
     Opitý medveď stojí bezvládne na 
kraji lesa. Ide okolo neho zajac a 
pomyslí si, že medveďa zbije a tak 
urobí. Keď sa medveď preberie, 
uteká za levom a posťažuje sa mu. 
Lev zvolá všetky zvieratá a pýta sa 
medveďa, či si niečo pamätá. 
Medveď hovorí: „Pamätám si len, že 
mu niečo rástlo z hlavy.“ Zajac sa 
otočí na svojho suseda a hovorí: „ . . 
. . . !“  
 

 

Vyčiarknuť tieto slová : box, brúska, bunda, 
Cyril, hlava, kačka, Karol, Kenvelo, koľaj, lovec, 
nálož, obnos, odkazovač, odvar, osveta, podjazd, 
rybár, ryža, svokra, Talib, topánka, tornádo, úvod, 
vajce, zreže.     

1. Všetkými smermi 

  

  

 1. Nie, prosím, iba sa mi zdalo nefér nechať vás stáť samú! 
 2. beánia - 1. (v stredoveku) slávnostné prijímanie nových členov (beánov), 
                   2. (v súčasnosti) na niektorých fakultách slávnosť so zábavou a tancom, na 
ktorej starší študenti vítajú novoprijatých študentov. 
 3. Pol druhej tretiny zo sto je 50.                                                                                   -iš-      

Odpovede z čísla 10/2001 

 

 

...cinerárium? 

2. Čo znamená... 

 Príde chlapík k svojmu lekárovi a ten mu hovorí: 
"Takže, podľa posledných výsledkov vyšetrení 
rakovinu nemáte a na tomto svete si pobudnete ešte 
veľmi dlho."  
Chlapík si cestou od doktora cely natešený kúpi los a 
vyhrá milión. 
Zavolá domov žene, že nemá rakovinu a práve vyhral 
milión. Nato mu žena povie, že jej zomrela mama. 
Chlapík zloží telefón, pomädlí si ruky a povie:  
"Keď to ide, tak to ide". 
               Pripravil  Peto                                   

KLUB           KLUB           KLUB           

HODKOVCEHODKOVCEHODKOVCE   

HODKOVSKÉ  NOVINY 

 

Vydáva Klub mládeže  
v Hodkovciach. 

Za vydanie zodpovedá 

Juraj Kozel, tel. 0905/242 155.  
Korektorka Ivana Šrámeková. 

    P R U     

   Ž Á O O T    

  R B R Ú S K A   

 E Y K E N V E L O  

 R Ž I O L E O D N  

A V A E O Ľ T K D Á A 

V A P V R A A R I L T 

A J E H D Z A J D O P 

L C S N O O Á C P Ž O 

H E U V R B Y Á A S L 

 B A T O R N Á D O  

 Č I X I K L O R I  

  M L A Á R A S   

   K A Č K A    

    K T !     

 

 

Koľko núl je v číslach od 1 do 999?                     

3. Takmer bez počítania 
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 Milí čitatelia, aj v tomto čísle Hodkovských novín pokračujeme 
obdobím  po druhej svetovej vojne. 
 

  
 

 Zima je tvrdá a tuhá, mrazy veľké. Prírodu zakryl sneh svojím bielym plášťom. 
Snehu je toho roku dosť. Občas bývajú aj fujavice. Vo februári trošku popustí a býva 
aj odmäk. V marci  sa už sneh začína topiť, prichádza jar. 
 Príroda sa zelenie, stromy pučia a obyvatelia oddýchnutí, čerství vracajú sa s 
pomocou božou do celoročnej ťažkej práce. Mesiace plynú jeden za druhým, 
prichádza máj, ktorý je teplý, ale suchý 
ako predošlé mesiace. Na poli všetko 
schne a vädne. Nastáva ťažký rok. 
Obyvateľstvo obce prosí Boha, aby zhliadol 
na jeho biedu a súženie a zem tichým 
a potrebným dažďom obdaril. Až v júni 
prichádzajú búrky  a časté dažde, ale 
obilie sa už nie veľmi napraví, lebo je 
slabo vyvinuté. 
 V júli je žatva, ktorá je dosť smutná, len 
prázdne klásky dvíhajú svoje hlávky. Úroda 
je ešte slabšia ako predošlý rok. 
 Pri mlatbe sú revízori, ktorí kontrolujú 
namlátené množstvo, lebo každý gazda 
dostane výmeru, podľa ktorej je povinný 
určité množstvo namláteného obilia 
odovzdať pre verejné zásobovanie. Tak 
isto sa odovzdávajú aj zemiaky, a to podľa 
toho, kto koľko zasadil. 
 V lete sa odohráva v dedine veľká 
udalosť, otvára sa prvý obchod, lebo 
doteraz  obyvatelia tunajšej obce chodili 
do Šemše. Ján Kižlin ako invalid dostal 
živnosť a otvoril obchod s miešaným 
tovarom. 
 Toho roku nastala zmena aj vo výbore. Predseda: Jozef Dubovský, ktorý 
svedomito spravoval obec vo vážnych a najťažších časoch, ťažko ochorel. Už predtým 
chcel sa vzdať predsedníctva, ale obec, vidiac jeho prácu, nechcela to prijať. V práci 
zastupoval ho druhý  podpredseda Augustín Potočnák, ktorý tiež obstojne pracoval. 
 Obyvateľstvo obce aj toho roku sa zúčastnilo všetkých osláv a pozoruhodná 
udalosť je, že za vojakov boli odobraní traja: M. Salona, J. Varga a M. Ocelák.  

Rok  1947 

Poznáte históriu našej obce?  (XI.) 

Halaska (máj 2001) 
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Srdečne vás pozývame na 

hudobnou skupinou Viktoria 

Čaká vás bohatý program: 

- tanečná skupina  CAILÍN s írskym tancom 

- choreografia študentov konzervatória 

- polnočné prekvapenie 

 

V cene vstupenky je večera, 
občerstvenie a tombola. Bližšie 

informácie na plagátoch a tel. čísle 
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Zdravie podľa abecedy 

 V našej abecede 
zdravia nasleduje                                                                     

Iné pomenovanie 
 PABA je skrátený 
n á z o v  k y s e l i n y 
paraaminobenzoovej (v 
a n g l i č t i n e  p a r a -
aminobenzoid acid). Patrí 
do skupiny vitamínov B 
komplexu. Dávka sa 
udáva v miligramoch 
(mg). 
 
Ako vám môže pomôcť? 
 Chráni pred úpalom. 
 
V ktorých potravinách ju 
nájdeme? 
 V droždí, pečeni, 
obličkách, nelúpanej ryži, 
otrubách, celých zrnách, 
obilných klíčkoch. 
  
Čo s pôs obu je  je j 
nedostatok? 
 M ô ž e  v i e s ť 
k nadmernej únave, 
vzniku ekzémov a 
anémie.  
 
Aká je potrebná denná 
dávka? 
 Neodporúča sa užívať 
ako iné vi tamíny, 
s výnimkou, ak sa 
nachádza (vo vami 
pravidelne užívaných 
m u l t i v i t a m í n o v ý c h 

prípravkoch) v menšej 
dávke ako 30 mg.  
Je vhodné vedieť,  
ž e  p r i  p o u ž í v a n í 
niektorých opaľovacích 
emulzií, obsahujúcich 
PABA, sa u citlivých osôb 
môžu prejaviť alergické 
r e a k c i e  n a  k o ž i . 
U niekoho vyvoláva 
PABA, podaná ústnou 
formou, nutkanie na 

zvracanie a hnačku. 
 
Iné pomenovanie 
 J e  z n á m a  a k o 
pantenol alebo vitamín 
B5. Patrí medzi členov 
rodiny vitamínov skupiny 
B. Množstvo sa udáva 
v miligramoch (mg). 
 
Ako Vám môže pomôcť? 
• Podporuje životný 
cyklus buniek tela. 
•Podporuje udržanie 
z d r a v e j  k o ž e ,  j e 
nevyhnutná pre normálny 
rast a vývoj centrálneho 
nervového systému. 
• Je potrebná pre 
syntézu protilátok. 
• Je potrebná pre 
n o r m á l n y  p r i e b e h 
tráviacich procesov. 
• Podporuje hojenie rán. 
Chráni pred únavou. 
•  P o m á h a  p r i 
prekonávaní stresových 

situácií a potláčaní 
alergických reakcií. 
• Pros t redn íc t vom 
s y n t é z y  p r o t i l á t o k 
p o m á h a  p r e k o n a ť 
infekcie. 
• Pomáha zlepšiť 
športové výkony. 
•  M ô ž e  z m ie r n i ť 
zápalové prejavy kĺbov. 
 
V ktorých potravinách ju 
nájdeme? 
 V pečeni, obličkách, 
droždí, vajíčkach, pšenici, 
o t r u b á c h ,  h r a c h u , 
neč istenej  melase, 
celých obilných zrnách. 

 
Čo s pôs obu je  je j 
nedostatok? 
 Nedostatok môže 
spôsobiť poškodenie 
kože, zaostávanie rastu, 
pálivé bolesti nôh, 
poruchy trávenia. 
 
Aká je potrebná denná 
dávka? 

PABA 

KYSELINA  PANTOTÉNOVÁ 
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Internet 

 Nové objavy 20. a 21. storočia nám dennodenne vyrážajú dych. Pravdu povediac, 
stalo sa to už zvykom. Hitom posledných rokov je internet. 
 Získavanie informácií z akéhokoľvek miesta na svete už nie je problémom. Na 
internetových stránkach sa dnes môžeme stretnúť prakticky so všetkým. Od 
spravodajstva, TV programu, cez objednávanie pizze až po možnosť realizovať svoje 
nesplnené sny. Pre tých, ktorí sa chcú pobaviť a zúčastniť niektorých projektov, sú 
pripravené rôzne súťaže, hry a všetko ostatné. Väčšina ľudí si 
svoj život už nevie bez internetu ani len predstaviť. Veľký boom 
vyvolávajú internetové kaviarne. Internetoví nadšenci sa hrnú do 
takýchto kaviarní, aby si mohli vychutnať príjemné osvieženie 
kávy spojené so základným ponaučením a oddychom. 
 Žiaľ, takéto kaviarne sú prednosťou miestnych. Čo tak 
zmeniť to? Čo by ste povedali na to, keby internetová kaviareň 
fungovala napríklad v hodkovskom Klube mládeže? 
 OcÚ takýto návrh predložený už bol a zastupiteľstvo obce 
tento projekt schválilo. Chýbajú nám len peniaze na kúpu počítača a zariadenia. 
 Položme si otázku: Je lepšie investovať peniaze do alkoholu alebo do hodiny 
strávenej pri internete? Do hodiny komunikácie so svetom. Čo dodať na záver? Azda 
len toľko: Ak by niekto z vás vedel pomôcť pri zrealizovaní tejto myšlienky, nech sa 
obráti na Klub mládeže alebo redakciu Hodkovských novín.                               
                       Pripravila  Lucia 

 

Požehnané veľkonočné sviatky  plné milosti a nádeje  z Kristovho  
Vám zo srdca praje redakcia  
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Bilancujeme rok 2001 

1. - 2. - jedna farebná a jedna čierna kazeta 4 850 Sk vlastné zdroje

- 270 ks papiera                                  81 Sk firma

- čiernobiela tlač                                 130 Sk firma

- foto                                                   550 Sk vlastné zdroje

3. - jedna farebná a jedna čierna kazeta 4 860 Sk OcÚ

- 270 ks papiera                                  81 Sk firma

- čiernobiela tlač                                 130 Sk firma

- foto                                                   510 Sk OcÚ

4. - jeden čierny a fareb. náhr. kartridž 1 400 Sk OcÚ

- 360 ks papiera                                  108 Sk rodina V.

- čiernobiela tlač                                 400 Sk firma

- foto                                                   430 Sk OcÚ

5. - jeden čierny a fareb. náhr. kartridž 1 400 Sk OcÚ

- 360 ks papiera                                  108 Sk firma, rodina V.

- čiernobiela tlač                                 400 Sk firma

- foto                                                   490 Sk vlastné zdroje

6. - jeden čierny a fareb. náhr. kartridž 1 400 Sk OcÚ

- 360 ks papiera                                  108 Sk firma

- čiernobiela tlač                                 400 Sk firma

- foto                                                   620 Sk vlastné zdroje

7. - jeden čierny a fareb. náhr. kartridž 1 400 Sk firma

- 360 ks papiera                                  108 Sk firma

- čiernobiela tlač                                 400 Sk firma

- foto                                                   550 Sk vlastné zdroje

8. - jedna farebná a jedna čierna kazeta 4 250 Sk vlastné zdroje

- 270 ks papiera                                  81 Sk firma

- čiernobiela tlač                                 140 Sk firma

- foto                                                   730 Sk vlastné zdroje

9. - jedna farebná a jedna čierna kazeta 0 Sk vlastné zdroje

- 300 ks papiera                                  90 Sk firma

- čiernobiela tlač                                 480 Sk firma

- foto                                                   717 Sk vlastné zdroje

10. - jedna farebná a jedna čierna kazeta 1 400 Sk vlastné zdroje

- 300 ks papiera                                  90 Sk firma

- čiernobiela tlač                                 480 Sk firma

- foto                                                   768 Sk vlastné zdroje

číslo 
vydania

Popis nákladov  na vydanie Sk Sponzor

Číslo 1.-2.

vlastné zdroje

firma

Číslo 3

OcÚ

firma

Číslo 4
OcÚ
rodina V.

firma

Číslo 5.
OcÚ
firma, rodina V.

firma

vlastné zdroje

Číslo 6.
OcÚ
firma

vlastné zdroje

Číslo 7

firma

vlastné zdroje

Číslo 8

vlastné zdroje
firma

Číslo 9.

vlastné zdroje

firma

Číslo 10.

vlastné zdroje

firma
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vtedy je voda najťažšia. A keďže vieme, že ťažké predmety padajú 
nadol, padá aj voda s teplotou 4o  C v rybníku nadol. Preto rybník nikdy 
nezamrzne až na dno. Ak by hustota vody stále klesala, s klesajúcou 
teplotou   (ako je to u väčšiny 
látok) by zmrznutá voda stále 
padala na dno rybníka a teplá 
voda z dna by stúpala na hladinu, 
kde by zmrzla. A tak by zamrzol 
celý rybník a možno aj oceány na 
severnom póle. A žiadny vodný 
živočích by neprežil zimu. Tvrdí 
sa, že už 1 m hlboké jazierko 
nezamrzne na dne a dajú sa 
v ňom chovať ryby celý rok. 
 Posledná vec, ktorú dnes 
s p o m e n i e m  v  s ú v i s l o s t i 
s fyzikálnymi problémami 
s vodou, patrí medzi najťažšie problémy fyziky. Keď sa pozeráte na 
potok, alebo na rieku, určite si všimnete, že v strede tečie prúd priamo, 
zatiaľ čo na  okrajoch sa všelijako stáča a víri, niekedy sa dokonca 
vracia. Súvisí to s turbulenciou. Aj keď dnes ľudia  dokážu lietať na 
mesiac, rozbiť atóm a dokonca celkom presne rozumejú prúdeniu vody 
v strede rieky, tie malé turbulencie na okrajoch nie sme schopní 
jednoducho popísať. A tie sú zodpovedné za to, že rieka mení svoj tvar 
a v priebehu desaťročí sa posúva niekedy aj o niekoľko metrov od 

 

Z nášho jazyka 

 V spisovnej slovenčine pri vykaní je určitý slovesný tvar v druhej 
osobe mn. čísla, hoci oslovujeme iba jednu osobu, napr.  Pán 
predseda, vy ste tam už boli?  Pani Javorská,  už ste u nás dávnejšie 
neboli.  Pani doktorka, kedy ste sa vrátili z dovolenky?  
 Nie vždy každý z nás používa tento správny spôsob vykania. Často 
počujeme vyjadrenia typu Vy ste tam „pracoval“? Vy ste tam 
„pracovala“? alebo Kde ste bol „bol“? Kde ste „bola“? - Tento 
nesprávny spôsob vykania s tvarmi bol, pracoval a pod. sa označuje 
ako bolkanie. Vykanie s bolkaním je hrubá chyba v našom jazykovom 
prejave, preto treba rešpektovať dávno zaužívaný spôsob vykania typu 
Kde ste boli? 
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 Dnes sa pozrieme bližšie na vodu. Je to životodarná tekutina, bez 
ktorej človek nevydrží žiť dlhšie ako tri dni. Vie pomôcť, ale aj uškodiť, 
napr. záplavami. Aj keď sa nám zdá taká obyčajná, fyzikov prekvapila 
hneď niekoľkými paradoxmi. Napr. ak spojíme dve alebo viac nádob, 
hoci rôzneho tvaru, hladina 
v nich bude mať rovnakú výšku. 
To sa využíva v murárskych 
vodováhach.  Za to  je 
„zodpovedná“ tzv. Bernoulliho 
rovnica, ktorú vám nenapíšem, 
keďže som sľúbil, že sa  
v našom rozprávaní rovniciam 
vyhnem. Ale objavíte ju určite 
v každej stredoškolskej 
učebnici fyziky. Takisto, ak 
máte dva sudy, jeden plný vody, 
druhý prázdny a chcete preliať vodu z jedného do druhého, stačí ich 
spojiť hadicou a voda pretečie sama (sú tí fyzici ale leniví). Hadicu 
treba však ešte pred ponorením naplniť vodou a vložiť oba konce do 
sudov tak, aby z nej voda nevytiekla. Potom už ide všetko samo. Takto 
je možné pospájať sudov aj viac. 
  
 Ďalšie prekvapenie pripravila voda fyzikom, keď postavili dve 
(možno aj viac) nádoby rôznych tvarov a objemov, ale s rovnakým 
dnom, a naliali do nich vodu tak, aby bola jej hladina v rovnakej výške 
(viď obr.). Zistili totiž, že aj keď je v nádobe vľavo viac kvapaliny, a teda 
je aj ťažšia, pôsobí na dno nádoby rovnakým tlakom ako voda 
v nádobe vpravo. Bolo to pre nich také prekvapivé, že to nazvali 
hydrostatický paradox. Fígeľ je v tom, že tlak v kvapaline závisí od 
hĺbky. A teda ak je hĺbka dna a jeho plocha rovnaká, bude rovnaký aj 
tlak na dne. 
 Medzi ďalšie zvláštnosti vody patrí tzv. „anomália vody“. Anomália 
preto, lebo hustota väčšiny látok buď rastie, alebo klesá s teplotou. 
Pre vodu však aj rastie, aj klesá. Najväčšiu hustotu má voda pri 4o C, 

Rozprávanie o fyzike (o prírode) 

 

Oznamy Obecného úradu 
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 1.    OcÚ  oznamuje  všetkým  našim  občanom,  že sa predkladajú na 
pripomienkovanie  
ŠTUDIJNÉ   PROJEKTY  PLÁNU  ROZVOJA  OBCE  HODKOVCE.  
        Ide totiž o prípravu rozvoja Hodkoviec na 20 a viac 
rokov, teda nielen pre nás, ale aj pre našu budúcu 
generáciu. To znamená, že je na nás všetkých, aby sme v 
budúcich rokoch našu obec zveľadili. Preto OcÚ vyzýva 
všetkých našich občanov, aby sa oboznámili s týmto 
projektom a, samozrejme, adresovali svoje pripomienky. Tým 
pomôžu projektantom a architektom vypracovať kvalitný, 
výstižný, presnejší a dokonalejší plán rozvoja našej obce. 

Z tohto dôvodu prosíme našich občanov, aby prišli do 
KD každú sobotu od 1000 hod., kde sú vystavené uvedené 
študijné projekty, s ktorými sa tu môžete oboznámiť, prezrieť 
si ich a prípadne napísať svoje pripomienky a návrhy. 

 
 
 
2.     ODPAD OKOLO NAŠEJ DEDINY 

Čo sa týka odpadu z našich domácností a záhrad, vieme dobre, že je to 
celoslovenský problém. U nás je to viditeľnejšie, pretože cez našu dedinu vedie cesta 
druhej triedy z Košíc cez Štós do Spišskej Novej Vsi. Každý z cestujúcich vidí odpad 
po obidvoch stranách a - či sa nám to páči, alebo nie - je to zlá vizitka nás občanov.  

 V zákone sa jasne hovorí, že pôvodcom domáceho odpadu je občan. Preto vás 
týmto spôsobom prosíme, aby ste nedali možnosť kritike, že naša obec je znečistená 

odpadom. Samozrejme, 
že tým sa vyhneme 
nielen kritike, ale aj 
finančným pokutám. 
Začína sa jarné obdobie, 
je čas upratovania. 
Dajme si záležať na tom, 
aby poriadok bol všade 
okolo nás, nielen v 
d o m á c n o s t i a c h  a 
blízkom okolí, lebo tým 
reprezentujeme svoju 
d e d i n u .  Z n o v a 
apelujeme na všetkých 
Hodkovčanov, že odpady 

sa vyvážajú každú sobotu od 800 do 1200 hod. do kontajnera a nie ku kontajneru, ako 
to niektorí občania robievajú.                                               

Smetisko   na „valkárni“  (marec 2001) 
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Zaujímaví ľudia 

 Dnes sa vám, milí čitatelia, pokúsime priblížiť osobnosť, ktorá nedávno zavítala 
do našej farnosti. Vzácnu návštevu, Mons. Alojza Tkáča, arcibiskupa metropolitu 
Košickej arcidiecézy, nik neosloví inak ako dôverným „otec arcibiskup“. 
 
 - Ako si spomínate na svoje detstvo, svoje študentské roky? Kde ste vyrastali? 
 - Vyrastal som na dedine, na detské roky sa pamätám, pretože bola práve vojna. Keď som 

dospel do toho veku, keď som už svet okolo seba vnímal, tak  
prechádzal  front (to bolo v rokoch 1944 - 1945). Celé moje mladé roky 
boli poznačené komunistickou totalitou. Vtedy som ešte nevnímal 
dramatickosť doby, ale potom som to začal vnímať ako gymnazista. A 
boli to roky ťažké, tvrdé, vy mladí ste ešte neboli na svete, zažili to vaši 
rodičia a starí rodičia. Z tých mladých liet boli veselé roky na gymnáziu, 
kde bolo predovšetkým učenie, ale bolo aj veľa športu, ale najmä práca. 
A potom z tých mladých rokov to tiež bolo štúdium na filozofickej fakulte 
v rokoch 1953 - 1956. 
 - Kedy a prečo ste sa rozhodli vydať na kňazskú dráhu?  
 - To je záležitosť srdca. Keď sa vám zapáči tá profesia, tak ju 
nasledujete. Mne sa akosi zapáčila kňazská dráha. Aj ja som zacítil 
povolanie byť kňazom, a to pomerne skoro, začiatkom gymnaziálnych 
rokov. To sa tak tvorilo, tak pomaličky vo mne kriesilo aj udržiavalo. No 
a potom, keď som v roku 1953 maturoval, vtedy som sa definitívne  
rozhodol. Ale prijali ma až na štvrtýkrát. Takže medzitým som bol aj na 
filozofickej fakulte. 

 - Ako hodnotíte našu farnosť po duchovnej stránke? 
 - Je ťažké niekoho hodnotiť, pretože tu nežijem, ale farnosť Nováčany s filiálkami Hodkovce 
a Šemša vnímam ako obce katolícke a farnosť ako dobre kresťansky zakorenenú. Mali ste tu 
dobrých a svedomitých kňazov, ktorí sa o farnosť dobre starali.  Spomínam na Dr. Harčára, 
Lesníka, Gostiča a Dudiča. A teraz tu máte svedomitého, mladého aktívneho kňaza. 
 - Aká je  vaša vízia budúcnosti katolíckej cirkvi všeobecne? 
 - Katolícka cirkev  má sprítomňovať na svete to, čo je isté, čo je 
takpovediac sakrálne, potom to, čo je tajomné podľa tajomstiev Božieho 
života. Lebo existujú dva svety - svet materiálnych hodnôt a skutočností 
a svet skutočností duchovných. A cirkev je tu preto, aby najprv 
ohlasovala Božie kráľovstvo, Ježiša Krista ako Božieho Syna a 
Vykupiteľa. A potom, poviem to zjednodušene, aby učila žiť ľudí podľa 
Božích prikázaní. Cirkev nechce vnucovať Božie prikázania, Cirkev 
ponúka Božie prikázania a hovorí: Keď budete podľa božích prikázaní žiť, 
tak to bude dobré, keď Božie prikázanie odmietnete, robíte si sami zle. 
Pretože evanjelium a Božie prikázania sú dosiahnuté, tak to nie je čosi 
novovytvorené, ale vychádza to z ľudskej prirodzenosti, podporené 
samým Ježišom Kristom, možno jeho autoritou a to, čo je v Božích 
prikázaniach, v Kristovom najväčšom prikázaní - „Miluj Pána Boha celým 
svojím srdcom a blížneho ako seba samého“ - myslím, že toto je tá 
najlepšia ponuka, ktorú Kristus   prostredníctvom cirkvi dáva svetu. 
 - Ako vidíte v súčasnosti úsilia o ekumenizmus? 
 - Je to naša veľká úloha, úloha všetkých kresťanov, ktorí veria v 
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Ježiša Krista, žiť neroztrieštení. Neznamená to, že jednotlivé kresťanské cirkvi budú poťahovať 
svojich veriacich - i keď dnes dochádza k takej diskonverzii, že od evanjelikov odídu ku 
katolíkom a od katolíkov odídu k evanjelikom, čo je v menšom meradle). Ale verme, že je  to 
jediná cesta alebo jediný cieľ, že jedno budeme v pravde, že nakoniec všetci katolíci, evanjelici 
či iné kresťanské cirkvi zjednotia sa vtedy, keď spoznajú pravdu, lebo nič nás nemôže 
zjednotiť, iba pravda. 
 - Kto je vaším veľkým vzorom v duchovnom živote? 
 - (smiech) Nechcel by som povedať, 
samozrejme, pre každého kňaza a tým skôr 
biskupa musí byť Ježiš Kristus so svojím 
evanjeliom. No a potom sú tu veľmi pekné 
čiastkové vzory, keď hovorím už z histórie - sv. 
Tomáš Becket, potom veľký poľský kardinál 
Wyszinsky, z našej histórie kardinál Lindnay, 
Štefan Moyzes, nemusím naozaj hľadať v 
cudzích národoch, ale máme svojich vlastných 
vynikajúcich kňazov, biskupov. Teraz je naozaj 
krásnym vzorom pre každého kňaza a biskupa 
kardinál Korec, ktorý vlastne žije s nami, prežíva 
s nami všetky tie kríže, starosti a trápenia. 
 - Máte nejaký zvlášť obľúbený citát, napríklad od nejakého svätého? 
 -No, zvláštny nie. Ale to, čo som vám dnes hovoril - modlitba rodičov za dieťa. Je síce 
krátky, ale má takú náplň, že je v ňom obsiahnutý celý život. 
 - Prečo ste sa rozhodli navštíviť práve Hodkovce? 
 - Nielen Hodkovce, ale farnosť Nováčany, lebo teraz v 
zimnom období od Vianoc do Veľkej noci nemáme s pomocným 
pánom biskupom nijaké mimoriadne pastoračné návštevy v 
iných farnostiach. Nie sú svätenia, nie sú birmovky, takže 
nedele sú také voľnejšie, preto chodíme spolu s pomocným 
pánom biskupom do takých farnosti, kde nás zavolajú, keď je 
nejaká príležitosť, alebo keď nás nevolajú a máme voľnú 
nedeľu, tak sa sami ponúkneme. I ja som sa ponúkol vášmu 
duchovnému otcovi, chcel som prísť ešte minulý týždeň, ale 
hovoril, že lepšie je prísť dnes. Tak som tu. 
 - Aké sú vaše ambície v duchovnej oblasti? 
 - V duchovnej oblasti to, čo som dnes povedal. Aby som 
oslavoval Boha, aby som si spasil dušu, bol na radosť tým, 
medzi ktorými som, lebo rodičov už nemám a aby som žil na 
radosť spoločnosti.  
 - A čo práca s mládežou?   
 - Stretávam sa s mladými, ako ste videli dnes, niekedy bezprostrednejšie, ale nie v takej 
miere a tak často ako duchovní otcovia, pretože tí sú bezprostredne vo farnostiach. Ale na to 
mám pánov kaplánov, pánov farárov, aby sa v mojom mene s mládežou stretali. No ja už 
prídem, ako ste to videli aj dnes, na nejaké väčšie mládežnícke stretnutia. 
 - Čo by ste zaželali čitateľom 
našich novín?  
 - Aby deti mali rady svojich 
rodičov, rodičia svoje deti, aby rodiny 
boli šťastné, aby vám mladým išlo 
dobre štúdium, aby otcovia - 
predovšetkým otcovia - mali prácu a 
aby si v rodinách mladší uctili starších 
a starší aby boli trpezliví voči 

-iš-, -gk-, Lucia 


