U

niverzitné pastoračné centrum
sv. Jozefa Freinademetza v Mlynskej doline slúži univerzitným študentom a je k dispozícii každému
otvorenému človeku, ktorý chce rásť duchovne, kultúrne, ale i spoločensky.
Vďaka aktivitám a programom, ktoré sa
konajú počas akademického roka na jeho
pôde, centrum výraznou mierou prispieva
k formovaniu mladého človeka a vypĺňa tak
potrebu spoločensko-kultúrneho miesta
so spirituálnym rozmerom vo vysokoškolskom meste Mlyny.
Ponúka množstvo aktivít, ktoré rozvíjajú
a formujú duchovnú stránku návštevníkov,
je priestorom na spoločensko–kultúrne aktivity, športovú činnosť a v neposlednom
rade vytvára podmienky pre lepšie sebapoznanie a hodnotovú orientáciu.
Pre mladých ľudí žijúcich v Mlynskej
doline sme tak zdravou alternatívou k ostatným ponukám zväčša zábavného a
reštauračného charakteru a sme na to hrdí.
Univerzitné pastoračné centrum je pre
mnohých mladých ľudí už takmer 20 rokov
dôležitým bodom, najmä v začiatkoch ich
študijného pobytu v Bratislave. Je miestom
nadväzovania vzťahov, nových priateľstiev
medzi mladými ľuďmi a budovania zmysluplných spoločenstiev.
Svojím bohatým programom a možnosťami rozvoja sa stalo počas doterajšieho
fungovania aj dôležitým preventívnym článkom vo formácii mladého človeka, ktorý sa
pri hľadaní svojho miesta v živote neraz cíti
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frustrovaný a vyprázdnený.
Naše centrum je jedinečné svojho druhu na Slovensku, akoaj v Európe. Svoju jedinečnosť si zaslúžilo systémom práce a
fungovania, ktorý je postavený na filozofii,
kde študenti slúžia študentom. Sú to oni,
ktorí väčšinu podujatí organizujú a personálne zastrešujú. Centrum tak podporuje
ich kreativitu a inovatívnosť, ako aj zmysel
pre zodpovednosť a v neposlednom rade je
miestom, kde sa učia vzájomnej kolegialite
a spolupráci. Pôsobí v ňom 24 rozličných
tímov a okolo 20
rozličných
záujmových
spoločenstiev. Máme
niekoľko speváckych zborov, hudobných skupín,
vlastnú florbalovú
ligu a divadelný
súbor.
Veľkým prínosom centra je
EVS - európska
dobrovoľnícka služba, vďaka ktorej v centre
vypomáhajú študenti z iných krajín. Ich prítomnosť a služba je veľkým obohatením a
výzvou pre slovenských študentov, aby sa
otvárali pluralite a kooperácii so zahraničnými rovesníkmi.
Centrum sa vďaka otvorenosti a schopnostiam našich koordinátorov a animátorov, ale aj dobrovoľníkov stalodôležitým
miestom aj pre zahraničných študentov na
programe Erazmus, ktorí sem radi prichá-
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dzajú a objavujú tu vhodný priestor na pookriatie a spoločenské obohatenie.
Medzi úspešné a každoročne obľúbené udalosti v našom centre patrí slávnostné otvorenie akademického roka VeniSancte so svätou omšou a vítaním prvákov;
ďalejnezabudnuteľná Ondrejská ľudová
veselica, kde vyše 700 mladých ľudí v krojoch vždy vytvorí jedinečnú atmosféru;duchovné obnovy a trojdňové adorácie so
zaujímavými hosťami; každoročné katechetické kurzy končiace prijatím sviatostí
kresťanskej iniciácie, adventné trhy; UPeCe hody, kde oslavujeme sviatok patróna
nášho centra sv. Jozefa Freinademetza a
snažíme sa vždy nanovo inšpirovať jeho
odkazom; slávnostný ples, ktorý slúži aj
ako poďakovanie našim sponzorom a dobrodincom;tradičný Majáles, slávnostné
ukončenie akademického roka Te Deum
s vyprevadením absolventov univerzít do
praxe a množstvo ďalších hodnotných akcií.

Ďakujem za ďalší bohatý rok v UPECE
a želám veľa osobných a pracovných úspechov.

				

Ján Štefanec

Je zrejmé, že napriek úspešnosti centra ešte stále máme kam rásť a čakajú nás
ďalšie zaujímavé výzvy. Aj touto cestou by
som však chcel všetkým, ktorí akýmkoľvek
spôsobom prispievajú k chodu a činnosti
UPECE vysloviť úprimnú vďaku, lebo atmosféra ktorá v centre prevláda je podmanivá a rodinná.
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