
mus. Ako už napovedá jeho samotný názov, zrodil sa 
v kanadskom meste Vancouver. 

V Gastowne – centrálnej časti kanadského Van-
couveru – sa nachádza pomerne malá, no o to viac 
navštevovaná turistická atrakcia. Sú ňou poulič-
né hodiny na rohu ulíc Water a Cambie, poháňané 
trocha netradične – parným systémom. Denne sa 
pri nich vyfotia stovky návštevníkov spomínanej 
metropoly. 

Dažďové pralesy západoamerického pobrežia, 
ale aj majestátny kaňon nad riekou Capilano môžu 
obdivovať návštevníci kanadského parku Capilano 
Suspension Bridge. Každoročne ho navštívi vyše 
700.000 turistov z rôznych kútov sveta. 

Za obľúbené miesto modlitby, ale aj „živé“ kultúr-
ne či spoločenské centrum veriacich so slovenskými 
koreňmi, je považovaná farnosť sv. Cyrila a Metoda 
sídliaca v kanadskom meste Vancouver. Z kostolíka 
v lokalite New Westminster sa ozýva slovenčina už 
vyše päť desaťročí. 

Linky na jednotlivé reportáže nájdete na  
www.sk-bc.ca/Tomas.Dobos

Jožo Starosta
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vákov. Centrum nemá registrovaných členov. 
Kanadská základina pre umenie a divadlo (Cana-

dian Dramatic Arts Foundation) vznikla z iniciatívy 
Svetového kongresu Slovákov v roku 1977, Divadlo 
poézie a malých javiskových foriem v roku 1981 
a Torontské Slovenské divadlo v roku 1999. Je to 
počtom neveľká organizácia, ktorá združuje predo-
všetkým intelektuálov, vedcov a umelcov. 

Odčlenením od KSL vznikla Slovenská spoloč-
nosť v Kanade. V Ottawe pôsobí Kruh slovenských 
rodoľubov. V Edmontone sídli ďalšia organizácia 
Slovenský národný kongres. V Toronte sídli České 
a slovenské združenie v Kanade, ktoré združuje 
slovenských prisťahovalcov prevažne z konca 60. 

katolíckej slovenskej jednoty, 
ktorá má ústredie v Clevelande, 
Ohio a Slovenského katolíckeho 
Sokola s ústredím v Passaicu, NJ. 

Slovensko-Kanadská Národná 
Rada bola založená v roku 1971 
ako združenie kanadsko-sloven-
ských inštitúcií, organizácií a zá-
ujmových skupín v celej Kanade. 
V súčasnosti má 36 kolektívnych 
členov a sídli v Toronte. SKNR je 
apolitické a neziskové združenie, 
ktorého mandátom je vytvárať 
väzby medzi krajanskými orga-
nizáciami, zastávať záujmy ka-
nadských Slovákov a podporovať 
aktivity a iniciatívy svojich členov. 

Slovenský dom – La Maison 
Slovaque bol založený v apríli 

1982 s cieľom propagovať slovenskú kultúru v pro-
vincii Quebec. Riadi ho 15-členný zbor riaditeľov, 
ktorí reprezentujú rôzne slovenské organizácie 
v Montreali. Na úrovni provincií sa sporadicky pre-
zentujú rôznymi, prevažne kultúrnymi aktivitami 
lokálne spolky a združenia, ako napr. Slovenský 
kultúrny klub v Calgary a Slovenská spoločnosť 
pre kultúru a kultúrne dedičstvo v Britskej Kolum-
bii. 

Centrum kultúry a dedičstva kanadských Slová-
kov vzniklo transformáciou Slovenského kultúr-
neho a informačné centra (SKIC) v roku 2000. Kým 
SKIC bolo zamerané na propagáciu slovenskej kul-
túry v Kanade, hlavnou náplňou novej organizácie je 
prezentácia kultúrneho dedičstva kanadských Slo-

AKO ĎALEJ, SLOVÁCI  
V KANADE ?

Pri reálnom počte treba vychádzať zo všeobecnej 
a demokratickej zásady, že každý človek má neod-
ňateľné právo hlásiť sa k svojej národnej prísluš-
nosti a môže i musí tak urobiť sám na základe slo-
bodného rozhodnutia a osobnej vôle. V Slovenskej 
republike žije podľa cenzu z roku 2011 celkom 4 352 
775 Slovákov a v zahraničí ak budeme vychádzať 
z oficiálnych štatistík, a tam kde ich niet, z odhadov 
a sebasčítania, tak je to od jedného k dvom milió-
nom osôb slovenského pôvodu.

Slovenský národ patrí k najstarším európskym ná-
rodom s bohatou históriou a kultúrnym dedičstvom, 
usadeným od 4.storočia n. l. v karpatskej kotline, 
v priestoroch medzi Tatrami a Dunajom a medzi 
Moravou a Poloninami, a je neoddeliteľnou súčas-
ťou celého európskeho spoločenstva. Podobne ako 
iné národy, aj slovenský sa stal súčasťou migrač-
ných pohybov, ktoré prebiehali od dávnej minulosti 
až po súčasnosť. Prevažne v dôsledkoch politické-
ho, hospodárskeho, náboženského, národnostného 
a sociálneho útlaku, ale neraz i v dôsledku vojnových 
udalostí, boli mnohí nútení opustiť materskú krajinu 
a hľadať útočište i uplatnenie v cudzích krajinách, 
ktoré sa pre nasledujúce generácie stali už ich no-
vou vlasťou. Dnes registrujeme slovenské komunity 
a menšiny vo viac ako 50 štátoch celého sveta, kde 
sa ich počty pohybujú od jednotlivcov až po státisí-
ce.

Slovenské emigračné vlny
Jednou najstarších i najpočetnejších je nesporne 

slovenská komunita v Kanade. Prví vysťahovalci 
zo Slovenska prišli do Kanady v 70. rokoch 19. storo-
čia. Sú známe vysťahovalecké vlny, pred 1. svetovou 
vojnou, po 1. svetovej vojne, po 2. svetovej vojne, 
po invázii vojsk Varšavskej zmluvy do Českosloven-
ska v rokoch 1968 – 69 a najnovšie aj po prevrate 
v roku 1989 a emigrácia pokračuje aj po vzniku su-
verénnej a samostatnej Slovenskej republiky v roku 
1993. Kým v prvej vlne slovenského vysťahovalec-
tva do Kanady prevažovali drobní roľníci a poľnohos-
podárski robotníci, v 20. a 30. rokoch 20. storočia sa 
slovenskí vysťahovalci zamestnávali v priemysel-
ných podnikoch vo východnej časti Kanady. 

Po 2. svetovej vojne sa rady slovenských vysťa-
hovalcov v Kanade rozšírili predovšetkým o prís-
lušníkov slovenskej inteligencie. Po roku 1968 pri-
šli do Kanady slovenskí utečenci z Československa 
väčšinou so stredným a vysokoškolským vzdelaním. 
Po roku 1991 je prevaha slovenských prisťahoval-
cov s vysokoškolským vzdelaním. Ročne sa do Ka-
nady prisťahuje priemerne 200 občanov SR, pričom 
je udelených približne 150 pracovných povolení a 30 
povolení na štúdium. V súčasnom období sociálna 
štruktúra Slovákov a ekonomické podmienky ich ži-
vota zodpovedajú kanadskej spoločnosti.

Spolky
Slováci v Kanade majú svoju bohatú minulosť i sú-

časnosť. Kanadská Slovenská Liga bola založená 
v roku 1932. V čase najväčšieho rozmachu v šesť-
desiatych rokoch mala spolu 55 miestnych pobočiek 
– zborov. V súčasnosti má 23 zborov a počet členov 
klesol pod 1000. Kanadský slovenský podporný 
spolok – Canadian Slovak Benefit Society, založe-
ný roku 1946. V ostatných rokoch v tomto spolku 
neustále klesá počet členstva a v súčasnosti už nie 
je schopný zabezpečiť vydávanie svojho tlačového 
orgánu Slovenský hlas, vychádzajúceho v rokoch 
1949-1988. V roku 1998 prišlo k jeho premenova-
niu na Slovensko – kanadský spolok Milana Rasti-
slava Štefánika. 

Kanadskí Slováci sú aj členmi odbočiek a miest-
nych zborov americko-slovenských spolkov – Prvej 

Ak budeme vychádzať z tézy, že Slováci nech žijú kdekoľvek, tvoria 
jeden národ, tak iste nebude bez zaujímavosti vedieť, koľko Slovákov 
žije vo svete. 

rokov a z obdobia po roku 1989. 

Profesionálne a záujmové organizácie
V Kanade pôsobia aj organizácie, ktorých snahou 

je rozvinúť obchodné kontakty so Slovenskom. 
V Toronte existuje od r. 1993 Slovensko kanad-
ská obchodná komora (Slovak Canadian Cham-

ber of Commerce). Slovenská 
obchodná komora pôsobí aj 
v Calgary a Montreale. 

Kanadská slovenská pro-
fesionálna a obchodná 
asociácia (Canadian Slovak 
Professional and Business 
Association) vznikla v roku 
1962. Cieľom asociácie je 
spájať, prinášať poznanie 
a informácie obchodným 
zastúpeniam a profesio-
nálnym obchodníkom po-
chádzajúcim zo Sloven-
ska. V Ottawe od roku 

1996 pôsobí Slovensko 
kanadské obchodné združenie (Slovak Ca-

nadian Business Association). 
S prepojením na Slovensko pôsobia v Kanade aj 

cestovné kancelárie (Nitra Travel, Worldwide Travel 
Service, International Travel Slovakotour a i.). 

Folklórne súbory prispievajú v značnej miere 

k udržiavaniu kultúrneho dedičstva a k udržaniu 
národného povedomia Slovákov v Kanade. Svoje 
umenie prezentujú na rôznych akciách v Kanade 
a zúčastňujú sa aj na rôznych podujatiach na Slo-
vensku. Mnohé zo súborov pozývajú do Kanady 
významných slovenských amatérskych a profesio-
nálnych umelcov. 

Najznámejšími slovenskými folklórnymi súbor-
mi sú: tanečná skupina Slovak Rozmarin Dancers 
vo Windsore, Lipa Canadian Slovak Folk Ensem-

ble v Kirklande, Quebec, Domovina 
Dancers vo Windsore, Východná 
Slovak Dancers v Mississauge, det-
ský súbor Bratislava vo Wellande. 

V Kanade pôsobia dva divadelné 
súbory: divadlo Dolina v Toron-
te a divadlo Priadky v Montreali. 
V umeleckej a kultúrnej oblasti sa 
v Kanade presadilo viacero umelcov 
slovenského pôvodu. 

Jazyk a vzdelanie
Slovenský jazyk používajú prísluš-

níci prvej generácie prisťahovalcov, 
v obmedzenej miere druhej generá-
cie, tretia však už väčšinou po slo-
vensky nekomunikuje. Niektoré fe-
nomény zachovávajúce prítomnosť 
slovenčiny v slovenskej komunite 
ešte ostávajú (farnosti so sloven-

skými kňazmi, krajanské organizácie, slovenské no-
viny, jednotlivci z radov nových prisťahovalcov a i.). 

V počiatočných štádiách sa vzdelávanie sloven-
ských prisťahovalcov sústreďovalo v slovenských 
farnostiach ( napr. vo Fort Williame, Ontario, od r. 
1929 v Montreale, Toronte, vo Windsore a v 50. ro-
koch v Hamiltone). V povojnovom období sa vzdela-
nostná úroveň Slovákov v Kanade zvýšila, slovenskí 
vysťahovalci začali stále viac investovať do vzdela-
nia svojich detí a tým sa postupne približovali ka-
nadskému štandardu. Vzdelanostná úroveň sloven-
skej komunity v Kanade je v súčasnosti veľmi dobrá 
a vyrovná sa celokanadským kritériám. 

Viacero úspešných pedagógov a vedeckých pra-
covníkov pôsobí na kanadských univerzitách a vý-
znamných kanadských školách (Queen´s University 
v Kingstone, York University v Toronte, University of 
British Columbia, University of Calgary a i.). Vďaka 
finančným dotáciám kanadských a amerických Slo-
vákov bola v r. 1993 na Ottawskej univerzite založe-
ná Katedra slovenských dejín a kultúry. Na katedre 
študujú Kanaďania slovenského pôvodu a katedra 
sa venuje aj vedecko-výskumnej činnosti a vytvára 
svoje dokumentačné stredisko. Pozícia akademikov 
slovenského pôvodu pomáha pri organizovaní štu-
dijných pobytov študentov, doktorandov a pedagó-
gov zo Slovenska na kanadských univerzitách. 

V Kanade existuje Kanadský fond pre české a slo-
venské univerzity a štipendijný fond Kanadskej 
slovenskej profesionálnej a obchodnej asociácie, 
ktorý vznikol v roku 1966 na pomoc študentom slo-
venského pôvodu, ktorí dosahovali výborné výsled-
ky a štúdium si nemohli dovoliť financovať z vlast-
ných prostriedkov. 

Slovenské noviny a časopisy
Prvé slovenské noviny v Kanade začali vychádzať 

na prelome 20. a 30. rokov 20. stor. (Kanadské no-
viny, Slovák v Kanade, Naše slovo, Nová vlasť). Po-
čas druhej svetovej vojny vychádzali viaceré noviny 
a časopisy, medzi nimi Slovenský priekopník a Slo-
venské bratstvo. 

Najstarším, dodnes vychádzajúcim krajanským 
periodikom v Kanade je Kanadský Slovák, ktorý 
vydáva od roku 1941 Ústredná správa KSL. Tlače-
ná verzia novín a ich internetová stránka poskytujú 
informácie týkajúce sa života slovenskej komunity 
v Kanade a Spojených štátoch. Vysoké kvality uve-
deného média boli potvrdené viacerými oceneniami 
v Kanade i na Slovensku. Najnovšie ocenenie bolo 
šéfredaktorovi Júliusovi Behulovi udelené v októbri 
2011 guvernérom provincie Ontário. Išlo o cenu 
National Ethnic Press and Media Council v kategórii 

„The Best Editorial /Free Expression/ Concept and 
Visual Presentation“. Ocenenie je o to cennejším, že 
išlo o opakované ocenenie zo strany guvernéra pro-
vincie (prvé ocenenie tohto druhu je z roku 2008). 
V máji 2012 bola redakcia týždenníka ocenená zla-
tou medailou MZV SR, ktorú minister zahraničných 
vecí novinám udelil pri príležitosti 70. výročia ich 
založenia. Ocenenie odovzdal v Toronte Milan Kol-
lár, veľvyslanec SR v Kanade Mary-Ann Doucette, 
predsedníčke Kanadskej slovenskej ligy (KSL je vy-
davateľom Kanadského Slováka) a Júliusovi Behulo-
vi, šéfredaktorovi týždenníka. 

Slovenská spoločnosť v Kanade začala v roku 
1998 vydávať mesačník Naše Slovensko. V Ed-
montone vychádza štvrťročník Slovenský kuriér, 
dvojtýždenník Satellite, ktorý oslovuje českú a slo-
venskú komunitu v Kanade. Nový domov s podtitul-
kom Čtrnáctitdeník Čechů a Slováků vydáva Masa-
ryk Memorial Institute. 

Miestne pobočky Českého a slovenského združe-
nia v Kanade vydávajú štvrťročníky ako napr. Říčka 
vo Winnipegu a Ottawský Zpravodaj v Ottawe. Po-
pri uvedených periodikách vychádzajú na miestnej 
úrovni občasníky zamerané prevažne na oblasť 
kultúry – Slovenský kultúrny klub v Calgary vydá-
va Obežník, Slovenská spoločnosť pre kultúru 
a kultúrne dedičstvo v Britskej Kolumbii zostavuje 
informačný bulletin Slovak Heritage Live, Sloven-
ský dom v Montreale vydáva Slovenský Montreal, 
Katedra slovenskej histórie a kultúry na Ottawskej 
univerzite vydáva informačný bulletin Communiqué 
a KSL v Ottawe občasník Slovotta. 

V súčasnom období existuje rozhlasové vysielanie 
v slovenskom jazyku v niekoľkých kanadských mes-
tách. Pravidelným televíznym vysielaním pre slo-
venskú krajanskú komunitu je 30 minútová relácia 
Slovak Spectrum vysielaná raz mesačne na ottaw-
skej káblovej stanici Roger. 

Začiatky kanadsko-slovenskej literárnej tvorby 
spadajú do medzivojnového obdobia. Rozvoj slo-
vensko-kanadskej literatúry je evidentný najmä 
v období po druhej svetovej vojne, keď sa obohatila 
o tvorbu prozaikov a básnikov z radov nových emig-
rantov. V tomto období zaznamenala významné 
úspechy aj publicistika. 

Príchodom emigrantov po roku 1968 sa zazname-
nali aj ďalšie kultúrne aktivity a iniciovalo sa orga-
nizovanie vedeckých podujatí, ktorých cieľom bolo 
oboznámiť verejnosť s dejinami a kultúrou Sloven-
ska a Slovákmi žijúcimi v zahraničí. Významnú rolu 
zohrala edícia Priatelia dobrej knihy, ktorú viedli 
slovenskí jezuiti v Kanade so sídlom v Galte-Cam-
bridgei, Ontario. 

Od roku 2007 vychádza moderný internetový ča-
sopis Slovo z Britskej Kolumbie, ktorý vydáva sku-
pina nadšencov - Slovákov žijúcich v okolí Vancou-
veru a na Slovensku. Svojím nezávislým a pútavým 
obsahom presahuje územie Britskej Kolumbie, má 
celokanadský dosah i význam a stal sa obľúbeným 
už aj pre čitateľov v iných krajinách i na Slovensku. 
Časopis vychádza obyčajne 4 krát do roka. 

Svetový kongres Slovákov
K najvýznamnejším krajanským združenia v za-

hraničí patril Svetový kongres Slovákov, ktorý 
v rokoch 1970 – 1990 plnil funkciu celosvetovej 
reprezentácie Slovákov v zahraničí. Mal 164 inštitu-
cionálnych členov a reprezentoval 1.3 milióna Slo-
vákov, ktorí žili v diaspóre. Vznikol z vôle vedúcich 
slovenských organizácií a popredných kultúrnych 
a politických pracovníkov z celého vtedajšieho slo-
bodného sveta, ktorí sa zišli na prípravnom kongre-
se v New Yorku v dňoch 19. – 21 júna 1970. 
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Definitívne ustanovenie Kongresu ako celosve-
tovej reprezentácie sa uskutočnilo na generálnom 
zhromaždení v Toronte v dňoch 17. – 21. júna 1971. 
Za predsedu zhromaždenie zvolilo Štefana Bolesla-
va Romana, ktorý zastával funkciu až do svojej smr-
ti v roku 1988. Od smrti Romana do generálneho 
zhromaždenia, funkciu predsedu vykonávali Jozef 
Krištofik a generálny tajomník reverend Dušan Tóth. 
V tejto funkcii sa potom vystriedali Marián Šťastný, 
Leopold Danihels a Paul Rusnak. Po roku 1993 sa 
sídlo SKS presťahovalo do USA a kongres postupne 
strácal na svojom význame. Dnes je len formálnou 
organizáciou, bez praktického dosahu na dianie 
v slovenskom zahraničí.

Slovenské farnosti
Konfesionálne zloženie osôb hlásiacich sa k slo-

venskému pôvodu korešponduje s celkovým kon-
fesionálnym zložením v Kanade, kde približne tri 
štvrtiny obyvateľstva prináleží do rímskokatolíckej 
cirkvi. Prvým slovenským kostolom v Kanade je 
rímskokatolícky kostol sv. Petra, ktorý bol posta-
vený v r. 1907 vo Fort William. Prvé rímskokatolícke 

farnosti s vlastnými kostolmi vznikli v 40. rokoch 20. 
storočia, ďalšie vznikali až po druhej svetovej vojne. 

V 50. rokoch sa začali budovať aj gréckokatolícke 
cirkevné osady, pričom v r. 1980 vznikla v Kanade 
Slovenská gréckokatolícka diecéza s katedrálou 
premenenia Pána v Unionville. V Kanade sa postup-
ne zakladali aj slovenské evanjelické farnosti. 

Významnou udalosťou pre krajanskú komunitu 
v Kanade bolo zriadenie Misijného domu sloven-
ských jezuitov v Cambridgei, ktorý sa výrazne posil-
nil v r. 1970 vybudovaním tlačiarne a vydavateľstva 
Dobrá kniha. Do roku 1993, keď sa tlačiareň a vyda-

vateľstvo presťahovali na Slovensko, vyšlo tu okolo 
380 publikácií v slovenskom jazyku. 

Slovenské rímskokatolícke farnosti v súčasnosti 
pôsobia v Toronte, Montreale, New Westminsteri, 
Winnipegu, Cambridgei, Wellande, Windsore, Ha-
miltone. Po 4 rokoch obnovili omše v slovenskom 
jazyku v Ottawe. Gréckokatolícke farnosti mož-
no nájsť v Montreale, Toronte, Oshawe, Wellande, 
Windsore, Hamiltone. Evanjelikom slúžia farnosti 
v Montreale, Toronte a Windsore.

Koľko Slovákov žije v Kanade?
Podľa publikovaných údajov, v roku 2006 žilo 

v Kanade 50 860 obyvateľov slovenského pôvodu, 
z ktorých 17 545 uvádza slovenčinu ako materinský 
jazyk. Z tohto počtu doma komunikuje po slovensky 
9 995 obyvateľov Kanady. Odhady krajanských or-
ganizácií sa pohybujú v rozpätí 40 000 – 120 000 
osôb slovenského pôvodu. Podľa Ministerstva za-
hraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej 
republiky a Úradu pre Slovákov žijúcich v zahraničí 
je v súčasnosti počet Slovákov v Kanade 100 000 
osôb. Podľa Ministerstva zahraničných vecí Českej 

republiky sa k českému pôvodu sa prihlásilo okolo 
80 000 a 33 545 československého pôvodu. 

K týmto údajom by bolo treba pripočítať skutoč-
nosť, že do krajiny javorového listu neprišli Slováci 
len zo svojej materskej krajiny – Slovenska, ale už 
druhého domova - z Vojvodiny, nachádzajúcej sa 
na severe Srbska. Ich počet sa odhaduje do 10 ti-
síc osôb. V Kanade boli vždy pri sčítaní obyvateľstva 
zaraďovaní medzi obyvateľov bývalého Rakúsko-
-Uhorska, oni sami sa však radia k Slovákom. Bude 
zaujímavé po zverejnení Štatistickým úradom Ka-
nady porovnať doteraz známe údaje z výsledkami 
sčítania z roku 2011. 

Najväčší počet osôb slovenského pôvodu sa usadil 
v kanadských provinciách: Ontário, Britská Kolumbia 
a Alberta, pričom najväčší počet z nich žije v mes-
tách: Toronto, St. Catherines, Hamilton, Kitchener, 
Windsor, Vancouver, Montreal, Thunder Bay, Calga-
ry, Ottawa a Edmonton. 

Kanadskí prisťahovalci
Sčítanie obyvateľov sa robí v Kanade každých 

päť rokov na rozdiel od Slovenska a väčšiny kra-
jín na celom svete, kde funguje desaťročný cyklus. 
Častejšia frekvencia je v Kanade možno preto, lebo 
sa tu populácia vyvíja dynamickejšie ako v Európe, 
či na Slovensku. Posledné sčítanie v júna minulého 
roka ukázalo, že za päť rokov narástol v Kanade 
počet obyvateľov skoro o 6 percent. Kanaďanov je 
dnes skoro 33,5 miliónov, čo je o dva milióny viac 
ako v roku 2006. 

Zaujímavé je to, že počet obyvateľov narástol naj-
mä vďaka prisťahovalcom. Tí sa podieľali na náraste 
dvoma tretinami. Vyššia pôrodnosť ako úmrtnosť 
sa v Kanade tiež podieľala na raste, ale iba jednou 
tretinou. Krajina javorového listu má tiež problém 
so starnúcou populáciou. Na rozdiel od Európy má 
však stály prílev najmä mladých migrantov, kto-

rí tento problém spomaľujú a odďaľujú. Štatistický 
úrad odhaduje, že o dvadsať rokov môže byť nárast 
obyvateľov nulový, ak nebude pribúdať prisťahoval-
cov alebo sa nezvýši pôrodnosť. Predikcie hovoria 
tiež, že v roku 2031 môžu prisťahovalci tvoriť až 80 
% prírastku obyvateľstva.

Kanada je federálny štát, ktorý je riadený ako 
parlamentná demokracia a konštitučná monarchia 
s kráľovnou Alžbetou II. ako hlavou štátu. Je to bi-
lingválny národ s oficiálnymi jazykmi angličtinou 
a francúzštinou na federálnej úrovni. Je krajinou 
prisťahovalcov a vo vzťahu k etnickým skupinám sa 
dôsledne riadi princípmi multikulturalizmu. 

Imigračná politika Kanady zaznamenala zmenu 
v 60. rokoch, keď pri rozhodovaní o prijatí prisťaho-
valca začala hrať prvoradú úlohu kvalifikácia. Kana-
da zmenila svoj imigračný zákon aj roku 2003. Hor-
ná hranica veku uchádzača sa zmenila zo 44 na 49 
rokov. 

Slovenskí prisťahovalci a ich potomkovia žijú 
v krajine, kde sa môžu voľne hlásiť k svojmu pô-
vodu. Multikulturálnou politikou sa zaoberá Mi-
nistry of Heritage (Ministerstvo dedičstva) na čele 
so štátnym tajomníkom pre národnostné menšiny 
a multikulturalizmus. V Európe idea multikulturaliz-
mu pomaly zlyháva, priznávajú to aj politici a vidieť 
to v etnických getách v nemeckých či francúzskych 
mestách. Integrácia prisťahovalcov do väčšinovej 
spoločnosti sa nedarí, či už je to neochotou prisťa-
hovalcov včleniť sa, alebo rezistenciou väčšinovej 
populácie prijať nováčikov medzi seba. 

Zdá sa, že v Kanade zatiaľ tento problém nemajú. 
Zaujímavé je to, že Kanaďania zatiaľ nepociťujú 
veľký prílev prisťahovalcov ako problém. Väčšina 
sa v prieskumoch vyjadruje, že prisťahovalectvo 
vítajú. Tiež vláda má vo svojich plánoch lákať stále 
viac a viac prisťahovalcov, i keď najmä tých vzdela-
nejších. Dnešná ročná kvóta je štvrť milióna prisťa-
hovalcov ročne a odborníci odhadujú, že by Kanada 
zvládla ďalších 100-tisíc ročne bez problémov. 

Migranti sú v krajine vítaní, lebo ekonomika stá-
le funguje relatívne dobre v porovnaní s Európou. 
Napríklad nezamestnanosť je okolo 7,5% a najmä 
na západe Kanady je stále hlad po vzdelaných či 
šikovných prisťahovalcoch. Avšak prvé problémy 
s prisťahovalcami sa už prejavujú. Viditeľné je to 
na trhu práce, kde sa často univerzitne vzdelaní 
migranti nedokážu uchytiť na kanadskom pracov-
nom trhu a končia ako taxikári alebo odchádzajú 
z krajiny. Ak by sa ekonomika zhoršila, prví, kto sú 
na rade v prepúšťaní, by boli zrejme prisťahovalci. 

Ďalší problém je vytváranie prisťahovaleckých 
štvrtí v kanadských mestách. Nie sú to ešte uzav-
reté getá ako v Európe, ale odborníci varujú, že sa 
nimi môžu stať, ak sa ekonomika spomalí. Už dnes 
v niektorých čínskych štvrtia vo Vancouveri či Toron-
te má človek pocit, že je skôr v Ázii ako v Kanade. 
Pred 30-timi rokmi bolo v Kanade iba šesť štvrtí, 
kde prisťahovalci tvorili viac ako 30%, dnes je ich 
260. Hoci vedci tvrdia, že prisťahovalci sa do týchto 
štvrtí sťahujú dobrovoľne, nemusí to tak byť vždy. 
Niekedy nemajú inú možnosť. Navyše tieto štvrte sú 
zvyčajne na predmestiach a ekonomická mobilita ich 
obyvateľov nie je veľká. Ak by prišla recesia, chudob-
nejšie štvrte by sa ešte viac izolovali. Ďalšia vec je 
rozumná miera integrácie. Ak nenastane, budú vzni-
kať getá a tých sa zbavuje spoločnosť veľmi ťažko. 

Zo Slovenska do Kanady?
Kvôli vidine lepšieho života neváha mnoho Slová-

kov investovať aj tisíc eur na jednosmernú letenku 
do Ottawy. V Kanade chcú viacerí ostať a požiadať 
tam o azyl. Počet žiadateľov za prvý polrok 2014 

enormne narástol. Kanadský Úrad pre občianstvo 
a migráciu eviduje za prvý polrok 2014 až 260 žia-
dostí Slovákov o azyl. Za rovnaké obdobie minulý rok 
požiadali len osemnásti. Úrad uviedol, že v prípade 
našej Slovenskej republiky ide o vyše 1 300-per-
centný nárast. 

Kanada však Slovensko uznáva ako bezpečnú 
a demokratickú krajinu, preto väčšinu Slovákov po-
siela späť. Prezident Kanadskej obchodnej komory 
sa domnieva, že väčšina slovenských žiadateľov sú 
Rómovia, pričom ako príčinu odchodu z rodnej kraji-
ny uvádzajú rasovú diskrimináciu. 

V Anglicku sa sprísnili podmienky na sociálne dáv-
ky pre prisťahovalcov z krajín Európskej únie. Aj to 
môže byť dôvod, prečo niektorí občania Slovenskej 
republiky odchádzajú za vidinou lepšieho života 
do Kanady. Tým, ktorí prichádzajú za iným účelom, 
ako na udelenie azylu, kanadské úrady žiadne prob-
lémy nerobia. Prvé miesto v počte žiadateľov o azyl 
v Kanade patrí Číne, druhý je Pakistan, nasleduje 
Kolumbia a Nigéria. Slovensko je na piatom mieste. 

V oblasti sociológie sa asimilácia vníma ako postup-
né splynutie s väčšinovým obyvateľstvom (kultúrne, 
etnicky a podobne) prípadne patričné negatívne ak-
tivity nejakých oficiálnych orgánov. Podľa Medziná-
rodnej organizácie pre migráciu (IOM - International 
Organization for Migration) pod pojmom asimilácia 
sa rozumie individuálne alebo skupinové splynutie 
nositeľov jednej kultúry s nositeľmi inej, zväčša do-
minantnej kultúry, ktoré zároveň znamená opustenie 
alebo zánik pôvodnej kultúry. 

I keď, príklad Slovákov na Zakarpatskej Ukrajine 
ukázal, že po desaťročiach poroby a neuznania, je 
možné vzkriesenie a revitalizácia. Väčšina mig-
rantov sa viac, alebo menej úspešne bráni procesu 
asimilácie, ktorý sa nedá zastaviť, ale len reduko-
vať a spomaliť. Za všetkých uvediem jeden príklad, 
Lucky z Hudson‘s Hope v Britskej Kolumbii, ktorá 
sa vo svojom blogu takto vyznáva ... „Som prišelec, 
jeden z množstva immigrantov v Kanade. Od ne-

skorého januára 2005 tu hľadám samu seba, nový 
domov a odpovede na tisíc otázok. Tento blog je 
mojou bútľavou vŕbou a zároveň i mostom, čo mňa 
a moje pocity stále spája s blízkymi tam za morom 
na Slovensku... Ako oficiálny Kanaďan nemusíte 
byt ozaj Kanaďanom, môžete zostať Slovákom, 
ktorý je doma v Kanade...“ 

Ako ďalej, Slováci?
Jedna z najviac ohrozených slovenských komunít 

vo svete, je torzo pôvodnej slovenskej menšiny v Ma-
ďarsku. Možno to v dnešnej dobe znie neuveriteľne, 
ale z pôvodného pol milióna po druhej svetovej vojne, 
ich dnes ostalo už len necelých 30 tisíc. V Mlynkoch, 
obci s najvyšším pomerom obyvateľstva hlásiaceho 
sa k slovenskej národnosti v Maďarsku, v dňoch 2. 
a 3. decembra 2011 usporiadali konferenciu s ná-
zvom „Ako ďalej, Slováci v Maďarsku?”. Cieľom 
konferencie, ktorú zorganizoval Zväz Slovákov v Ma-
ďarsku v spolupráci so Združením a regionálnym kul-

túrnym strediskom pilíšskych Slovákov, bolo zhod-
notenie súčasnosti a načrtnutie perspektívy života 
slovenskej menšiny žijúcej v Maďarsku. 

Odvtedy sa koncom každého roka permanentne 
koná táto konferencia, ktorá hľadá odpovede na ná-
rodnostnopolitické otázky, na otázku, či sa Slováci 
zrieknu svojho jazyka, alebo budú národnosťou, 
ktorá je ešte stále veľmi pevne naviazaná na svoju 
kultúru, na svoje tradície a na ďalšie pre Slovákov 
Maďarsku životne dôležité a existenčné otázky 
spojené s generačnou kontinuitou. Žiaľ uvedený 
problém asimilácie je príznačný, vo väčšej, či men-
šej miere, pre všetky jestvujúce komunity Slovákov 
vo svete.

Čo si myslíte Vy, Slováci v Kanade, neprišiel už čas, 
keď si bude potrebné položiť otázku „Ako ďalej, 
Slováci v Kanade?“.

Pre Slovo z Britskej Kolumbie spracoval Claude Baláž. 
Združenie nezávislých expertov pre otázky dejín a života zahra-

ničných Slovákov. Bratislava

Traja Králi v New 
Westminsteri

Traja králi nechýbali ani v New Westmensteri, 
v Britskej Kolumbii. V hale slovenského kostola sv. 
Cyrila a Metoda, ktorého farníci si pripomínajú ten-
to rok 54. výročie jeho založenia, vystúpili detičky 
farníkov s milým divadielkom o Ježiškovom naro-
dení, o anjeloch, pastieroch a, samozrejme, o troch 
kráľoch. Vianočné koledy v podaní nevinných hlás-
kov najmladších farníkov pookriali srdcia rodičov aj 
staršej generácie.

Program nacvičil p. Martin Lavrík so svojou ženou 
p. Zuzanou a s p. Miriam Bírošovou. Rodičia malých 
hercov a spevákov tiež strávili so svojimi ratolesťa-
mi „nejakú tú hodinku“ doma, pokiaľ si ich detičky 
zapamätali to, čo potom s veľkou vervou prednieli 
v rodnom jazyku ich rodičov a starých rodičov. Všet-
kým, ktorí sa pričinili o toto vydarené podujatie, 
patrí naše srdečné „Pán Boh zaplať“. 

Viac o tomto i podobných podujatiach farnosti 
sv. Cyrila a Metoda v New Westminsteri sa môžete 
dozvedieť na farskej webovej stránke www.cyril-
metod.org.

Jožo Starosta
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a sebavedome viala naša Slovenská zástava popri 
Kanadskom javorovom liste. Nápis „Slovakia“ sta-
čil na vysvetlenie. Trojvršie s dvojramenným krí-
žom v národných farbách bolo naozaj umeleckým 
dielom. Slovenská ratolesť z rodnej lipy sa ujala aj 
na ďalekom Tichomorskom pobreží širokej Kana-
dy. Krojovanú skupinu v ozdobenom aute tvorili 
nasledovní: Janko Varga, Janko Kročko, Jožko Rač-
ko, Regina Tobiáčová, Joanka Benešová, Terezka 
Tobiášová a Margota Vargová. Všetkým blahože-
láme a ďakujeme. Dokázali ste, že spoluprácou 
i malé diela rastú a že ďaleko od vlasti, na Ticho-
morskom pobreží, ešte žije duch slovenský“.

Takže Regina učila slovenčinu a povzbudzovala 
slovenské povedomie ..., aspoň tak sme to doposiaľ 
o nej čítali v ročenkách SJK. Ale to nebolo zďaleka 
všetko. Prečítajme si ako Otec Žabka v ročenke SJK 
1972 píše:

„Slovenská škola a vyučovanie náboženstva, 
ktoré mávame v sobotu popoludní, vstupujú už 
do tretieho ročníka pod vedením obetavej učiteľ-
ky z povolania, pani Reginy Tobiášovej. Pri rôz-
nych príležitostiach sa škola predstaví verejnosti 
priliehavým programom. Spomeniem Mikulášsky 
večierok, silvestrovský, fašiangový a veľkonočný 
večierok, oslavu dňa matiek, osadný bazár, atď. 
Osobitne však treba vyzdvihnúť divadelné pred-

stavenie, ktorým nás naši ochotníci milo prekva-
pili. Predviedli hru Ferka Urbánka „Pravda víťazí“ 
za réžie pani učiteľky Tobiášovej. Výkonu patrí 
pochvala. Mená ochotníkov: Joan Benešová, Mária 

Zbohom, pani učiteľka
Prichodí mi napísať pár slov o pani Regine Tobia-

šovej. Zomrela, 28.augusta 2015 vo Vancouveri. 
Zomrela jedna z „legiend“ farnosti sv. Cyrila a Me-
toda v New Westminstri. Hovorím legenda, lebo 
pomaly sa iba v legendách dozvedáme o ľuďoch, 
ktorí žili hlavne pre svoje okolie, pre svojich blížnych, 
pre svoju komunitu. A taká bola Regina Tobiášová.

O jej prvých 37 rokoch života neviem skoro nič. 
Akurát toľko, že sa narodila v 5.septembra 1931, 
že bola východňárka a že bola učiteľkou. Ale to ve-
del o nej každý zo starších členov farnosti sv. Cy-
rila a Metoda v New Westminsteri, 
pretože to sa dá ľahko vypočítať 
z viacerých udalostí jej života. Prišla 
do Kanady v r.1968 ako 37-ročná, 
jej 65. narodeniny sme oslavovali 
v 1996 a zomrela ako 84-ročná. Že 
bola východňárkou to o sebe s hr-
dosťou všade vyhlasovala. A to, že 
bola učiteľkou, to sa jej nikdy ne-
podarilo odtajiť, lebo to mala zakó-
dované vo svojich génoch a bolo to 
z nej „cítiť“ na každom kroku.

Druhé 35 ročné obdobie jej života 
bolo úzko spojené s našou sloven-
skou osadou sv. Cyrila a Metoda 
v New Westminstri, a to si zaslúži 
viac pozornosti. Osobne som poznal 
pani Reginu iba od r.1986, preto 
som si vypomohol ročenkami Slo-
venských Jezuitov v Kanade (SJK), 
v ktorých som sa mohol dočítať 
o práci p. Reginy, pretože každoroč-
ne uvádzali krátky prehľad života 
a udalostí v našej farnosti.

Regina Tobiášová prišla do Kanady 
v roku 1968 spolu so svojou rodinou 
a mnohými ďalšími emigrantmi zo Slo-
venska. Neušlo to pozornosti otca Vi-
liama Lacku, SJ, ktorý v SJK 1968 píše:

„V posledných časoch prichádza-
jú mnohí ľudia z našej vlasti. Dúfa-
me, že niektorí z nich zakotvia aj u nás, na západe 
a usadia sa v našej slovenskej farnosti“.

Určite ani netušil, ako sa jeho nádeje splnia. Mnohí 
zakotvili, a medzi nimi aj rodina Tobiášová. Keď som 
v 90-tych rokoch pozeral na Reginu, ako bola stále 
plná elánu a životnej energie, vedel som si predsta-
viť, ako to bolo po šesťdesiatom ôsmom. Určite ju 
bolo „všade cítiť“. Naznačuje to aj Otec Lacko, ktorý 
v SJK 1969 píše:

„Mnohí z nových sa zapájajú do farského života. 
Daj Bože, aby sme pekne žili v budúcom roku, kedy 
oslávime 10.výročie založenia našej farnosti“.

A Otec Žabka to v SJK 1970 potvrdzuje:
„Práve prešiel rok môjho pôsobenia ako duchov-

ného osady sv. Cyrila a Metoda New Westminster. 
Veriaci si krásne plnia náboženské povinnosti 
a krásne sa starajú o svoj kostol. December bol 
v znamení prípravy slovenských vianočných sviat-
kov na Pacifickom pobreží. Osadníci vyzdobili kos-
tol, takže vyzeral ako Tatranský betlehém. Taktiež 
účasť nových prisťahovalcov na tieto sviatky bola 
povzubudzujúca. September bol začiatkom nové-
ho školského roku. Aj my sme začali so slovenskou 
sobotňajšou školou v osadnej hale. A záujem je 
prekvapujúci, do 30 študentov našej milej mater-
činy, čo je veľmi dobrý náznak“.

Takže sa „vykľulo šidlo z vreca“. Naša pani učiteľka 

Regina sa pustila s vervou do učiteľovania. Nene-
chajme sa pomýliť, že Reginine meno nie je priamo 
spomenuté. Po dlhoročných skúsenostiach boli slo-
venskí jezuiti v Kanade opatrní a mená spomenuli až 
po niekoľkých rokoch. Bola to pani Regina, učiteľka, 
o ktorej bola reč v predchádzajúcom odstavci. Po-
tvrdením je ročenka SJK 1971, kde Otec Žabka píše:

„Obnovená hala osady je strediskom spoločen-
sko-národného života. Tu sa odohrávajú programy 
a verejné výstupy našej osadnej slovenskej školy, 
pod vedením učiteľky z povolania, pani Reginy 

Tobiášovej. V hale bývajú rôzne oslavy, schôdz-
ky, príležitostné bankety i zábavy. V sobotu sa tu 
schádzajú deti našej slovenskej školy, ktorá uspo-
riadala aj niekoľko výletov do prírody“.

Škola a učiteľovanie neboli jedinou Regininou ak-
tivitou. Vidno to z pokračovania článku v SJK 1971:

„Britskí Kolumbia oslávila 100 rokov odvte-
dy, ako sa začlenila do Kanadskej federácie. A na 
oslavu pozvali aj rôzne etnické skupiny. Slovenská 

osada sv. Cyrila a Metoda dostala úradné pozvanie 
od mesta podať ku oslavám pomocnú ruku. V pes-
trom sprievode sa vymieňali hudobné skupiny, 
rôzne organizácie, školy, podniky, atď. A ako hrdo 

Hovorí sa, že jablko nepadá ďaleko od stromu alebo „Aká mat-
ka, taká Katka, aký otec, taký syn“. Ak deti videli a vidia svojich 
rodičov, že si zachovávajú slovenské zvyky a reč, sami tiež sa 
neboja postaviť na javisko a zaspievať slovenskú pieseň, či za-
recitovať báseň. Deti na fotografii z mája 1975 sú už dnes zrelí 
štyridsiatnici, takmer všetci už ženatí a vydaté a už vychovávajú 
ďalšiu generáciu Slováko-Kanaďanov. Z tých, ktorí v máji 1975 
boli na 1.sv. prijímaní a pripravili si, pod vedením pani učiteľky 
Tobiášovej, kultúrny program ku dňu matiek, na fotografii spo-
znávame Jurigové dievčatá-sestry, Katku Benešovú, súrodencov 
Mičkových, Janka Oravca, Lesa Eliáša, sestry Beňové, Adrianku 
Čermákovú, Richarda Kinčeka, Denisa Radzu a Sonju Danovú.

Spev je jednou z činností, ktorá spre-
vádzala emigrantov v ďalekej i blízkej 
minulosti a je prítomná i v súčasnosti 
pri priateľských stretnutiach, výletoch 
do prírody alebo sviatkoch cirkevného 
roka. Spievanie vianočných kolied je asi 
blízke každému našincovi. Na fotogra-
fii z 24. decembra 1978 vidíme vzorku 
slovenských emigrantov z viacerých 
emigračných vĺn ako spoločne spievajú 
vianočné koledy 20 minút pred polnoč-
nou sv. omšou pod vedením dirigentky 
p. Vlasty Drobnej. Na fotografii spo-
znávame manželov Dočolomanských, 
manželov Vadinových, p. Eliáša, Mary 
Benešovú a Reginu, Terku a Marienku 
Tobiášovú.

„Staršie“ generácie Slovákov v New Westmin-
streri využili každú príležitosť oboznámiť miest-
nych obyvateľov so Slovenskom, s miestom ich 
koreňov. Táto fotografia je zo 100-ho výročia 
vstupu Britskej Kolumbie do kanadskej federácie. 
Na aute vyzdobenom slovenským znakom a ka-
nadskou a slovenskou zástavou môžeme vidieť 
Jána Vargu, Joanne Beneš, Reginu Tobiáš, M. Var-
govú, Terku Tobiáš, p. Kročku a Jozefa Račku.

Hranie divadla bolo jednou z kultúrnych činností 
a záľub, ktorým sa venovali asi všetky vlny slo-
venských emigrantov. „Kamenný chodníček“ bola 
obľúbená divadelná hra, ktorú nacvičili „ochotníci“ 
v 50-tych rokoch ale aj vlna emigrantov, ktorí pri-
šli po 68. roku. Na fotografii zo začiatku 70-tych 
rokov sú zľava: John Bartoš, Margaret Segeč, Cho-
vanová, Paulína Sentiváni (Čedík), Vlado Daníšek, 
Regina Tobiáš, Vilma Oravec, Vlado Ferenčík, a p. 
Navrátil.

Benešová, Daniela Čermáková, Margita Kohárová, 
Eduard Navrátil, Vilma Oravcová, Paulína Szenti-
vániová, Regina Tobiášová a Ján Varga. V máji sme 
oslávili Deň Matiek s prvým sv. Prijímaním dietok 
a s obradom korunovania Panny Márie. Výstup 
slovenskej školy obohatil program“.

V ďalšej ročenke SJK 1973 Otec Žabka pokračuje:
Osadná hala je strediskom slovenského spolo-

čenského života. Je to miesto pravidelnej sloven-
skej školy, ktorá nás milo prekvapí pri osadných 
oslavách s priliehavým programom. Ďen Matiek 
a Mikulášsky večierok sú už ich tradícia. Divadel-
ní ochotníci nás i toho roku prekvapili výborným 
prevedením diela ferka Urbánka „Kamenný chod-
níček“, za réžie pani učiteľku Reginy Tobiášovej. 
Účinkovali: J.Barbuš, V. Daníšek, V. Ferančík, E. Na-

vrátil, A. Chovancová, V. Oravcová, M. Segečová, P. 
Szentivaniová a R.Tobiášová.

Z toho, čo sme doposiaľ napísali je na prvý pohľad 
jasné, že Regina nebola priemernou farnáčkou, ale 
že obetovala pre farský život omnoho viac zo svojich 
talentov, omnoho viac zo svojho voľného času, ako 
mnohí z nás. Viacerí živí pamätníci sú toho ešte sve-
dectvom a osobne to zažili. My, čo sme vo farnosti sv. 
Cyrila a Metoda „služobne mladší“ sa môžeme o tom 
iba dočítať. A že nielen Otec Žabka takto písal o Re-
gine vidno aj z príspevku Otca Šveca, ktorý vymenil 
Otca Žabku a ktorý v ročenke SJK 1976 napísal:

„O živých by som mohol popísať celé stránky. 
S radosťou a s istou hrdosťou spomeniem aspoň 
osoby, ktorých obetavosť oživuje našu farnosť 
a bez ktorých by som bol „stratený“. Pani učiteľka 
Regina Tobiášová je ako dynamo. Popri starostli-

vosti o početnú rodinu chodí učiť slovenčinu, pe-
rie a čistí kostol a organizuje príležitostné pikniky 
pre osadu.

Ďalej v ročenke SJK 1979 Otec Švec píše:
„Farnosť organizuje aj reprezentačnú činnosť. 

Využívame každú príležitosť, aby sme na rôznych 
etnických festivaloch predstavili Slovensko ako 
zem krásnu, Slovákov ako národ svojrázny, vy-
spelý, s tisícročnou kultúrnou minulosťou. Zdá sa, 
že sa vo farnosti „zúžila“ medzera medzi staršou 
a mladšou generáciou. Na Vianoce mladí milo pre-
kvapili starších, keď pred polnočnou sv. omšou 
spievali koledy.

Otec Lacko v ročenke SJK 1982 pridáva:
Spev kolied pred polnočnou sv. omšou dodal 

chuti vžiť sa do Vianočnej doby a jej radostných 
tajomstiev. Do 30 mladých farníkov a farníčok ich 
spievalo od oltára“.

Že sa tu priamo nespomína Reginine meno? Sta-
čí sa pozrieť na fotografiu z toho obdobia. Je tam, 
a v prvej rade. O rok neskôr, otec Lacko v ročenke SJK 
1983 píše už otvorene:

„A napísal som malú divadelnú hru, ktorá vy-
svetlila význam Vianoc podľa sv. Písma. Predvied-
la ju slovenská škola pod vedením Mrs. Tobiášovej 
a Miss Kathy Benešovej, ktoré učili slovenskú reč 
a náboženstvo.“

Z všetkého, čo sme doposiaľ napísali o p. Regini 
Tobiášovej akosi vyplýva, akoby Regina bola anje-
lom, so samými dobrými vlastnosťami. Mala ona aj 
„svoje muchy“, svoje slabšie stránky. Mohli by o tom 
rozprávať jej najbižší. My si však pri jej úmrtí pripo-
míname všetko to dobré, čím Regina prispela k roz-
voju našej farnosti sv. Cyrila a Metoda v New West-
minster. A to je to, za čo jej zo srdca vrelo ďakujeme.

Z Regininho súkromného života treba mi spome-
núť aspoň toľko, že Regina vyhovala tri „do sveta 
súce“ dcéry a dvoch synov. O jednej z dcér Otec Lac-
ko nepriamo píše v ročenke SJK 1985 takto:

Farský život je dobrý a príkladný. Radosť je byť 
v nedeľu na slovenskej sv. omši pri peknom speve. 
Solista Ferko (zať p. Tobiášovej) svojím spevom 
a gitarou častejšie spestruje bohoslužbu.

V ročenske SJK 1986 sa môžeme zase dočítať 
o jednom z Regininých synov. Otec Lacko píše:

„Strieborné jubileum našej farnosti nám prinies-
lo ďalšie rehoľné povolanie. Pán si povolal Štefka 
Tobiáša do prísnej Kartuziánskej rehole v Ame-
rike. Dúfame a modlíme sa, aby nášho bývalého 
horlivého miništranta nasledovali aj ďalší mladíci 
a dievčatá z farnosti“.

Čo k tomu všetkému dodať? Mnohí spomedzi 
starších farníkov našej farnosti by mohli o Regine 
určite ešte veľa rozprávať, omnoho viac než sme si 
tu v krátkosti pripomenuli. Na jednom sa však všet-
ci zhodneme. Tak ako o nej napísal Otec Švec, tak 
sme ju poznali aj my, ako dynamo, ktoré sa neza-
staví a ženie všetko okolo seba dopredu. Učila slo-
venčinu, spievala v kostolnom spevokole, pomáhala 
v prácach okolo kostola, organizovala pikniky, rodin-
né slávnosti. Skrátka, bolo ju cítiť na každom kroku. 
A pritom sa starala o päť detí. V neskorších rokoch 
pribudli vnúčence a pravnúčatá a chorý manžel, kto-
rý ju predišiel do večnosti iba pred dvomi rokmi.

Milá Regina, ďakujeme ti za všetko, čo si pre nás, 
čo si pre našu Slovenskú farnosť sv. Cyrila a Metoda 
v New Westminsteri spravila. Ďakujú ti hlavne tie 
slovenské deti, teraz už sami rodičia, ktoré ti prešli 
cez ruky v slovenskej škole, a ktorým si vštepila lás-
ku ku slovenskej reči, piesňam, zvykom a k vlasti ich 
predkov.

Nech ti je zem kanadská ľahká. 
Jožo Starosta  

Regina Victoria Tobias
September 5, 1931 – August 28, 2015
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Začal sa 8. rok vydávania časopisu Slovo 
z Britskej Kolumbie, nezávislého časo-
pisu slovenskej emigrácie, ktorý vydáva 
skupinka nadšencov pod vedením Jozefa 
Starostu žijúceho v malom mestečku 
Britskej Kolumbie, v Coquitlame, na Paci-
fickom pobreží západnej Kanady. Časopis 
vychádza vo farebnom tlačenom formáte 
aj v elektronickej podobe. Autori článkov 
prispievajú do časopisu bez nároku na 
honorár a časopis rozširujeme bezplatne. 
Tlač časopisu, náklady na grafickú úpravu 
a prevádzku webových stránok umožňuje 
finančná podpora sponzorov a dobrodin-
cov, ktorí súhlasia so zameraním časopisu 
a páči sa im obsah jeho jednotlivých čísel.

Doposiaľ sme vydali 22 plnofareb-
ných čísel časopisu. Časopis vychádza 
3-4 krát do roka a  informuje o živote 
slovenských komunít hlavne v BC, 
o histórii Slovakov v BC a v Kanade, 
o vzťahoch Slovenska a Slovákov 
žijúcich v zahraničí a rozšíruje svoj 
záber na všeobecnú problematiku 
slovenských emigrantov roztrúsených 
po celom svete. 

Slovo z Britskej Kolumbie má rôzne 
rubriky, napríklad spritualno-spoločen-
ské príhovory, spomienky emigrantov 
na svoje začiatky, zážitky z potuliek 
po svete, predstavenie zaujímavých 
emigrantov, útržky z histórie Slovákov 

v zahraničí, zo života súčasných 
slovenských zahraničných komunít, 
inzeráty podnikov v zahraničí ponú-
kajúcich služby emigrantom rovnako 
ako aj inzeráty podnikov na Sloven-
sku ponúkajúcich služby návštevní-
kom zo zahraničia.

Prvé číslo, ktoré vyšlo v decembri 
2007, malo iba 8 strán. Dnes náš 
časopis vychádza na 28-36 stranách. 
22.číslo bolo rekordné, malo 40 strán. 
Doposiaľ vydaných 22 čísel pokýva 
dohromady 426 farebných strán a 
obsahuje viac ako 1000 obrázkových 
príloh a viac ako 500 článkov, ktoré 
napísalo 164 rozličných autorov. 

Slovenská sv. omša
je každú nedeĺu o 11.00 hodine 
v Kostole sv. Cyrila a Metoda

472 East 8th avenue 
New Westminster

tel. (604) 526-7351  
http://www.cyrilmetod.org

Tu môže byť ponuka
Vašich služieb a výrobkov
pre Slovákov zo zahraničia

už za púhych 35 Euro.
Sú nás desaťtisíce.

Chcete aj vy dostať zadarmo farebný výtlačok ča-
sopisu Slovo z Britskej Kolumbie? Vytlačte si titul-
nú stranu z ktoréhokoľvek vydania časopisu Slovo 
z Britskej Kolumbie, ktoré môžete nájsť na http://
slovozbritskejkolumbie.ca/kiosk a odfotografujte 
sa s ňou v mieste svojho bydliska alebo na výlete, 
na dovolenke alebo na cestách po svete a pošlite 
nám fotografiu cez email na jozef.starosta@slovoz-
britskejkolumbie.ca   

Pri vydaní každého nového čísla časopisu vylo-
sujeme 3 autorov fotografií a pošleme im poštou 
zdarma farebný výtlačok časopisu Slovo z Britskej 
Kolumbie. Toto 29.-30. dvojčíslo posielame primá-
torovi mesta Bánovce nad Bebravou, p. Marianovi 
Chovancovi, p. Oli Džupinkovej do Rádia Express 
a radi by sme ho poslali nášmu čitateľovi do Báno-
viec nad Bebravou (pozri foto na tejto strane), ak 
nám pošle svoju poštovú adresu.

Jožo Starosta

Každý jeden zo Slovákov v zahraničí má svoj špe-
ciálny príbeh. A v poslednej dobe sa stáva už asi 
tradíciou, že keď urobím jeden rozhovor, dostanem 
minimálne ďalšie dva tipy, a tak sa to nabaľuje a ja 
Vám môžem každý týždeň predstavovať niekoho 
nového  :) Tentokrát sa u nás v rádiu zastavil Paul 
Stacho, ktorý žije v Kanade už 35 rokov. Emigroval 
v roku 1981, svoje si zažil v utečeneckom tábore 
v Rakúsku, a potom mal šťastie a dostal sa do Ka-
nady. Tam začínal zbieraním dážďoviek pre rybárov, 
pokračoval fotením svadieb pri Niagarských vodo-
pádoch a momentálne fotí a prispieva svojimi re-
portážami do časopisov, jeden z nich aj pre Slovákov 
v zahraničí, Slovo z Britskej Kolumbie. Paul Stacho 
má 62 rokov, a aj napriek úrazu, ktorý sa mu stal 
pred 20 rokmi, žije každý deň naplno a je vďačný. 
A práve tá vďačnosť a pokora z neho ide na kilomet-
re. Bola to veľmi príjemná návšteva a stretnutie. 

Oli Džupinková, Radio Express

Vľavo: Primátor mesta Bánovce 
nad Bebravou, pán Marián Cho-
vanec je pravidelným čitateľom 
časopisu Slovo z BK.

Redaktor Slova z Britskej Kolumbie, p. Jo-
zef Starosta, priniesol časopis aj do soľnej 
bane Wieliczka pri Krakowe a ukázal ho 
baníkom z 13.storočia.

Vpravo: Slovo z Britskej Kolumbie 
na stretnutí Slovákov z Bratislavy, 
Kanady, Talianska a Švédska v ru-
kách p. Lucie Kubicovej Torchio 
a p. Nadji Gyllenhammarovej.

Na fotografii sú zľava p. Lucia Kubicová Torchio z Talianska, jej ta-
liansky manžel p. Eduardo, p. Paul Stacho z Kanady,  p. Ľudo Pomi-
chal z ÚSŽZ a p. Nadja Gyllenhammar zo Švedska. 


