SPRÁVA
o činnosti pobočky Katolíckej jednoty Slovenska za 20 rokov jej pôsobenia vo farnosti
Šuňava za roky 1995 – 2014.
Milí členovia Katolíckej jednoty Slovenska, jej priaznivci, milí hostia!

Katolícka jednota Slovenska je občianske nepolitické združenie. Vo svojej činnosti sa
opiera o duchovné vedenie katolíckej cirkvi a o pomoc štátnych aj neštátnych subjektov
a jednotlivcov.
Na Slovensku bola založená roku 1920 v Trnave ako spoločenstvo katolíckych laikov –
žien, mužov a mládeže. Pri jej založení stál obetavý kňaz Mons. Dr. Eugen Filkorn. Cieľom
Katolíckej jednoty bola duchovná obnova jednotlivca, rodiny a celého národa s úsilím
zachovať kresťansko-katolícky ráz Slovenska.
Po komunistickom prevrate bola Katolícka jednota na Slovensku v roku 1948 násilne
zlikvidovaná a vymazaná zo zoznamu spolkov a jej majetok bol zhabaný. Obnovenie
Katolíckej jednoty Slovenska sa uskutočnilo po 42 rokoch na obnovujúcom Valnom
zhromaždení v októbri 1990 v Trnave a prijala pôvodné poslanie:
- Obnoviť, upevniť a chrániť morálne hodnoty národa – najmä vieru, náboženské
a národné povedomie mládeže, rodín a celého národa.
- Vykonávať službu ľudskej spoločnosti.
- Plniť charitatívnu a vzdelávaciu činnosť, vhodné programy pre mládež, ako aj
medzinárodné kontakty.
- Uplatňovať ľudskosť, lásku a vzájomnosť.
V súčasnosti jej činnosť je okrem aktuálnych potrieb spoločnosti na Slovensku
inšpirovaná dokumentmi Druhého vatikánskeho koncilu a posynodálnym apoštolským
listom pápeža Jána Pavla II. „Christifideles laici“ o povolaní laikov v Cirkvi a vo svete.
Riadi sa schválenými Stanovami KJS a Štatútom a organizačným poriadkom KJS.
Organizačná štruktúra KJS: Ústredie v Trnave, 4 oblastné centrá a miestne pobočky
takmer po celom Slovensku.
Organizačná štruktúra umožňuje pobočkám rozhodovať o svojej činnosti nezávisle od
Ústredia. Každá pobočka má právnu subjektivitu a môže konať vo vlastnom mene.
Patrónmi Katolíckej jednoty Slovenska sú sv. Cyril a sv. Metod, hlavnou ochrankyňou
je Sedembolestná Panna Mária.
Pobočka Katolíckej jednoty Slovenska v Šuňave bola založená v apríli 1995 na podnet
Ústredia KJS v Trnave za prítomnosti prvej predsedníčky obnovenej KJS pani Alžbety
Kopeckej, ktorá 3.marca tohto roku odišla do večnosti vo veku nedožitých 88 rokov.
V súčasnosti má 234 členov a jej predsedníčkou od založenia som ja.
Keďže v tomto období si pripomíname jubileum 20 rokov pôsobenia Katolíckej
jednoty v našej obci Šuňava, dovoľte mi, aby som Vás oboznámila s jej činnosťou za toto
obdobie.
Prv ako začnem hodnotiť našu činnosť, chcem sa poďakovať Pánu Bohu za všetky
milosti a požehnania, ktorými nás počas dvadsiatich rokov sprevádzal.
Úlohou pobočky KJS je byť predlženou rukou kňaza vo farnosti. Jej členovia majú šíriť
a organizovať dobro a byť praktizujúcimi laickými apoštolmi vo svojom okolí.
O to sa snaží i naša pobočka a jej činnosť vyplýva z potrieb farnosti.
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Naše členky sa zapájajú do rôznych modlitebných aktivít, ako je predmodlievanie sv.
ruženca pred sv. omšami a v mesiaci októbri. Pred Vianocami 3 skupiny našich členiek
pravidelne si vykonávajú deviatnik „Kto dá prístrešie sv. Rodine. „
V posledný adventný týždeň roku 2011 sa konali v našej farnosti po 66-ich rokoch
„Ľudové misie“ pod vedením misionárov Misijnej spoločnosti sv. Vincenta de Paul. Našou
účasťou na bohatom duchovnom programe sme prežili Božiu blízkosť, lásku,
milosrdenstvo a načerpali hojnosť duchovných síl do ďalšieho života podľa viery. Počas
misii bolo založené „Združenie zázračnej medaily P. Márie“. Konkrétne to znamená, že po
rodinách putuje kaplnka so sochou P. Márie zázračnej medaily. Jej cieľom je šíriť úctu
k Nepoškvrnenej a orientovať rodiny smerom k Bohu, podporovať spoločnú modlitbu
v rodine. V našej farnosti putujú 3 kaplnky a do tohto apoštolátu je zapojených doteraz
84 rodín. Členky Katolíckej jednoty máme akýsi patronát nad kaplnkami, tým, že
koordinujeme ich kolobeh a vedieme evidenciu zapojených rodín a komunikujeme so
sestričkami vincentkami z Nitry, ktoré riadia Združenie zázračnej medaily na celom
Slovensku.
Naši členovia pôsobia v chrámových spevokoloch a ako lektori pri sv. omšiach. Máme
zástupcov v Hospodárskej a Pastoračnej rade farnosti.
V rokoch 2007- 2008, keď prebiehali farské rozpravy v utvorených synodálnych
bunkách v rámci II. synody Spišskej diecézy z 22-člennej synodálnej bunky v našej farnosti
bola polovica členov KJS.
Pobočka KJS v Šuňave podporuje zachovávanie kultúrnych tradícii v obci, ako je
organizovanie krojovaných skupín na náboženské a iné slávnosti v obci, podieľa sa na
príprave rôznych osláv a podujatí – sv. omša pri kaplnke Najsvätejšej Trojice,
spomienkové oslavy – Dni obce, primície, pohreby kňazov.
Členovia pomáhali pri akciách, organizovaných duchovným otcom farnosti ako sú:
Fašiangové batôžkové plesy, výlet detí na konci školského roka, detský deň na konci
prázdnin, hranolkové party pre deti a mládež na fare. Na výzvu vdp.farára mnohí sa
zúčastňovali brigád na fare ( manipulácia s drevom, zber úrody jabĺk, pri prestavbe
priestorov na farskú klubovňu, práce pri kostoloch, ako je oprava chodníka a iných úprav.
Naše členky sa starajú o záhony kvetov pri našich kostoloch. Po dokončení výstavby
domov nádeje na cintorínoch sme sa zapojili do ich konečného upratovania. Šíria
katolícku tlač, ako sú Katolícke noviny, Hlasy z domova a misií, Posol, Rodina
nepoškvrnenej.
V rámci vzdelávacej a kultúrnej činnosti a tvorby programov pre deti a mládež
pobočka za 20 ročné obdobie zorganizovala a uskutočnila:
- V rokoch 1996-1997 sa pobočka venovala vzdelávaniu, týkajúceho sa ochrany
ľudského života, konkrétne oboznamovaním sa prirodzeným plánovaním rodiny
cestou Bilingsovej metódy. Chceli sme tak prispieť k mravnej a duchovnej obrode
našich kresťanských rodín. Keďže pre toto vzdelávanie nebol dostatočný záujem zo
strany mladých rodín, alebo manželov, ukončili sme túto činnosť.
- V rokoch 1995-2005 to boli rôzne mariánske, vianočné a iné akadémie v spolupráci
s mládežníckymi spevokolmi. Na Vianoce sa po niektoré roky nacvičili s deťmi
a mládežou jasličkové pobožnosti.
- Od roku 1995 v spolupráci s miestnym kultúrnym strediskom sa zaviedla oslava Dňa
matiek , ktorá pretrváva dodnes.
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Keďže vo farnosti nemáme ERKO – kresťanské spoločenstvo detí, zastrešujeme
kolednícku akciu deti a mládeže „Dobrá novina“. Vo vianočnom období roku 2014 už
16-stý raz naše deti a mládež koledovaním podporili projekty pre núdznych v Afrike.
- V jubilejnom roku 200O sme organizovali besedy a to: so sr. Gabrielou z kongregácie
Služobníc Ducha sv. o misiách v Argentíne, kde pôsobila, so sr. Veronikou Barathovou
z Komunity blahoslavenstiev to bola prednáška na tému „Božie milosrdenstvo“ a tiež
besedu s našou rodáčkou Alenkou Azamovou, detskou lekárkou, ktorá žila a pôsobila
v Sýrii, kde dnes žiaľ je tá strašná vojna spojená s prenasledovaním kresťanov. V r.
2014- Roku Sedembolestnej P. Márie na pozvanie duchovného otca navštívil našu
farnosť biblista, Mons. František Trstenský, ktorý okrem sv. omše mal zaujímavú
prednášku o Panne Márii.
- Vo vianočnom období roku 2006 na pozvanie našej pobočky mali v kostole Všetkých
svätých vianočný koncert súrodenci Jendruchovci.
- V r. 2003 farníci zo susednej farnosti Štrba uviedli nacvičenú hru o otcovi biskupovi
Vojtášakovi v našom kultúrnom dome. V nedeľu 19.mája 2013 na náš podnet bol
pozvaný duchovným otcom divadelný súbor mladých z farnosti Svit, ktorý
v kultúrnom dome odohral divadlo o svätom pápežovi Jánovi Pavlovi II. pod názvom
„Náš a v nás“.
- Pre deti a mládež v spolupráci s duchovným otcom sa uskutočnili vedomostné kvízy
a to v roku 2009, zameraný na rok sv. Pavla a v roku 2010 v „Roku kňazov“, zameraný
na život a dielo sv. Jána Vianeya a tému, týkajúcu sa kňazstva. Súťažiaci nielen, že
získali hodnotné ceny, ale hlavne všeobecný prehľad v náboženskej oblasti.
- Od začiatku pôsobenia KJS vo farnosti je zavedený „Spomienkový Mikuláš“ pre deti
v obidvoch kostoloch na deň sv. Mikuláša, spojený s obdarovaním sladkosťami.
- Mládež farnosti Šuňava sa zúčastnila zásluhou pobočky Katolíckej jednoty Slovenska
„Svetových dní mládeže“ – stretnutí so sv. Otcom Jánom Pavlom II. V r. 1997 v Paríži,
v r. 2000 v Ríme a v r. 2005 v Kolíne na Rýnom, už so sv. Otcom Benediktom XVI.
V rokoch 1995 – 1998 sme sa zúčastňovali rôznych seminárov, organizovaných Ústredím KJS
ako „Vzájomnosť dobrovoľníkov“ o poslaní laikov vo svete podľa pápežského dokumentu
„Christifideles laici“, „Kresťan v Európe v súčasnosti a v budúcnosti“, prednášajúci boli Georg
Kopetzký z Rakúska a Paul Becher z Nemecka, angažujúci sa v katolíckych laických hnutiach.
V januári 1999 naše štyri členky sa zúčastnili seminára „Ženy ženám“, ktorý bol zameraný na
nácvik praktických zručnosti v oblasti komunikácie, verejného vystupovania aby aj veriaci
sme vedeli zaujať v rôznych spoločenských problémoch zásadné občianske stanoviská
a prezentovať svoj kresťanský postoj k nim.
V júni 2001 dve členky sa zúčastnili semenára katolíckych žien „Susedstvo“ v rakúskom
meste St. Pöltene. Dotovala ho Európska Únia, kde s organizáciou rakúskych katolíckych
žien sa vzájomne vymieňali skúsenosti dobrovoľníckej činnosti.
Cieľom Katolíckej jednoty Slovenska je chrániť kresťanské hodnoty, najmä vieru a pôsobiť
i na veci verejné. V rámci týchto zásad boli organizované petície a podpisové akcie a to:
- Rok 2001 – Petícia za zrovnoprávnenie cirkevných škôl so štátnymi
Podpisová akcia „Protest proti zavádzaniu jogy do škôl
- Rok 2002 – Petícia proti vojne v Iraku
- Rok 2003 – Petičná akcia za podporu Európskej ústavy, v ktorej by mala byť
zmienka o Bohu a kresťanských koreňoch Európy
Podpisová akcia na ochranu života od počatia po prirodzenú smrť,
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ktorá mala podporiť úsilie sv. Otca Jána Pavla II., čím aj naša farnosť
sa pripojila k odovzdaným podpisom pri jeho poslednej návšteve
v Bratislave, ako jeden z obetných darov pri sv. omši.
Rok 2006 - Petícia na podporu Zmluvy o výhrade vo svedomí medzi Sv.
Stolicou a Slovenskou republikou
Protest proti vysielaniu reality show „Vyvolení“ v televízii Joj
rok 2012 Podpisová akcia za zachovanie sviatku „ Sedembolestnej Panny Márie“
22. septembra 2013 sme aktívne podporili „Pochod za život“ v Košiciach a následne na podnet
nášho duchovného otca sme sa v rámci kampane „Deň počatého dieťaťa „zúčastnili 29.marca
2014 v Prešove na verejnom zhromaždení „Slovensko za život“.
Na podnet pobočky bola zaradená do ponuky káblovej televízie v Šuňave aj katolícka TV LUX. Naše
katolícke média: rádio LUMEN a televíziu LUX, ktoré šíria dobro a zasadzujú sa za kresťanskú
morálku podporujeme predovšetkým modlitbou, ale aj pravidelnými finančnými prostriedkami
pobočky.
Aktívne sa zúčastňujeme zbierok vyhlásených Konferenciou biskupov Slovenska a tak cestou
Slovenskej katolíckej charity v spolupráci s duchovným otcom farnosti to boli zbierky na pomoc
ľuďom postihnutým povodňami, pre Haiti, ako aj zaslaním finančných prostriedkov pre utečencov
v Kosove, alebo príspevkov na misie.
Naša pobočka v rokoch 1997-1998 nadväzovala zahraničné kontakty s mládežou Hnutia nazaretských
rodín z Poľska – Varšavy. Uskutočnili sa spoločné mládežnícke akcie na Slovensku, ale aj v Poľsku.
V máji r. 1998 sme mali zástupkyňu našej pobočky na stretnutí mládeže strednej a východnej Európy
tzv. „Dialógfórum 98, kde sa hovorilo o problémoch mladých, učeniu sa demokracii, angažovanosti do
verejného života, postavenie mladého človeka v Cirkvi a pod.
Ústredie KJS má medzinárodné kontakty s Nadáciou Hansa Lindnera – katolíckou organizáciou mužov.
Cez ňu v júni 2009 jedno popoludnie navštívili našu pobočku 15-sti študenti z Katolíckeho gymnázia
rumunského mesta Satu Mare. Pripravili sme pre nich popoludňajší program a boli prijatí našim p.
starostom.
Medzi takú dôležitú činnosť pobočky , ktorá pretrváva doteraz patrí organizovanie púti a iných
náboženských podujatí. V prvých rokoch existencie pobočky sme organizovali autobusy na Prvé
fatimské soboty do Levoče, pokiaľ bol o to záujem.
Každoročne zabezpečujeme púte do Levoče, Staré Hory, v nedeľu Božieho milosrdenstva do Smižian.
V minulosti sme boli niekoľkokrát i v Gaboltove. Zúčastnili sme sa všetkých desiatich púti s rádiom
Lumen do sanktuária Božieho milosrdenstva v Krakove, výročných púti KJS – do Nitry, Levoče, Starých
Hôr a Trnavy. 15. Septembra 2014 – kedy bol oficiálne ukončený Rok Sedembolestnej Panny Márie
naši farníci boli účastní Celoslovenskej púte v Šaštíne, ktorú tiež organizovala naša pobočka.
Organizačne sme zvládli všetky tri návštevy, dnes už svätého pápeža Jána Pavla II. na Slovensku.
V r. 1993 sme boli na púti v Ríme, v r. 2002 v Krakove, z príležitosti návštevy sv. Otca Jána Pavla II.
v Poľsku. V r. 2004 sme sa zúčastnili Púti národov do Mariazelu v Rakúsku. V tom istom roku sme
navštívili pútnické miesto Ludžimeř v Poľsku a sanktuárium fatimskej Panny Márie v Kšeptovkách pri
Zakopanom. V roku 2009 sme putovali do Brna z príležitosti návštevy sv. Otca Benedikta XVI v Českej
republike. Prostredníctvom Katolíckej jednoty niektorí naši členovia sa zúčastnili púte do Lúrd
a Fatimy.
Podarilo sa nám v októbri r. 2011 zorganizovať púť do Svätej Zeme, kde sa zúčastnilo z našej farnosti
25 ľudí. Účastníci púte boli obohatení duchovnými zážitkami a pre nás všetkých, čo sme tam boli sa
stala táto púť piatym nepísaným evanjeliom.
Jednou z najvýznamnejších púti, ktorú sme organizovali bola púť Assisi – Rím v čase 25. -30.júna 2012
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Okrem návštevy hlavných rímskych bazilík a hrobov sv.apoštolov Petra a Pavla, Slovenského kolégia
sv. Cyrila a Metoda, prezretia historických pamiatok mesta sv. Františka – Assisi a hlavne mesta Ríma
sa účastníci púte zúčastnili 27. júna 2012 generálnej audiencie sv. Otca Benedikta XVI. Bola to pre
našu farnosť historická udalosť, keďže sa sv. Otec prihovoril po slovensky, osobitne pútnikom
z farnosti Šuňava. Na sviatok sv. Petra a Pavla boli účastní sv. omše so slávnosťou udeľovania pália
vymenovaným arcibiskupom z celého sveta v roku 2012.
Všímame si významné výročia kňazov – rodákov, ale i tých, ktorí pôsobili v našej farnosti spomienkou
na nástenkách v kostoloch a uverejnením v Katolíckych novinách.
V decembri r.2008 sme sa zúčastnili osláv 100 rokov narodenia nášho rodáka – kňaza vdp.profesora
Štefana Šmálika v Tvrdošíne. V r. 2009 zasa to bola účasť na oslavách 110 .výročia narodenia druhého
významného rodáka ThDr. Michala Mrkvu v Krivej na Orave. 2.júna r. 2013 v spolupráci s Obecným
úradom sme zorganizovali autobus do Námestova na Oravu na odhalenie pamätnej tabule obetiam
komunistického režimu z Oravy, keďže medzi obeťami boli aj naši rodáci – kňazi, pôsobiaci na Orave
vdp. Štefan Šmálik a vdp.ThDr. Michal Mrkva.
Okrem týchto spomenutých konkrétnych udalostí sme organizovali autobusy na rôzne kultúrnonáboženské slávnosti, ako eucharistické kongresy, náboženské jubilea, primičné slávnosti
novokňazov, ale aj pohreby kňazov a predstaviteľov Cirkvi v okolitých farnostiach. Naposledy v máji r.
2012 to bol pohreb otca biskupa Františka Tondru.
Organizovali sme spoločné návštevy kina . V r.2010 sme boli na filme „Bella“, zameraného na úctu
k životu, v r. 2012 to bol film „O bohoch a ľuďoch“ o francúzskych mníchoch, ktorí v r. 2006 v Alžírsku
podstúpili mučenícku smrť, a minulého roku 2014 film „Všetky moje deti“, v ktorom účinkuje kňaz
Marian Kuffa, farár v Žakovciach.
Z toho vyplýva, že činnosť pobočky KJS v Šuňave je rôznorodá a zameriava sa na aktuálne potreby
farnosti. Ústredie KJS v Trnave nepredpisuje pobočkám osobitne žiadnu výnimočnú ú činnosť, ale ju
koordinuje a riadi v rámci Slovenska a pripomienkuje prácu orgánov KJS, uvedených v Stanovách KJS.
V júni roku 2014 sa konalo u nás v Šuňave dvojdňové celoslovenské zasadnutie Rady KJS, ktorej sa
pod vedením Ústredia zišli členovia rady z celého Slovenska. Túto akciu zabezpečila naša pobočka
v spolupráci s p. starostom Stanislavom Kubaským. Prítomní vysoko hodnotili úroveň prípravy
a priebeh zasadania i stretnutie s členmi výboru a starostom obce. Duchovný zážitok mali z účasti na
sv. omšiach v oboch kostoloch, ale boli uchvátení Šuňavou, ktorá sa im ako obec veľmi páčila.
Pobočka KJS v Šuňave bola medzi dobrovoľnými organizáciami v obci, ktorá dostala Ďakovný list v r.
2001, keď sa konali slávnosti „Šuňava na prelome tisícročí“ z príležitosti prvej písomnej zmienky
o Šuňave v r. 1298. Druhý krát v r. 2008 naša pobočka dostala diplom „Čestnú poctu za aktívnu
činnosť pri rozvoji života v obci“ z príležitosti prvej písomnej zmienky o Šuňave. Z toho vidieť, že
miesto KJS v našej obci je rovnocenné s ostatnými dobrovoľnými organizáciami. Podieľa sa na živote
spoločnosti v duchu evanjelia a snaží sa nezištne pracovať na dosiahnutie potrebnej jednoty
vzájomného porozumenia a lásky.
4. októbra 2014 som sa zúčastnila v Poprade stretnutia zástupcov spišských a podtatranských
katolíckych spoločenstiev, hnutí a združení s otcom biskupom Štefanom Sečkom, za prítomnosti
generálneho vikára otca Antona Tyrola. Podobné stretnutie bolo v Ružomberku pre Oravu a Liptov.
Konalo sa to na základe výzvy farnostiam, kde sa mali tieto zoskupenia prihlásiť. Naša pobočka KJS sa
prihlásila a spoločne s pobočkami Spišskej Novej Vsi a Spišská Belá sme predstavili svoju činnosť
a prezentovali ponuku KJS vo vzťahu k farnostiam. Touto aktivitou – zblíženie hnutí a farností diecéza
plní jedno z dôležitých nariadení diecéznej Synody Spišskej diecézy, ktorá skončila v r. 2011.
V tejto chvíli sa chcem osobitne poďakovať nášmu p. starostovi Stanislavovi Kubaskému, že spolu
s Obecným zastupiteľstvom nám vychádza v ústrety a podporuje naše aktivity. Ďakujeme za
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každoročnú finančnú dotáciu, ktorú účelovo využívame na našu činnosť, poprípade na čiastočnú
úhradu cestovných nákladov púte s rádiom Lumen do Krakova.
Veľké „Pán Boh zaplať“ patrí nášmu duchovnému otcovi vdp. farárovi Mgr. Jozefovi Gužiakovi za
dobrú spoluprácu s ním. Hoci pôsobí v našej farnosti krátko , má pochopenie pre nás a nikdy nás
neodmietne, keď ho požiadame o pomoc, alebo radu .
V mene pobočky KJS v Šuňave vyjadrujem veľkú vďaku všetkým štyrom urbarialistickým
spoločnostiam v našej obci, ktoré finančnou pomocou podporujú naše podujatia.
Ďakujem všetkým členom KJS, ale i sympatizantom, ktorí ste akokoľvek prispeli ku konaniu a šíreniu
dobra a podporili priamo i nepriamo naše aktivity.
V závere sa povzbuďme slovami kardinála Stanislava Rylku, predsedu Pápežskej rady pre laikov, ktoré
povedal na stretnutí zástupcov slovenských hnutí a združení v Ríme dňa 12.februára 2014: citujem
„Sme presvedčení, že ako kresťania máme čo ponúknuť dnešnému svetu, ktorý sa zmieta v kríze.
Človek zabúda kým je. Hodnoty, ktoré ponúkame, ale aj bránime sú ľudské hodnoty – právo na život,
manželstvo , rodina. Nesmieme stratiť nádej. Laické hnutia sú v Cirkvi znakom nádeje. Poďme
dopredu s odvahou.“ Koniec citátu.
Aj sv. Otec František na generálnej audiencii 18.februára sa prihovoril Slovákom v súvislosti s Púťou
laických hnutí a združení k hrobu sv. Cyrila, keď povedal, že práve rodina prináša do sveta bratstvo.
Podľa neho pre kresťanov tento spoločenský rozmer bratstva v praxi znamená byť pozornejšími voči
slabším a chudobnejším.
O toto poslanie sa usiluje aj Katolícka jednota Slovenska, vedená Duchom svätým, pod ochranou
Sedembolestnej Panny Márie a orodovaním našich patrónov sv. Cyrila a Metoda.
V Šuňave dňa 3.mája 2015

Poradová Mária
predsedníčka pobočky KJS Šuňava
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