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1 Príhovor správcu UPaC 

Vstupujeme do nového akademického roku 2016/17. Pre niektorých je úplným 

začiatkom na univerzitnej pôde, pre iných pokračovaním štúdia i rozličných 

povinností.  

Chcem sa spolu s vami zamyslieť nad podobenstvom o desiatich pannách  

(Mt 25, 1 – 13), ktoré môţe byť pre nás dobrou duchovnou navigáciou  

na začiatku nášho univerzitného putovania. Toto podobenstvo je spolu  

s ďalšími dvoma podobenstvami (podobenstvo o vernom sluhovi a  

o talentoch) výzvou k bdelosti.  

V známom podobenstve je spoločným znakom desiatich panien očakávanie  

ţenícha. Bolo by dobré, aby aj začiatok akademického roku prenikala 

myšlienka na blízky príchod Ţenícha, ktorý chce kaţdý deň vstupovať 

do nášho ţivota. Máme jedinečnú príleţitosť spoznávať jeho prítomnosť 

v Eucharistii a iných sviatostiach, v Boţom slove, ktoré je stále ţivé a účinné 

i v potrebách našich blíţnych. Na postoj očakávania jasne poukázal pápeţ 

František, keď pri svojom príhovore počas Vigílie na SDM v Krakove 

upozornil na postoj „gaučových kresťanov“, ktorí sú uzatvorení do virtuálneho 

sveta a neschopní vykročiť ku konkrétnemu človeku.  

Rozdiel medzi pannami spočíva v dostatku a nedostatku oleja. Olej 

v symbolike podobenstva predstavuje Boţiu milosť. Podľa príkladu múdrych 

panien sme pozvaní, aby sme mali dostatok oleja – milosti, a tak svietili 

svedectvom Jeţišovej prítomnosti aj v novom akademickom roku. Hoci sa 

nám zdá, ţe sa múdre panny správali aţ „nemilosrdne“, existujú skutočnosti, 

ktoré sa nedajú vypoţičať. Takouto skutočnosťou je otvorenosť ľudského 

srdca na Boţiu milosť, ovocie milosti, ktoré prináša spolupráca s Boţou 

milosťou v ţivote človeka. Nech sa naše srdce stáva zavlaţenou záhradou, 
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ktorá neustále kvitne a prináša hojnosť ovocia, pretoţe čerpá 

z nevyčerpateľného Prameňa – Jeţišovho Srdca. 

Múdre panny vstúpili na svadobnú hostinu. Múdrosť človeka, ktorý ţije 

z potrebnej Boţej milosti, je uţ teraz odmeňovaná Boţou prítomnosťou, čo je 

predzvesťou večného spoločenstva s Bohom. Vyuţime ponuku času - 

intenzívnej spolupráce s Boţou milosťou! Nech sa uţ teraz radujeme  

z Jeţišovej blízkosti, ktorá nám dáva Boţiu pomoc pri objavovaní pravdy a 

odovzdávaní evanjelia v dnešnom svete v prepojení pohľadu viery a vedy. 

Prajem vám, aby nový akademický rok bol pre vás časom rastu v múdrosti 

srdca vďaka účinnému pôsobeniu Boţej milosti. 

Čo nás čaká nové v AR 2016/17? V našom kňazskom tíme chýba diakon 

Lukáš Kutlák, ktorý bol v júni vysvätený za kňaza a v súčasnosti pôsobí ako 

kaplán vo farnosti Likavka. Ďalšou novinkou je nový spôsob realizovania 

Sústredení zo spirituality pre 1 r. Bc, ktoré budú prebiehať formou 

evanjelizačného kurzu v priestoroch UPaC. Keďţe sa končí Rok 

milosrdenstva, počas ktorého sme mali SDM v Krakove a na budúci rok bude 

výročie zjavenia Panny Márie vo Fatime, chceme pri mládeţníckych  

sv. omšiach a prednáškach „Hosť na KU“ zareagovať na tieto významné 

podnety. Som presvedčení, ţe si určite vyberiete niečo svoje z ponuky UPaC 

na nový AR 2016/17, zároveň vás chcem poprosiť o zapojenie vašich talentov 

do budovania spoločnej univerzitnej rodiny aj cez sluţbu v UPaC. 

Róbert Slotka, správca UPaC 
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2 Príhovor rektora KU 

Skúsenostne vieme, ako sa nás dotýkajú pravdivé príbehy ţivota.  

Dva z nich by som rád prezentoval na povzbudenie všetkým na akademickej 

pôde našej Katolíckej univerzity v Ruţomberku v jej ročenke na akademický 

rok 2015/2016. 

V tom prvom sa zamýšľa môj kňazský spolubrat, s ktorým som preţil jeho 

formačné roky v spišskom seminári, ako nasmerovať kroky svojich farníkov. 

Píše: „Pred rokmi som dostal od priateľov v Škótsku tričko, ktorého značku  

si uţ nepamätám, ale po anglicky tam bolo napísané, voľne preloţené: 

Neuspokoj sa s náhradami.“  

Ţijeme v dobe často klamlivých náhrad a nepochopiteľného zamieňania  

a skracovania i bezobsaţných a prázdnych postojov a vyjadrení. Chceme 

vyznieť moderne, preto našu nádhernú slovenčinu kazíme nádychom 

najčastejšie angličtiny. Určite nikomu nechcem predpisovať, ako sa má 

vyjadrovať. To naozaj nie je cieľom tejto úvahy. Som však presvedčený,  

ţe hromadným a nekritickým preberaním vyjadrení sa v nás postupne 

otupuje schopnosť kritického myslenia a zrozumiteľného vyjadrenia.  

Po čase ochotne prijmeme aj to, keď nás, pouţijúc zas nejakú ´náhradu´, oberú 

o česť a dôstojnosť, a my ešte aj uveríme, ţe sa nám dobre stalo. Podľa tejto 

logiky guľa zároveň môţe byť aj kockou, len ju treba podľa priloţeného 

návodu správne osekať. Presvedčia nás o úţitku, keď nám spôsobia škodu.  

A dôsledok bude, ţe:  

- prirodzené sa stane nemoderným, zastaraným a neţiaducim,  

- pravda sa stane ešte viac nezaujímavá, lebo uveríme, ţe sa z nej nedá ţiť,    

- vecnosť sa stane nehľadanou skutočnosťou, lebo sa na nej nedá zarobiť,  

- kto vie lepšie manipulovať, ten získava väčšiu popularitu.  



Sprievodca duchovnými a spoločenskými podujatiami na KU 2016/2017 

 

6 

 

Kaţdá doba má svoje vlastné výrazové prostriedky a módne trendy. Ide však  

o to, aby sme nestrácali svoju identitu a zmysel pre podstatu a pravdivosť.  

Dni pred nami v novom akademickom roku nech sú pre nás všetkých 

priestorom na budovanie nie náhradných, ale skutočných vzťahov, lebo my nie 

sme náhradníci, ale skutoční spolutvorcovia toho, čo ponúka súčasnosť.  

(Ondrej Nagy, Leto 2015, Kavečiansky spravodaj) 

Na výzvu „neuspokoj sa s náhradami“ je charakteristická odpoveď 

v hľadaní. Je typické pre mladého človeka: na pôde univerzity pokračuje jeho 

hľadanie, formácia, tak ľudská, ako aj duchovná a intelektuálna. 

Jednu z moţných odpovedí nám ponúka vedecká kapacita Albert Einstein. 

Nedávno majiteľ jeho pozostalosti, Hebrejská univerzita, zverejnila časť jeho 

listov.  

V jednom z nich píše svojej dcére Lieserl Einsteinovej: 

„... Existuje extrémne mocná sila, pre ktorú doteraz veda neobjavila 

vysvetlenie. Je to sila, ktorá zahŕňa a riadi všetky ostatné sily a dokonca  

je prítomná vo všetkých fenoménoch, ktoré pôsobia vo vesmíre,  

ale nedokázali sme ju identifikovať. Táto univerzálna sila je láska (Láska).  

Keď vedci hľadajú zjednocujúcu teóriu vesmíru, zabudli na tú najmocnejšiu, 

neobjavenú silu. Láska je svetlo, ktoré osvetľuje tých, čo ho dávajú 

i dostávajú! Láska je gravitácia, nakoľko spôsobuje, ţe sú niektorí ľudia 

priťahovaní k ostatným. Láska je sila, pretoţe znásobuje to najlepšie, čo je 

v nás a dovoľuje ľudstvu, aby sa nevyčerpalo svojím slepým sebectvom. 

Láska odkrýva a odhaľuje! Pre lásku ţijeme i umierame! Láska je Boh a Boh 

je láska! 
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Táto sila všetko vysvetľuje a dáva zmysel ţivotu! Je to „premenná“, ktorú 

sme príliš dlho ignorovali, moţno aj preto, ţe sa lásky bojíme, pretoţe je to 

jediná energia vo vesmíre, ktorú sa človek nenaučil podriadiť svojej vôli. 

Aby sme lásku urobili viditeľnou, jednoducho som zamenil hodnoty vo svojej 

najslávnejšej rovnici. Pokiaľ by sme namiesto E = mc² akceptovali, ţe energia 

k vyliečeniu sveta môţe byť získaná skrze lásku násobenú štvorcom rýchlosti 

svetla, prišli by sme k záveru, ţe láska je najsilnejšou existujúcou silou, 

pretoţe nemá ţiadny limit.  

Po zlyhaní ľudstva v jeho snahe kontrolovať všetky sily vesmíru, ktoré sa tak 

otočili proti nám, ukazuje sa veľmi naliehavým, aby sme sami seba naplnili 

iným druhom energie. 

Pokiaľ chceme, aby náš ţivočíšny druh preţil, pokiaľ chceme nájsť zmysel 

ţivota, pokiaľ chceme zachrániť svet a kaţdú ţivú bytosť na jeho povrchu, 

láska je jedinou odpoveďou! 

Moţno zatiaľ nie sme schopní „postaviť“ bombu lásky, teda zariadenie dosť 

silné na zničenie kaţdej nenávisti, sebectva a chamtivosti, na zničenie 

vlastností, ktoré devastujú planétu. 

V kaţdom prípade kaţdá individualita vo vnútri svojho bytia nosí malý 

generátor lásky, ktorého energia čaká, kedy ju vypustíme do sveta. 

Pokiaľ sa naučíme túto energiu dávať i dostávať, potvrdíme tak, ţe láska 

zvíťazí nad všetkým, je schopná presahovať všetko a nič, pretoţe láska  

je kvintesens (podstatou) ţivota. 

Hlboko ľutujem svoju neschopnosť vyjadriť to, čo je v mojom srdci, ktoré  

pre Teba, drahá Lieserl, ticho bije celý môj ţivot. Moţno je pre mňa  

uţ neskoro sa ospravedlňovať, ale pretoţe čas je relatívny, potrebujem 
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povedať, ţe Ťa milujem a aj vďaka tomu som dosiahol k ultimatívnej 

(poslednej) odpovedi za svoj ţivot.“  

Na pôde Katolíckej univerzity bude aj v tomto akademickom roku pre jej 

duchovné zázemie formácie dôleţitá práca a sluţba jej Univerzitného 

pastoračného centra biskupa Jána Vojtaššáka. 

Preto všetkým jej duchovným otcom, na čele s rektorom UPaC otcom 

Róbertom Slotkom, ale i všetkým mojim kolegyniam a kolegom, 

zamestnancom i študentom prajem v tichom zamyslení, aby v sebe našli silu  

pre silné presvedčenie: „Neuspokoj sa s náhradami...“ a východisko 

v Einsteinovom presvedčení: „Láska je Boh a Boh je láska! Táto sila všetko 

vysvetľuje a dáva zmysel ţivotu!“ Moţno aj s jeho pocitom: „Hlboko 

ľutujem svoju neschopnosť vyjadriť to, čo je v mojom srdci...ale veľmi sa  

o to chcem snaţiť!“ 

Toto je najkrajší prísľub nás všetkých a ako veríme, i pre nádejnejšie roky 

rozvoja našej Katolíckej univerzity. 

A aj to ťaţké, čo príde, duchovné i telesné, i temnoty smútenia za ţivotom 

našich najbliţších, riešme radou Svätého Otca Františka: Temnote smútenia 

čelíme láskou. (KN 26/2015, str.7) 

Preto svoje ţičenie všetkého dobra pre kaţdého z vás na pôde Katolíckej 

univerzity dopĺňam v dennej spomienke a modlitbe. 

Prosím Pána, aby nám bol nablízku vo všetkých našich podujatiach  

a na našich ţivotných cestách. 

Nech nám daruje potrebné zdravie, silu a svetlo. 
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Nech nás ochraňuje pred kaţdým zlom a nech bohato poţehnáva všetky naše 

dobré snahy, aby sme sa nikdy nenamáhali nadarmo. 

Pokoj, radosť a šťastie nech nás stále sprevádzajú. 

Prof. Jozef Jarab 

rektor Katolíckej univerzity v Ruţomberku 
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3 Krátka informácia o UPaC 

- Univerzitné pastoračné centrum Jána Vojtaššáka v Ruţomberku (UPaC) 

zriadil dňa 01. 11. 2002 Mons. prof. František Tondra, spišský diecézny 

biskup. 

- UPaC je kresťanská nezisková organizácia, ktorá je samostatnou 

právnickou osobou. UPaC v súčasnosti vedie duchovný správca, kňaz 

PaedDr. Róbert Slotka, PhD. 

- Hlavným cieľom UPaC je duchovná starostlivosť o univerzitné 

spoločenstvo Katolíckej univerzity v Ruţomberku. UPaC sa snaţí napĺňať 

zámer KU v Ruţomberku, a to formovať myseľ a srdce členov 

univerzitného spoločenstva KU. 

- UPaC ponúka: duchovné aktivity, zvlášť kaţdodenné slávenie sv. omší 

a vysluhovanie sviatosti zmierenia. Ďalej organizuje aj iné duchovné, 

kultúrne, spoločenské a športové podujatia. UPaC ponúka študentom 

hodnotné voľnočasové aktivity, ktoré svojou kvalitou vyváţia a preváţia 

ponuku komercie.  

- UPaC sa usiluje vytvoriť z univerzitného spoločenstva KU jednu rodinu, 

kde láska, pravda, zodpovednosť, milosrdenstvo a úsilie o odbornosť  

sú kaţdodenným chlebom univerzitného ţivota. 

- Tím UPaC tvoria kňazi – duchovní otcovia, osoby z chránenej dielne, 

spolupracovníci z radov študentov, pedagógov a zamestnancov KU. 

Kaţdý člen univerzitného spoločenstva je pozvaný k sluţbe. 

- UPaC svoju činnosť vykonáva vo svojich priestoroch, ktoré sa nachádzajú 

v suteréne budovy PF KU v Ruţomberku na Hrabovskej ceste.  

Ich súčasťou je aj Kaplnka sv. Alberta Veľkého, ktorá sa nachádza  

pri hlavnom vstupe do budovy PF KU. UPaC vykonáva svoju činnosť  

aj na internátoch a v športových zariadeniach mesta Ruţomberok. 
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- Kaţdý v UPaC je vítaný, môţe tu realizovať svoje talenty a preţiť  

jedinečné stretnutia. 

4 Tím UPaC a kontakt 

Kňazi – duchovní otcovia UPaC 

Sú predlženými rukami láskavého Boha, chcú byť k dispozícii  

pre vysluhovanie sviatostí, zvlášť sviatosti zmierenia, slávenie Eucharistie 

a vedenie duchovných rozhovorov. Moderujú Sústredenia zo spirituality. 

Okrem duchovných podujatí sa zapájajú aj do iných kultúrnych, 

spoločenských a športových aktivít, aby tak mohli byť nablízku každému 

človeku.  

PaedDr. Róbert Slotka, PhD., duchovný správca UPaC  

Tel: +421 907 259 306, E-mail: robertslotka@gmail.com  

Zodpovednosť v UPaC: duchovný správca, administratíva 

a ekonomika UPaC, komunikácia s vedením KU a jej 

fakultami, komunikácia s miestnou Cirkvou, komunikácia  

s ostatnými UPaC na Slovensku, vedenie tímu UPaC, 

moderovanie Školy rodiny, duchovné vedenie Modlitbového spoločenstva 

KU, duchovná starostlivosť o študentov internátu IKAR. 

ThLic. Ing. Jozef Ţvanda, PhD., kaplán UPaC 

Tel: +421 918 722 142, E-mail: jozefzvanda@gmail.com  

Zodpovednosť v UPaC: internetová stránka UPaC, duchovná 

starostlivosť o študentov internátu bloku „C“; kultúrne 

a spoločenské podujatia, formácia pedagógov, sociálna 

činnosť, riaditeľ Kolégia KU. 
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Mgr. Dušan Galica, PhD., kaplán UPaC 

Tel: +421 907 953 910, E-mail: dusangalica@gmail.com 

Zodpovednosť v UPaC: koordinácia predmetu Sústredenie  

zo spirituality a komunikácia s fakultami, duchovná 

starostlivosť o študentov internátu TRIO, príprava k iniciačným 

sviatostiam, formácia pedagógov, koordinácia športových 

aktivít.  

Mgr. František Kovaľ, SJ, kaplán UPaC 

Tel: +421 904 991 873, E-mail: frantisekoval@gmail.com  

Zodpovednosť v UPaC: duchovná starostlivosť o študentov 

Kolégia KU a internátu RUŢA.  

 

ThDr. Igor Suchý, PhD., grécko-katolícky kňaz pre gréckokatolíkov 

Tel: +421 911 812 422, E-mail: igor.suchy@gmail.com 
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Koordinátor UPaC  

V UPaC slúţi pri organizácii rôznych podujatí, je nápomocný študentom 

v akejkoľvek oblasti, vytvára atmosféru domova.  

Mgr. Slávka Rišová – administratívne práce, sociálna oblasť 

Tel: +421 908 423 241, +421 903 629 255, E-mail: slavkarisova@gmail.com 

Zamestnanci chráneného pracoviska  

Chránené pracovisko je prostredníctvom kopírovacieho centra k dispozícii 

univerzitnému spoločenstvu pri tlačení a kopírovaní rôznych dokumentov a ich 

formálnej úprave. 

Mgr. Slavomíra Matlová – administratívne práce  

Tel: +421 915 420 366, E-mail: slavomira.matlova@gmail.com 

Marek Grznár 

Tel: +421 902 202 187. E-mail: grznar.marek@gmail.com  

Ekonóm UPaC 

Mgr. Mária Lovichová – účtovníctvo 

Tel: +421 907 108 853, E-mail: lovichova.maria@gmail.com 

Ďalší spolupracovníci: 

PaedDr. Ján Gera, PhD. – filmový klub 

PaedDr. Michal Loncko, PhD., Mgr. Gabriel Fidrík, PhD., Mgr. Jozef Púček, 

PhD., Mgr. Ján Líška, PhD. – Modlitbové spoločenstvo pri KU 

mailto:slavkarisova@gmail.com
mailto:lovichova.maria@gmail.com
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Kontakt a fakturačné údaje UPaC:  

Názov:  Univerzitné pastoračné centrum Jána Vojtaššáka 

v Ruţomberku (UPaC)  

Adresa:  Hrabovská cesta 1, Ruţomberok 034 01, Slovenská republika 

E-mail:  upac.rk@gmail.com 

mobil:   +421 918 337 449 

web stránka:   www.upac.sk 

Bankové spojenie:  5040576744/0900 Slovenská sporiteľňa 

IČO:  50439286 DIČ:  2021705807 

Zriaďovateľ:   Rímskokatolícka cirkev Biskupstvo Spišské Podhradie 

Zriaďovacia listina: č. 2500/02 zo dňa 31. október 2002  

Štatutárny zástupca:  PaedDr. Róbert Slotka, PhD. 

 

UPaC vykonáva svoju činnosť na základe Štatútu Univerzitného pastoračného 

centra Jána Vojtaššáka zo dňa 1. novembra 2002, ktorý schválil spišský 

diecézny biskup prof. ThDr. Mons. František Tondra. 
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5 Hlavné dôrazy v pastorácii na KU 

Formáciu na KU uskutočňovať ako odpoveď na duchovné posolstvo 

Roku milosrdenstva, SDM v Krakove, ţivot bl. s. Zdenky Schelingovej  

(100. výročie jej narodenia), duchovný odkaz patróna Spišskej diecézy  

sv. Martina z Tour (1700. výročie jeho narodenia) a zjavenie Panny 

Márie z Fatimy (100. výročie zjavenia Panny Márie vo Fatime), 

formáciu na KU uskutočňovať vo svetle výziev:  

- formovať myseľ, srdce i ruky (cesta čností),  

- budovať hlboký osobný vzťah so ţivým Bohom, 

- podporovať dialóg medzi vierou a vedou, 

- budovať spiritualitu spoločenstva, 

- podporovať vznik malých spoločenstiev študentov, pedagógov a 

zamestnancov KU, 

- formácia animátorov malých spoločenstiev a spolupracovníkov 

UPaC, 

- smerovať všetky aktivity k tomu, aby sa celé spoločenstvo KU 

stávalo evanjelizujúcim spoločenstvom. 
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6 Kalendár podujatí 

September 2016 

Október 2016 

PO 03.10. 19:30 Kostol SJ Vysokoškolská mládeţnícka sv. omša   

UT 04.10. 16:16 Kniţnica Hosť na KU 

SO 08.10.   Memoriál P. Štefana Halienku 

PO 10.10. 19:30 Kostol SJ Vysokoškolská mládeţnícka sv. omša  

UT 11.10. 16:16 Kniţnica Hosť na KU 

ST 12.10. 16:00 Foajé PF Univerzitné fórum  

PI – SO 

13. – 14. 10. 
 UPaC 

Stretnutie univerzitných kaplánov  

zo Slovenska 

SO 15.10. 
  

Púť Wadowice – Oswiecim 

PO 17.10. 19:30 Kostol SJ Vysokoškolská mládeţnícka sv. omša  

UT 18.10. 19:00 
Kostol  

sv. Rodiny 
Chvály 

ŠT 20.10. 19:00 KDAH Beánia 

PIA – SO 

09. – 10.09. 
 

Kaplnka  

sv. Alberta 

Veľkého 

Adorácia za Boţiu pomoc v novom 

AR 2016/2017 

UT 13.09.   Univerzitná púť do Krakova 

ST 14.09.   
Duchovná obnova na KU s Mons. 

Stanislavom Stolárikom 

ŠT 15.09.   Slávnosť Sedembolestnej Panny Márie 

PO 19.09. 19:30 Kostol SJ 
Prvá vysokoškolská mládeţnícka  

sv. omša 

ST 21.09. 14:00  Turistika – okolie Ruţomberka 

ŠT 22.09. 14:00  Turistika – okolie Ruţomberka 

PO 26.09. 19:30 Kostol SJ Vysokoškolská mládeţnícka sv. omša 

ST 28.09. 9:00 
Kostol sv. 

Rodiny 

Slávnostné otvorenie AR 2016/2017 – 

Veni Sancte 

ŠT 29.09. 14:00  Výstup na Čebrať  
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PO 24.10. 19:30 Kostol SJ Vysokoškolská mládeţnícka sv. omša   

UT 25.10.   

Deň modlitby za šírenie kultúry 

ţivota, upevnenie manţelstiev a 

rodín 

UT 25.10. 16:00 Kniţnica Hosť na KU 

PI – NE  

28. – 30.10. 
 

Spišská 

Belá 
Budujeme vzťah, ako ďalej? 

November 2016 

 

ŠT 03.11. 12:15 
Kostol  

sv. Rodiny 
Svätá omša za zosnulých členov KU 

PO 07.11. 19:30 Kostol SJ 

Vysokoškolská mládeţnícka sv. omša  

s hosťom – spomienka na 14. výročie 

zaloţenia UPaC (1. 11.)  

UT 08.11. 16:16 Aula JP II. Hosť na KU 

ST 09.11. 16:00 Foajé PF Univerzitné fórum 

PO 14.11. 19:30 Kostol SJ Vysokoškolská mládeţnícka sv. omša   

UT 15.11. 12:15 Kaplnka 
Odpustová slávnosť v Kaplnke  

sv. Alberta Veľkého 

UT 15.11. 19:00 
Kostol  

sv. Rodiny 
Chvály 

ST 16.11. 19:30 Aula JP II. KU má talent 

18. – 20.11.  Sampor Pobyt u benediktínov 

PO 21.11. 19:30 Kostol SJ Vysokoškolská mládeţnícka sv. omša   

UT 22.11. 16:16 Kniţnica Hosť na KU 

PO 28.11. 19:30 Kostol SJ Vysokoškolská mládeţnícka sv. omša   

UT 29.11. 16:16 Kniţnica Hosť na KU 

ST 30.11. 
8:00 – 

11:00  
UPaC Adventný odber krvi 
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December 2016 

Január 2017 – poţehnávanie fakúlt, internátov a privátov  

Február 2017 

SO 03.12.   Adventný Krakov 

PO – ŠT 

05. – 08.12. 
  Trojdňová adorácia 

PO 05.12.   Kostol SJ Vysokoškolská  mládeţnícka sv. omša 

UT 06.12.   Sv. Mikuláš na KU 

ŠT 08.12.   
Slávnosť Nepoškvrneného  počatia 

Panny Márie 

PO – ŠT  

12. – 22. 12. 
  

Celouniverzitné spovedanie pred 

Vianocami 

PO 12.12. 19:30 Kostol SJ Vysokoškolská mládeţnícka sv. omša 

UT 13.12. 13:00 UPaC Haluškovica  

UT 13.12. 19:00 
Kostol  

sv. Rodiny 
Chvály 

PO 19.12. 19:30 Kostol SJ Vysokoškolská mládeţnícka sv. omša 

PIA – NE  

30.12. – 1.1. 
 UPaC Silvester v UPaC 

PO 09.01. 19:30 Kostol SJ Vysokoškolská mládeţnícka sv. omša   

PO 16.01. 19:30 Kostol SJ Vysokoškolská mládeţnícka sv. omša   

NE 22.01.  SK Nedeľa KU 

PO 23.01. 19:30 Kostol SJ Vysokoškolská mládeţnícka sv. omša   

PO 30.01. 19:30 Kostol SJ Vysokoškolská mládeţnícka sv. omša   

PO – PI  

30.1.– 03.02. 
  Lyţovačka s UPaC 

PO 06.02. 19:30 Kostol SJ 
Prvá vysokoškolská mládeţnícka sv. 

omša v letnom semestri 

PO – NE  

13. – 19.2. 
  Národný týţdeň za manţelstvo 
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Marec 2017 

 

Apríl 2017 

PO 13.02. 19:30 Kostol SJ Vysokoškolská mládeţnícka sv. omša   

UT 14.02. 16:16 Kniţnica Hosť na KU 

PO 20.02. 19:30 Kostol SJ Vysokoškolská mládeţnícka sv. omša   

UT 21.02. 16:16 Kniţnica Hosť na KU 

ST 22.02. 19:00 PF KU Škola rodiny 

PO 27.02. 19:30 Kostol SJ Vysokoškolská mládeţnícka sv. omša   

UT 28.02. 16:16 Kniţnica Hosť na KU 

ST 01.03. 
  

Popolcová streda 

PI – SO 

03. – 04.03. 
 UPaC 

Ţena poznaj seba, muţ poznaj ţenu – 

seminár s MUDr. F. Orlovským 

PO 06.03. 19:30 Kostol SJ Vysokoškolská mládeţnícka sv. omša   

UT 07.03. 16:16 Kniţnica Hosť na KU 

ST 08.03. 19:00 PF KU Škola rodiny  

PO 13.03. 19:30 Kostol SJ Vysokoškolská mládeţnícka sv. omša   

UT 14.03 16:16 Kniţnica Hosť na KU 

PO – PI 

20. – 24.03. 
  Kampaň za počatý ţivot 

PO 20.03. 19:30 Kostol SJ Vysokoškolská mládeţnícka sv. omša   

UT 21.03. 16:16 Kniţnica Hosť na KU 

ST 22.03. 19:00 PF KU Škola rodiny 

PO 27.03. 19:30 Kostol SJ Vysokoškolská mládeţnícka sv. omša   

UT 28.03. 16:16 Kniţnica Hosť na KU 

UT 28.03.   
Stretnutie o. biskupov, kňazov, 

zasvätených a laikov 

PO – ST 

03. – 12. 04. 
  

Celouniverzitné spovedanie pred 

Veľkou nocou 

PO 03.04. 19:30 Kostol SJ Vysokoškolská mládeţnícka sv. omša   

UT 04.04. 19:00 Kalvária  Celouniverzitná kríţová cesta 
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Máj 2017 

Jún 2017 – promočné slávnosti a ďakovné sv. omše 

   Duchovná obnova s E. Vellom 

SO 03.06.  
Kostol sv. 

Rodiny 
Vigília zoslania Ducha Svätého 

ŠT 15.06.   Najsv. Kristovho Tela a Krvi  

ST 05.04. 
8:00 – 

11:00 
UPaC Pôstna kvapka krvi  

ST 05.04. 19:00 PF KU Škola rodiny 

PO 10.04. 19:30 Kostol SJ Vysokoškolská mládeţnícka sv. omša   

PO 18.04. 19:30 Kostol SJ Vysokoškolská mládeţnícka sv. omša   

ŠT – NE 

13.- 16.04. 
 

Kostol sv. 

Rodiny  
Veľkonočné trojdnie 

ST 19.04. 19:00 PF KU Škola rodiny 

PO 24.04. 19:30 Kostol SJ Vysokoškolská mládeţnícka sv. omša   

UT 25.04. 16:16 Kniţnica Hosť na KU 

ST 26.04. 19:00 
Foajé PF 

KU 
Sedliacka veselica 

PO 01.05.   Výstup na Choč 

ST 03.05. 19:00 Aula JP II. Divadlo  

PO 08.05.   Výstup na Šíp 

UT 09.05. 13:00 UPaC Guláš z „chobotnice“ 

ST 10.05. 9:00 
Kostol  

sv. Rodiny 

Slávnostné zakončenie AR 2016/2017 - 

Te Deum 

PO 15.05. 19:30 Kostol SJ Vysokoškolská mládeţnícka sv. omša   

PO 22.05. 19:30 Kostol SJ Vysokoškolská mládeţnícka sv. omša   

UT 23.05. 17:00 UPaC Rozlúčka s absolventmi  

ŠT 25.05.   Nanebovstúpenie Pána  

PO 29.05. 19:30 Kostol SJ Vysokoškolská mládeţnícka sv. omša   
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7 Sväté omše 

„Eucharistia je prameň a vrchol celého kresťanského života“ (Lumen 

gentium 11). „Najsvätejšia Eucharistia obsahuje celé duchovné dobro Cirkvi, 

totiž samého Krista, nášho veľkonočného Baránka“ (Presbyterorum ordinis 5). 

Eucharistia je vzdávaním vďaky Bohu za Božie stvoriteľské a vykupiteľské 

dielo. Slávime Ju vo svätej omši, kde sa zhromažďujeme ako Cirkev – 

spoločenstvo, kde sa živíme Božím slovom a Božím telom, Eucharistiou.  

Pre cirkevné spoločenstvo je slávenie sv. omše najvýznamnejšou aktivitou dňa.  

 

 
Kaplnka   

sv. 

Alberta 

Kostol  

sv. Rodiny 

– 

Rybárpole 

Kostol 

SJ 

ŠD 

IKAR 

ŠD 

RUŢA 
FZ TRIO 

Po 
7:00 

12:15 

15:30 

 19:30     

Ut 
7:00 

12:15 

15:30 

  20:00 20:00   

St 

7:00 

12:15 

15:30 

17:00 -

gr.kat.lit. 

18:00    12:15 20:00 

Št 
7:00 

12:15 

15:30 

      

Pi 7:00 

12:15 

18:00 

prvý piatok, 

pôstne obd. 

     

So 8:00       

Ne  8:00 20:00     
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Počas akademického roka sa sv. omše slúţia v Kaplnke sv. Alberta na PF KU, 

v kaplnke na FZ KU, v Kostole sv. Rodiny – Rybárpole, v Kostole Povýšenia 

sv. Kríţa – Kostol Jezuitov a  na internátoch RUŢA, IKAR a TRIO.  

Sv. omše z príleţitosti otvorenia (Veni Sancte) a ukončenia akademického 

roka (Te Deum) a pri iných univerzitných slávnostiach sa slávia v Kostole  

sv. Rodiny v Ruţomberku – Rybárpoli.    

Vysokoškolské sv. omše sa slúţia kaţdý pondelok večer o 19:30 v Kostole 

Povýšenia sv. Kríţa na Nám. A. Hlinku. 

8 Témy vysokoškolských sv. omší 

Slúžia k duchovnej formácii členov univerzitného spoločenstva. Opierajú sa  

o aktuálne dianie v Cirkvi, vo svete a na Katolíckej univerzite. Témy v novom 

akademickom roku reflektujú Svetové dni mládeže v Krakove a 100. výročie  

zjavenia Panny Márie vo Fatime. 

Zimný semester: 

19. 09. 2016 – uvítací príhovor 

26. 09. 2016 SDM 2016 – Príhovor krakovského arcibiskupa Dziwisza  

  pri otváracej sv. omši  

03. 10. 2016 SDM 2016 – Príhovor p. Františka z okna budovy

 arcibiskupského úradu v Krakove 

10. 10. 2016  SDM 2016 – Pápeţ František v Oswiencime  

17. 10. 2016  SDM 2016 – Príhovor p. Františka pri kríţovej ceste 

 milosrdenstva 

24. 10. 2016 SDM 2016 – Príhovor pápeţa Františka počas vigílie 

07. 11. 2016  o. Pavol Hudák – Budovať vzťah v čistote 

14. 11. 2016  Odkaz sv. Martina  

21. 11. 2016  Stretnutie s  bl. S. Zdenkou Schelingovou 



Sprievodca duchovnými a spoločenskými podujatiami na KU 2016/2017 

 

23 

 

28. 11. 2016  SDM 2016 – Príhovor p. Františka na záverečnej sv. omši 

Letný semester: 

06. 02. 2017 Miesto Panny Márie v duchovnom ţivote 

13. 02. 2017  Aktuálnosť manţelstva 

20. 02. 2017  Posolstvá Panny Márie vo Fatime – všeobecne  

27. 02. 2017  Posolstvá Panny Márie vo Fatime – výzva na pokánie 

06. 03. 2017  Bratia dominikáni – Boţie volanie a odpoveď človeka (rôzne 

  formy povolania a jeho rozlišovanie) 

13. 03. 2017  Posolstvá Panny Márie vo Fatime – výzva k modlitbe 

20. 03. 2017  Slávnosť sv. Jozefa, úcta k ţivotu  

27. 03. 2017 Posolstvá Panny Márie vo Fatime – Eucharistia 

03. 04. 2017  Posolstvá Panny Márie vo Fatime – eschatológia 

10. 04. 2017  Posolstvá Panny Márie vo Fatime – zasvätenie Panne Márii 

24. 04. 2017 Zamyslenie o Panne Márii – Matka, ktorá zjednocuje rodinu 

9 Tematické utorky 

Témy na tematické utorky ponúkajú zamyslenia nad pravdami viery a 

napomáhajú k jej prehĺbeniu. Tento akademický rok budeme ponúkať kázne 

na tému druhej kapitoly prvej časti Katechizmu Katolíckej cirkvi (KKC): 

Verím v Jeţiša Krista, jednorodeného Boţieho Syna. 

Zimný semester: 

20. 09. 2016  Zvestujeme vám dobrú zvesť: Boh poslal svojho Syna    

  (čl. 422 – 429) 

27. 09. 2016  Aj Jeţiš má tituly: Kristus  (čl. 430 – 440) 

04. 10. 2016 Ďalšie dva hlavné Jeţišove tituly: Boţí Syn, Pán   (čl. 441 - 

  455) 

11. 10. 2016  Prečo sa Slovo stalo telom?   (čl. 456 – 460) 
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18. 10. 2016  Vtelenie, ako rozpoznávací znak kresťanskej viery (čl. 461 - 

  469) 

25. 10. 2016  Ako je Boţí Syn človekom? (čl.470 – 483) 

08. 11. 2016 Duch Svätý posvätil a boţsky oplodnil lono Panny Márie 

  (čl. 484 – 486) 

22. 11. 2016  Máriino predurčenie a nepoškvrnené počatie   (čl. 487 – 494) 

29. 11. 2016  Máriino boţské materstvo a panenstvo   (čl. 495 – 511) 

Letný semester:  

07. 02. 2017 Celý Kristov ţivot je tajomstvo   (čl. 512 – 521) 

14. 02. 2017 Tajomstvá Jeţišovho detstva a skrytého ţivota   (čl. 522 - 

  534) 

21. 02. 2017  Tajomstvá Jeţišovho verejného ţivota: krst, pokúšanie    

  (čl. 535 – 540) 

28. 02. 2017  Tajomstvá Jeţišovho verejného ţivota: Boţie kráľovstvo   

  (čl. 541 – 553)  

07. 03. 2017  Tajomstvá Jeţišovho verejného ţivota: premenenie, výstup a 

  vstup do Jeruzalema (čl. 554 – 570) 

14. 03. 2017  Jeţiš a Izrael    (čl. 571 – 594) 

21. 03. 2017 Jeţiš zomrel ukriţovaný    (čl. 595 – 623) 

28. 03. 2017 Jeţiš bol pochovaný   (čl. 624 – 630) 

04. 04. 2017 Jeţiš zostúpil k zosnulým   (čl. 631 – 637) 

11. 04. 2017  Tretieho dňa vstal z mŕtvych   (čl. 638 – 658) 

18. 04. 2017 Jeţiš vystúpil na nebesia   (čl. 659 – 667) 

25. 04. 2017 Jeţiš príde súdiť ţivých i mŕtvych   (čl. 668 – 682) 
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10 Vysluhovanie sviatosti zmierenia a duchovné rozhovory  

„Kristus ustanovil sviatosť pokánia pre všetkých hriešnych členov svojej 

Cirkvi, predovšetkým pre tých, ktorí po krste upadli do ťažkého hriechu, a tak 

stratili krstnú milosť a ranili cirkevné spoločenstvo. Sviatosť pokánia  

im ponúka novú možnosť obrátiť sa a znovu získať milosť ospravodlivenia. 

Cirkevní otcovia predstavujú túto sviatosť ako druhú záchrannú dosku  

po stroskotaní, ktorým je strata milosti.“ (KKC, čl. 1446) 

Aby sme vo sviatosti zmierenia mohli opäť nadobudnúť krstnú milosť,  

je potrebné dobre sa na sv. zmierenia pripraviť, spytovať si svedomie,  

pred kňazom svoje hriechy vyznať, prijať od kňaza vhodné poučenie, ľutovať 

svoje hriechy, za spáchané hriechy podľa poučenia kňaza vykonať patričné 

pokánie a v budúcnosti sa hriechu vyvarovať.  

Čas a miesto vysluhovania sviatosti zmierenia počas prednáškového 

obdobia: 

V priestoroch UPaC počas semestra  

Po:   14:00 – 15:00, 19:30 – 20:30 (Kostol Povýšenia sv. Kríţa) 

Ut – Štv:  10:00 – 11:30, 14:00 – 15:00  

Pia:   10:00 – 11:30 

Kostol sv. Rodiny, Ružomberok – Rybárpole: 30 min. pred začiatkom  

sv. omše, prípadne po jej skončení. V prvopiatkovom týţdni 1 hod.  

pred začiatkom sv. omše. 

FZ KU: Str 11:30 – 12:00 

Internáty: 30 min. pred začiatkom sv. omše a po jej skončení. 
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11 Adorácie  

„Klaňanie sa (adorácia) je základným postojom človeka, ktorý sa uznáva  

za tvora pred svojím Stvoriteľom. Oslavuje veľkosť Pána, ktorý nás stvoril  

a všemohúcnosť Spasiteľa, ktorý nás oslobodzuje od zla. Adorácia je hlbokým 

sklonením sa ducha pred „Kráľom slávy“ (Ž 24, 9-10) a úctivým mlčaním 

pred Bohom, ktorý „je vždy… väčší [ako my]“. Klaňanie sa trojsvätému  

a nanajvýš láskyhodnému Bohu nás napĺňa pokorou a dodáva našim prosbám 

dôveru“ (KKC, čl. 2628) 

Klaňanie sa Kristovi prítomnému v Eucharistii je vynikajúcou príležitosťou 

byť v osobnej blízkosti Božieho Syna a hľadieť mu z tváre do tváre. Tam mu 

môžeme odovzdať všetko. 

Kaplnka sv. Alberta:  

pondelok – štvrtok: 07:30 – 12:00 

Celonočná adorácia sa uskutočňuje raz za mesiac z piatka na sobotu. 

Začína sa sv. omšou o 20:00, končí sa sv. omšou o 8:00 a medzitým je 

bohatý duchovný program s priestorom na osobnú modlitbu. Celonočná 

adorácia je časom na kontempláciu Boha, osobnú premenu srdca 

a vyprosenie milostí pre našich blíţnych. 

Kostol sv. Rodiny, Ruţomberok – Rybárpole:  

Streda: 17:30 – 18:00 

Prvý piatok: po sv. omši  

Internáty: individuálne 

Trojdňová adorácia:  

Trojdňová adorácia sa realizuje na začiatku adventného a pôstneho 

obdobia. Začína sa mládeţníckou sv. omšou a po nej je adorácia. 

http://www.svatepismo.sk/suradnice.php?suradnice=%8E%2024,%209-10
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Počas nasledujúcich dní pokračuje v Kaplnke sv. Alberta a  

na internátoch. Počas adorácie sa modlíme za členov univerzitného 

spoločenstva.  

12 Spoločné modlitby a poboţnosti 

Modlitba je rozhovorom s Bohom, ktorý je živý a osobný. V modlitbe hovoríme 

Bohu o svojich radostiach a bolestiach, ďakujeme Bohu a chválime  

Ho, odprosujeme a prosíme Ho o pomoc. Môžeme sa modliť individuálne, či 

už v kútiku svojej izby alebo v kostole. Môžeme sa modliť v spoločenstve 

s bratmi a sestrami. Katolícka univerzita v Ružomberku potrebuje našu 

modlitbu.  

U nás sa spolu modlíme nasledujúce modlitby:  

Kaplnka sv. Alberta 

11:45 Modlitba posvätného ruţenca – pondelok – piatok  

15:00 Korunka k Boţiemu milosrdenstvu – pondelok – piatok  

Májové poboţnosti 

Fatimské soboty – prvá sobota v mesiaci  

Októbrové poboţnosti  

Novéna k Duchu Svätému 

Kríţové cesty 

Kostol sv. Rodiny 

Májové poboţnosti – po sv. omši 

Októbrové poboţnosti – pred sv. omšou 

Novéna k Duchu Svätému 

Kríţové cesty – piatok, nedeľa 
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13 Príprava k iniciačným sviatostiam 

„Sviatosti sú účinné znaky milosti ustanovené Kristom a zverené Cirkvi, 

ktorými sa nám udeľuje Boží život. Viditeľné obrady, ktorými sa 

sviatosti slávia, naznačujú a spôsobujú milosti, ktoré sú vlastné každej 

sviatosti. Sviatosti prinášajú ovocie v tých, ktorí ich prijímajú  

s potrebnými dispozíciami.“ (KKC, čl. 1131) Sviatosti sú k dispozícii 

pre každú fázu ľudského života, aby prostredníctvom nich mohol veriaci 

človek čerpať silu pre svoj život, aby mohol ľahšie napredovať svojim 

životom, a tak dosiahnuť spásu.  

V UPaC ponúkame prípravu k iniciačným sviatostiam (krst, 

birmovanie, Eucharistia), ktorá sa realizuje individuálnou formou. 

Záujemcovia o prijatie iniciačných sviatostí sa môţu zahlásiť  v UPaC 

do 10.10. 2016.   

14 Formácia pedagógov a zamestnancov KU 

Významnou mierou na integrálnej formácii študentov sa podieľajú aj 

pedagógovia a zamestnanci KU. Z tohto dôvodu sú aj im ponúkané rôzne 

formačné aktivity, ku ktorým majú pristupovať nielen pasívne, ale aj sami sa 

majú podieľať na svojom osobnom duchovnom raste. 

Okrem duchovných aktivít, ktoré sú ponúkané študentom, k formácii 

pedagógov a zamestnancov KU slúţia: 

- duchovná obnova na začiatku akademického roka, 

- cyklus prednášok „Hosť na KU“, 

- malé spoločenstvá pedagógov a zamestnancov KU. 
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15 Hosť na KU 

Podujatie Hosť na KU má v ponuke UPaC svoje privilégium. Prednášky a 

diskusie s pozvanými osobnosťami z duchovného, kultúrneho, politického a 

spoločenského ţivota z domova a zo zahraničia sa uskutočnia 

počas prednáškového obdobia vţdy v utorok o 16:16 v Kniţnici KU. 

Prednáška je sprevádzaná hudobnou časťou, v ktorej vystupujú študenti, 

doktorandi i pedagógovia z Katedry hudby PF.  

Program projektu Hosť na KU v zimnom semestri: 

04. 10. 2016 Odkaz SDM Krakov 

11. 10. 2016  Sestry Matky Boţieho milosrdenstva – Bohatstvo Boţieho 

milosrdenstva 

25. 10. 2016  doc. ThDr. PaedDr. Róbert Sarka, PhD. – Sekty   

08. 11. 2016  Mgr. Pavol Hudák – Partnerské vzťahy 

15. 11. 2016  J. E. Mons. ThDr. Štefan Sečka, PhD., spišský diecézny 

  biskup 

22. 11. 2016  SSDr. Blaţej Štrba, PhD.: Téma „zmiluj sa“ v ţalmoch 

29. 11. 2016  PaedDr. Milan Majerský – Viera a politika 

Program Hosť na KU v letnom semestri bude aktualizovaný počas AR 

2016/17 na webovej stránke Univerzitného pastoračného centra a  

na nástenkách. 

16 Malé internátne spoločenstvá študentov 

„Keďže laikom, tak ako všetkým veriacim v Krista, je na základe krstu  

a birmovania od Boha zverený apoštolát, majú povinnosť a právo jednotlivo, 

ako aj v združeniach pracovať na tom, aby všetci ľudia na celom svete poznali 

a prijali Božie posolstvo spásy. Táto povinnosť je ešte naliehavejšia vtedy,  

keď ľudia iba ich prostredníctvom môžu počuť evanjelium a poznať Ježiša 
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Krista. Činnosť laikov v cirkevných spoločenstvách je taká potrebná,  

že bez nej apoštolát duchovných pastierov nemôže vo väčšine prípadov 

dosiahnuť svoj plný účinok“ (KKC, čl. 900). 

Na internátoch a tak isto aj v priestoroch UPaC počas prednáškového obdobia 

pravidelne v utorok alebo v stredu aktívne vyvíjajú svoju činnosť malé 

internátne spoločenstvá študentov. Tieto spoločenstvá vedú vopred vyškolení 

animátori, ktorých duchovne sprevádza a inšpiruje jeden z univerzitných 

kaplánov na pravidelnom animátorskom stretnutí. Náplňou práce týchto 

spoločenstiev je vzájomné spoznávanie sa, spoločná komunikácia, modlitba, 

práca so Svätým písmom, vzájomné obohacovanie sa a uţitočné trávenie času 

v spoločenstve.  

17 Sústredenia zo spirituality (SZS) 

Sústredenia zo spirituality (SZS) sú súčasťou študijného základu na KU uţ  

od samého začiatku existencie univerzity a plnia dôleţitú úlohu vo formácii 

študentov. SZS umoţňujú študentom, aby sa počas niekoľkých dní strávených 

mimo priestorov KU vzájomne spoznali. Okrem toho sú vynikajúcou 

príleţitosťou pre zastavenie sa a stíšenie, pre uvaţovanie o svojom ţivote 

a jeho zmysle, pre uvaţovanie o Bohu a Cirkvi a ich mieste v ţivote mladého 

človeka. Študenti majú zároveň moţnosť osobného rozhovoru  

s kňazom, ktorý SZS moderuje. Ich súčasťou je slávenie svätých omší, osobný 

rozhovor s kaţdým študentom, sviatosť zmierenia, prednášky a diskusie, práca 

v skupinkách, sledovanie evanjelizačných filmov, turistika, šport, prezentácia 

činnosti KU a UPaC, ponuka aktivít na pôde KU. Aktivita študentov 

počas pobytu na SZS je ohodnotená záverečnou známkou v škále A – Fx. 

SZS pre 2. roč. Bc a 1. roč. Mgr sú realizované tak ako doteraz, čiţe 

pobytovou formou: 



Sprievodca duchovnými a spoločenskými podujatiami na KU 2016/2017 

 

31 

 

Pre študentov PF KU a FZ KU prebiehajú v dňoch utorok – štvrtok (Vaţec, 

Ústie nad Priehradou, Špania Dolina). Pre študentov 

FF KU prebiehajú v dňoch štvrtok – sobota (Spišské Podhradie – Spišská 

Kapitula).  

V tomto roku je zmena formy SZS pre 1. roč. Bc. Sústredenia budú zostavené 

z evanjelizačného programu a zvolených aktivít: 

1. Evanjelizačný program prebieha od utorka do štvrtka v čase od 16:20 – 

19:35 v priestoroch UPaC. Obsahom evanjelizačného programu je 

prednáška, práca v skupinkách, svedectvá, svätá omša. 

2. Aktivity, ktorými si študent doplní potrebný počet hodín SZS  

(je potrebné nazbierať 12 bodov). Aktivity si vyberie z ponuky UPaC: 

prednáška Hosť na KU (3 body, z kaţdej prednášky je potrebné 

vypracovať esej na 1 A4), kurz Budujeme vzťah, ako ďalej  

(12 bodov), kurz Ţena, poznaj seba (12 bodov), prednáška Škola rodiny  

(3 body, z kaţdej prednášky je potrebné vypracovať esej na 1 A4), chvály 

(3 body), evanjelizačný kurz (12 bodov), formácia v Kolégiu KU  

(12 bodov), púť Wadovice – Oswiencim (4 body), Adventný Krakov  

(4 body), darcovstvo krvi (2 body, je potrebné potvrdenie), biblický kurz 

(12 bodov), duchovná obnova (12 bodov). Bliţšie informácie  

o podujatiach nájdete v tomto „Sprievodcovi“ a aktuálne na web stránke 

UPaC – www.upac.sk 

V mimoriadnych a odôvodnených prípadoch môţu študenti absolvovať SZS aj 

náhradnou formou. Svoju prípadnú neúčasť na SZS potrebujú včas, minimálne 

jeden týţdeň dopredu (v prípade nečakaných udalostí ako choroba ...) nahlásiť 

univerzitnému kaplánovi a následne s ním osobne konzultovať zadanie 

náhrady za neúčasť na SZS v priestoroch UPaC. Podobne je potrebné osobne 
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konzultovať aj vypracovanú náhradu, najneskôr do 30. apríla 2017.  

Po tomto termíne zapisujeme do Abakusu známku Fx.  

Neúčasť na SZS bez ospravedlnenia znamená okamţitý zápis známky FX  

do Abakusu.  

SZS sú oficiálnym školským podujatím, kde je poţívanie alkoholických 

nápojov či iných omamných látok zakázané. Na SZS je potrebné si priniesť 

písacie potreby, Sväté písmo a turistickú obuv. Na SZS nepouţívame počítače 

a internet.   

Ďalšie informácie o SZS moţno získať priamo u univerzitných kaplánov  

v priestoroch UPaC alebo na internetovej stránke jednotlivých fakúlt a 

www.upac.sk  

 

Konzultačné hodiny pre predmet Sústredenia zo spirituality v kancelárii 

UPaC:  

Pondelok:  14:00 – 15:00 

Utorok – Štvrtok:  10:00 – 11:30 a 14:00 – 15:00 

Piatok:  10:00 – 11:30 

18 Škola rodiny  

Blízku prípravu študentov KU do manţelstva zabezpečuje projekt Školy 

rodiny. Jedná sa o dvojročný cyklus, ktorý prebieha formou prednášok a 

diskusií s manţelmi. Stretnutia sa uskutočnia v letnom semestri dvakrát  

v mesiaci v stredu o 19:00 na Pedagogickej fakulte. Témy majú nasledujúcu 

náplň: 

Letný semester: 

22. 02. 2017  Radosť z dieťaťa v manţelstve 
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08. 03. 2017 Preventívny výchovný systém v rodine (metóda dialógu, 

umenie napomínať)  

22. 03. 2017 Základné hodnoty vo výchove, najdôleţitejšie vlastnosti 

dieťaťa 

05. 04. 2017 TV, facebook, smartfoon a rodina 

19. 04. 2017 Spiritualita rodinného ţivota (Eucharistia a sviatosť zmierenia, 

slávenie nedieľ a sviatkov, katechéza v rodine, apoštolská 

sluţba rodiny) 

Príprave do manţelstva napomáhajú dve víkendové podujatia: 

28. – 30.10. 2016, téma: Budujeme vzťah, ako ďalej? 

03. – 04.03. 2017, téma: Ţena, poznaj seba, muţ, poznaj ţenu! 

Bezprostredná príprava študentov a zamestnancov KU sa uskutočňuje 

prostredníctvom víkendových stretnutí, ktoré vedie lektorský tím spišskej 

diecézy – v ňom sú zapojení aj kňazi z UPaC. Presnejšie informácie sú 

uvedené na www.domanzelstva.sk V mimoriadnych prípadoch sa 

predmanţelská príprava realizuje aj individuálnou formou. 

19 Púte 

Celý ľudský ţivot je jednou púťou na ceste do neba. Putovanie bolo uţ 

odpradávna súčasťou spirituality veriaceho človeka. Ale dotýkalo sa aj 

hľadajúcich osôb. Putovanie umoţňuje človeku zahĺbiť sa do svojho ţivota, 

uvedomiť si, čo je v ňom podstatné. Putovanie je vhodnou príleţitosťou 

na cestu k sebe, k blíţnym a k Bohu. Preto putovanie je významnou súčasťou 

aj kresťanskej spirituality. V minulosti putovali kresťania k hrobom apoštolov 

do Jeruzalema, do Ríma  a do Santiaga de Compostella k hrobu sv. apoštola 

Jakuba.  
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Aj UPaC ako súčasť formácie na KU ponúka putovanie na rozličné pútnické 

miesta. V akademickom roku 2016/2017 budeme putovať na tieto miesta:   

15. 10. 2016 Wadowice – Oswiecim  

03. 12. 2016 Adventný Krakov 

Máj 2017   Púť s Rádiom Lumen do Sanktuária Boţieho milosrdenstva  

v Krakove 

August 2017  Pešia púť do Santiaga de Compostella 

20 Iné duchovné aktivity 

UPaC ponúka aj iné duchovné aktivity a zároveň je otvorené aj  

pre realizáciu ďalších nápadov a podnetov, ktoré vyjdú z podnetov 

univerzitného spoločenstva. Patria sem: 

- slávenie sv. omší z rozličných príleţitostí, pri promóciách absolventov 

KU, pri stretnutiach s absolventmi KU,  

- návšteva farností na Slovensku,  

- sv. Mikuláš na pôde KU 

- Kampaň za počaté dieťa – marec, 

- účasť na rôznych mládeţníckych podujatiach na Slovensku a v zahraničí, 

- poţehnávanie študentských izieb na internátoch a privátoch, poţehnávanie 

priestorov jednotlivých fakúlt KU, 

- duchovná starostlivosť o spoločenstvo pri Kostole sv. Rodiny  

v Ruţomberku – Rybárpoli, 

- duchovná starostlivosť o ruţomberských seniorov vo forme duchovnej 

obnovy raz v mesiaci spojená so sv. omšou, adoráciou a prednáškou. 
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21 Modlitbové spoločenstvo pri KU 

Na pôde Katolíckej univerzity sa do formačnej činnosti zapája Modlitbové 

spoločenstvo pri KU. Toto spoločenstvo pozostáva zo študentov a absolventov 

Katolíckej univerzity a ponúka modlitbu chvál, evanjelizačné kurzy, prácu  

v malých spoločenstvách študentov a rodín absolventov KU, zapája sa  

do realizácie predmetu Sústredenie zo spirituality pre študentov Katolíckej 

univerzity. Na pôdu univerzity pozýva evanjelizátorov z celého sveta a  

v pôstnom období organizuje duchovnú konferenciu. Tím Modlitbového 

spoločenstva aktívne spolupracuje s tímom UPaC. 

22 Kultúrne podujatia 

„Kristova dobrá zvesť neprestajne obnovuje život a kultúru padlého človeka. 

Bojuje proti omylom a zlám, ktoré pochádzajú z ustavične hroziacich zvodov 

hriechu, a odstraňuje ich. Neprestajne očisťuje a povznáša mravy národov. 

Nebeskými bohatstvami akoby znútra zúrodňuje, upevňuje, zdokonaľuje  

a v Kristovi obnovuje hodnoty ducha a vlohy každého národa a každého veku“ 

(KKC, čl. 2527). 

Popri duchovných aktivitách sa UPaC realizuje aj v oblasti kultúry, ktorá má 

svoj základ v Boţom kulte. Vďaka kresťanstvu, ktoré pozitívne vplýva  

na kultúru, môţe potom kultúra pozitívne vplývať na samotného človeka. 

UPaC sa usiluje o takúto ponuku kvalitnej kresťanskej kultúry, ktorá pomôţe 

človeku rásť k výšinám a dvíhať jeho ducha. K tomu prispievajú nasledujúce 

aktivity:     

- Filmový klub, 

- Beánia – 20. 10. 2016, 

- KU má talent – 16. 11. 2016, 

- Silvester na KU – 31.12. – 1.1. 2017, 
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- Sedliacka veselica – 26. 04. 2017. 

Filmový klub 

Filmový klub ponúka v utorok (letný semester) a v piatok (zimný semester)  

o 19:00 počas prednáškového obdobia v priestoroch UPaC premietanie 

hodnotných filmov. Program je nasledovný: slovo na úvod, premietanie filmu 

a diskusia. Moderátorom filmového klubu je PaedDr. Ján Gera, PhD.  

Viac informácií nájdete na internetových stránkach www.dobryfilm.sk, 

www.upac.sk. 

KU má talent 

Na KU v Ruţomberku študuje mnoţstvo talentovaných študentov, ktorí sa 

angaţujú v rôznych aktivitách sociálneho, kultúrneho, náboţenského 

a spoločenského charakteru. Mnohí z nich účinkujú vo vlastných hudobných a 

tanečných skupinách či v chrámových spevokoloch. Akcia KU má talent je 

moţnosťou, ako svoj talent na pôde KU zviditeľniť, ako ho ponúknuť aj iným, 

a tak aj iných inšpirovať. Tohtoročná súťaţ KU má talent sa uskutoční 

v stredu 16.11. 2016 so začiatkom o 19:30. Prezentovať sa tu môţu študenti, 

ale aj pedagógovia a zamestnanci KU s akýmkoľvek druhom kultúrneho 

programu. Prihlasovanie je v UPaC a končí týţdeň pred začiatkom  podujatia.  

Sedliacka veselica 

UPaC sa usiluje, aby kaţdá aktivita, ktorú organizuje, ponúkala účastníkom 

čosi viac, aby v sebe mala pridanú hodnotu. Takýmto netradičným podujatím 

je aj Sedliacka veselica na záver prednáškového obdobia letného semestra, 

ktorá sa uskutoční v stredu 26.04. 2017 so začiatkom o 19:30 vo Foajé PF KU.  

Sedliacka veselica určite pomôţe študentom aspoň na chvíľu sa odpútať  

od blíţiacich sa skúšok. Študenti odetí v ľudových krojoch sa počas veselice 
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môţu zábavným spôsobom vrátiť  ku koreňom našej slovenskej kultúry  

a uvedomiť si jej originalitu a hodnotu. 

23 Spoločenské podujatia 

Z mnohých spoločenských podujatí je potrebné spomenúť:  

Univerzitné diskusné fórum – UFO. Je prezentáciou študentov KU, ktorí  

sa angaţujú v rôznych podujatiach, a tak môţu byť inšpiráciou aj pre svojich 

spoluţiakov. Okrem toho sa tu majú moţnosť prezentovať študenti, ktorí 

absolvovali zahraničné študijné pobyty v programe Erazmus. UFO sa koná 

počas prednáškového obdobia jedenkrát v mesiaci, v stredu o 15:00 

v spoločenských priestoroch Foajé PF KU.  

Kvapka krvi – dvakrát v akademickom roku prichádzajú pracovníci 

hematologického transfúzneho oddelenia z Martina priamo na pôdu KU  

v UPaC. Členovia univerzitného spoločenstva tak majú moţnosť darovať 

vzácny orgán, ktorým je krv, a tak môţu pomôcť tým, ktorí to najviac 

potrebujú. Kvapka krvi sa na pôde KU koná uţ niekoľko rokov a zúčastňuje  

sa jej asi 50 – 70 darcov.  

Tvorivé dielne – pravidelná aktivita, ktorá sa koná v priestoroch UPaC počas 

prednáškového obdobia. Je moţnosťou vhodne vyuţiť svoj voľný čas, 

prípadne objaviť a realizovať svoj talent. Na tomto mieste vyrábame rôzne 

vecičky, ktoré môţu potešiť nielen nás, ale aj iných. Tvorivé dielne sú aj 

vhodnou príleţitosťou ku komunikácii a vzájomnému zdieľaniu.   

Šikovná vareška – kaţdý pondelok popoludní od 13:00 sa koná príprava 

agapé po vysokoškolskej sv. omši. Šikovná vareška ponúka moţnosť naučiť sa 

variť. A pretoţe láska ide cez ţalúdok, stojí zato urobiť radosť druhým. 
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24 Šport 

Neodmysliteľnou súčasťou výchovy mladého človeka a jeho integrálnej 

formácie, teda formácie v kaţdej oblasti ľudského ţivota, je aj šport. Práve 

šport pomáha mladému človeku nielen udrţiavať si zdravie tela a duše a 

fyzickú kondíciu, ale učí ho aj vytrvalosti, systematickosti, spiritualite 

spoločenstva, učí ho správne preţívať výhru, ale dokázať prijať aj poráţku.  

Pre športovú činnosť vyuţívame telocvičňu pri Gymnáziu sv. Andreja. 

Športové podujatia sa konajú pravidelne kaţdý týţdeň a bliţšie informácie 

moţno nájsť na internete a na nástenkách UPaC.  

Okrem toho UPaC má k dispozícii aj päť trackingových bicyklov, beţecké 

lyţe a lyţe na zjazd, ktoré si moţno v UPaC zapoţičať. Ponúkame 

na zapoţičanie aj bedmintonové rakety, pingpongový stôl a raketky, stany, 

florbalové hokejky, lopty na futbal, futsal, volejbal a basketbal. Ďalšie 

informácie sa dozviete v kancelárii UPaC. 

25 Turistika 

K budovaniu fyzického a duševného zdravia patrí aj turistika, ktorá má 

na Slovensku, ale zvlášť v okolí Ruţomberka vynikajúce podmienky. 

Turistickej činnosti na KU slúţi Turistický klub KU, ktorý v spolupráci 

s UPaC pripravuje program turistickej činnosti na nastávajúci akademický rok 

2016/2017. Program moţno nájsť na nástenkách a na internetovej stránke 

UPaC. 
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26 Kolégium Katolíckej univerzity 

Kolégium Katolíckej univerzity v Ruţomberku (KU) ponúka študentom KU  

v dennej forme štúdia a vo všetkých troch stupňoch (Bc., Mgr., PhD.) 

dvojročný formačný intelektuálno-duchovný program.  

Túţbou Kolégia KU je pomáhať intenzívnejšie napĺňať poslanie Katolíckej 

univerzity v Ruţomberku – formovať myseľ a srdce v atmosfére komunity, 

a to za sprevádzania skúsenými odborníkmi. Študenti majú moţnosť zaţiť 

kúsok tradície univerzitných kolégií, dobre známych v anglosaskom svete a 

nahliadnuť do sveta poznania ponad svoj študijný program.  

Akým spôsobom pomáha Kolégium KU študentom rásť? 

- ponúka príleţitosť pestovať hlbší vzťah s Bohom (komunitné sv. omše, 

ranné chvály, večerné chvály - vešpery, adorácie, púte, moţnosť 

duchovného sprevádzania), 

- rozširuje poznanie (kolokviá, diskusie, štúdium textov vzácnych 

osobností, písanie esejí, exkurzie), 

- dáva priestor pre záţitok ţivota v spoločenstve (spoločné bývanie a 

príleţitostné stolovanie, víkendovky, drobné sluţby pre komunitu a hlavne 

čas preţitý v úzkom kruhu spoločenstva študentov). 

Kto sa môže prihlásiť?  

Študent Katolíckej univerzity v Ruţomberku v dennej forme z kaţdého 

ročníka bakalárskeho, magisterského a doktorandského štúdia, ktorý sa 

rozhodne záväzne zúčastňovať programu Kolégia KU počas celého 

akademického roka.  
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Koľko študentov Kolégium KU príjme? 

Podľa kapacitných moţností a kvality uchádzačov riaditeľ Kolégia KU 

vyberie 15 – 20 študentov na základe vyplneného prihlasovacieho formulára, 

krátkej motivačnej eseje a osobného pohovoru.  

Aký je program Kolégia KU? 

Pondelok: 19:30 Mládeţnícka svätá omša, Večerné chvály, Utorok: 16:16 

Intelektuálno-formačné podujatie: Hosť na KU, svätá omša, Streda: Ranné 

chvály, Štvrtok: 19:00 Kolokvium – diskusné stretnutie s pozvaným hosťom v 

internom fóre Kolégia KU, 20:30 Adorácia, 3x v semestri spoločne preţitá 

víkendovka (výlet, exkurzia, duchovná obnova). 

Kde nájdeš viac informácií o Kolégiu KU? 

TU: kolegium.ku.sk  

Ako sa prihlásiť ?  

Pre akademický rok 2016/2017 je moţné sa ešte dodatočne prihlásiť najneskôr 

do 30. septembra 2016. 

Pre akademický rok 2017/2018 je moţné sa prihlásiť najneskôr do 15. mája 

2017. 

Prihlásiť sa do Kolégia KU v RK je moţné elektronickou formou 

kolegium.ku@gmail.com alebo telefonicky na číslo +421 918 722 142. 

Zodpovední za Kolégium KU:  

Riaditeľ Kolégia KU – ThLic. Ing. Jozef Ţvanda, PhD.  

Špirituál Kolégia KU – P. František Kovaľ, SJ 

 



Sprievodca duchovnými a spoločenskými podujatiami na KU 2016/2017 

 

41 

 

27 Poradenské centrum KU 

Prostredníctvom Poradenského centra KU v Ruţomberku poskytuje svojim 

študentom a absolventom komplexné poradenstvo a podporu v rôznych v časti  

ţivotných situáciách. Odborný tím v Poradenskom centre KU poskytuje 

kariérové poradenstvo, psychologické poradenstvo, zabezpečuje a 

sprostredkúva sociálne i právne poradenstvo a zároveň podporuje študentov 

so špecifickými potrebami a študentov – rodičov s deťmi. Venuje sa tieţ 

podporným, rozvojovým a preventívnym aktivitám vo forme seminárov, 

tréningov a rozvojových programov. Aktuálne informácie o aktivitách 

Poradenského centra KU sú uvedené na webovej stránke Katolíckej univerzity 

Sluţby študentom a na facebookovom profile Poradenského centra. 
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Ponuka sluţieb Poradenského centra KU: 
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28 Plán umeleckých a vedeckých podujatí Katedry hudby PF KU 

24. 11. 2016 Interpretačné kurzy v hre na klavíri a v sólovom 

speve – Organová sieň, FZ KU, Nám. A. Hlinku 60, 

Katedra hudby, Nám. A. Hlinku 56, Ruţomberok 

22. – 23. 11. 2016 "Ars et educatio III." – vedecká konferencia  

 umení (hudobnom a výtvarnom v edukačnom 

procese – Organová sieň, FZ KU, Nám. A. Hlinku 60, 

Katedra hudby a Katedry výtvarnej výchovy, Nám. A. 

 Hlinku 56, Ruţomberok 

22. 11. 2016, 18:00 Koncert pozvaných umelcov – Maciej Zagórski 

a Katarzyna Zagórska-Suska – v rámci vedeckej 

konferencie "Ars et educatio" – Organová sieň, FZ KU, 

Nám. A. Hlinku 60, Ruţomberok 

08. 12. 2016, 15:00  Interný koncert študentov Katedry hudby - 

 Organová sieň, FZ KU, Nám. A. Hlinku 60, 

 Ruţomberok 

09. 12. 2016, 14:00 Spevácky koncert študentov Katedry hudby - 

 Organová sieň, FZ KU, Nám. A. Hlinku 60, 

 Ruţomberok 

11. 12. 2016, 18:00  Adventný koncert pedagógov a študentov 

 Katedry hudby – Kostol Povýšenia sv. Kríţa 

 (jezuitský) v Ruţomberku  

06. 04. 2017, 14:00 Komorný spevácky koncert študentov Katedry 

hudby – Organová sieň, FZ KU, Nám. A. Hlinku 60, 

Ruţomberok 
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11. - 12. 04. 2017 Študentská umelecká činnosť – medzinárodná 

interpretačná súťaţ študentov pedagogických fakúlt 

Organová sieň, FZ KU, Nám. A. Hlinku 60, Katedra 

hudby, Nám. A. Hlinku 56, Ruţomberok, Kostol 

Povýšenia sv. Kríţa (jezuitský) v Ruţomberku 

07. 05. 2017, 18:00  Koncert duchovnej hudby v podaní pedagógov a 

študentov Katedry hudby – Synagóga v Ruţomberku  

10. 05. 2017, 15:00  Interný koncert študentov Katedry hudby – Organová 

sieň, FZ KU, Nám. A. Hlinku 60, Ruţomberok 

11. 05. 2017, 14:00  Spevácky koncert študentov Katedry hudby – 

 Organová sieň, FZ KU, Nám. A. Hlinku 60, 

 Ruţomberok 

16. 06. 2017, 19:00  Koncert pedagógov a študentov Katedry 

 hudby v rámci celoslovenského podujatia "Noc 

 hudby" – Synagóga v Ruţomberku 

02. – 07. 07. 2017  Kurz pre organistov a kantorov – Katedra hudby, Nám. 

A. Hlinku 56, Ruţomberok, Kostol Povýšenia sv. Kríţa 

(jezuitský) v Ruţomberku 
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29 Manaţment Poprad, PF KU – pastoračný program  

Duchovnou správou študentov, pedagógov a zamestnancov PF KU v odbore 

Manaţment v Poprade je poverený duchovný otec – doc. ThDr. Anton  

Lisnik, PhD. Kontakt: anton.lisnik@ku.sk 

Sv. omše v Kostole sv. Egídia v Poprade sú o 12:15 podľa programu.  

Sv. zmierenia sa vysluhuje podľa dohody s duchovným otcom. 

Duchovné obnovy pre zamestnancov sú na začiatku akademického roka, 

pred Vianocami a pred Veľkou nocou. 

Iné duchovné aktivity: sv. omša pri Konferencii „Sociálne posolstvo Jána 

Pavla II. pre dnešný svet“ – apríl 2017 a slávnostné Te Deum. 

 

30 Inštitút Juraja Páleša v Levoči, PF KU – pastoračný program 

Duchovnú správu študentov, pedagógov a zamestnancov inštitútu zabezpečuje 

minorita – PhDr. Adam Baran, OFM Conv. Kontakt: adam@minoriti.sk, 

adambaran@ku.sk 

Sv. omše sú kaţdú stredu, vo štvrtok a v piatok o 9:40, Veni Sancte (jeho 

súčasťou je imatrikulácia študentov prvého ročníka), Te Deum,  

pri promóciách. Kaţdý deň  je príleţitosť k sv. spovedi a  na osobné stretnutie 

s kňazom. 

V stredu prebiehajú tzv. Večery pri káve (internát), ktoré pozostávajú  

z prednášky a diskusie s pozvanými hosťami na rôzne spoločenské 

a náboţenské témy. 

Iné duchovné aktivity: 

- utorky v októbri – modlitba sv.  ruţenca, 

- utorky v novembri – spomienky pri modlitbe (modlitby za zosnulých) 

- štvrtky v advente – 7:00 roráty,  
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- stredy vo Veľkom pôste – s Jeţišom pod kríţom.  

Dvakrát počas semestra bude ponuka víkendových duchovných obnov  

pre študentov. Ostatné akcie budú zabezpečené podľa potreby a po dohode  

s vedením inštitútu a študentmi. 

 


