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Zamyslenie
Popolcovou stredou sme vstúpili do pÓstnej doby. V póste

si máme uvedomié v prvom rade to, čo je v nás z1é a nastúpiť
na cestu pokánia - náptavy života.

Aj sv. apoštol Pavol píše: ',Viem tottž, že vo Ínne' to jest v
mojom tele, nesídli dobro; lebo chcieť dobro, to mi je blízko,
ale robiť dobro nie.. (Rim 7' 18). Je to vel'mi osobné a zároveřl
vel'mi bolestné vyztanie apoštola národov' kto{ sa citi roz-
poltený medzi dvoma v ňom pÓsobiacimi protikladnými ten-
denciami. Túto vnútomú rozorvanosť
preŽiva sv' Pavol ako svoju skutoč-
nú Životnú drámu' Či to nie je záro-
veň dráma ajkaŽdého z nás? Ak sme
skutočne k sebe úprimní' nemóŽeme
aj my zopakovaé slova pisatelb Listu
Rimanom: ,,Veďnerobím dobro, kto-
ré chcem, ale robím zlo, ktoré ne.
chcem..? (Rim 7, 19) Človek nemó-
že byť bytosé s radikálne zlou vÓlou.
Dokonca aj vtedy' keďkoná zlo,hla-
dá v ňom akési dobro, ale ludská vólb
je slabá a slepá. A hoci všetci máme
dobrú vÓlu (možno naozaj len mólo
ludí má skutočne zlú vÓťu),aj tak nám
sama osebe vzhladom na jej slabosé
a slepotu nezaručuje morálne dobré
konanie. Uvedomme si híbku našej vnútornej rozorvanosti,
pretože ak sv. Pavol - človek úplne oddaný Ježišovi Kristovi
a jeho evanjeliu - úprimne a otvorene uznáya túto zásadnú
rozpoltenosé v sebe samom. A o čo viac sa nachádza v kaž-
dom z nás. SnaŽme sa najskór uvedomié si' že sme ludmi
dobrej vÓle. Často robíme rozhodnutia, ktoré majú za cieI
rozvíjat dobro v nás. Nezriedkaprežívame osobnú istotu' Že
víéazstvo dobra v nás je možné. Dokonca v určitých niíklon-
nostiach či zlozvykoch po páde, ktoý sa nás bolestne dotý-
ka, tvrdohlavo opakujeme: ,,bolo to už posledný raz, lž viac
sa to nezopakuje"!

Vezmime si naše konkrétne Životné situácie: vnútorné po-
city, úmysly, rozhodnutia a pozrime sa, kolko je v nich na-
šich želaní konaé dobro' V našich modlitbách a úmysloch sme
moŽno neraz naplnení nadšením a zanietením' ako bol

sv. Peter, ktory úprimne a s velkou šlhchetnoséou povedal Je-
Žišovi: ,,Aj keby som mal umrieé s tebou, nezapriem ťa.. (Mt

26,35). Máme dobrú vóIu, pretože dokonca aj keď je oslabe-
ná v dósledku dedičného hriechu a vlastných hriechov, predsa
je odrazom nekonečnej a najvyššej dobroty samého Boha. Vy-
jadrime radosť z toho, že máme dobrú vólu a prijmime ju ako
dar od dobrotivého Boha. Aby však poznanie seba samých
bolo skutočné, pnznajme si aj nedokonalosti a slabosti našej
dobrej vóle. A znovu, odvolávajúc sa na naše konkrétne Životné

situácie, uvidíme, ako dopadli tieto
naše,,pevné.. predsavzatia, rozhodnu-
tia a sl'uby dané sebe, Bohu i blíŽnym.
Spoznajme slabosťnašej dobrej vóle.
Pripomeňme si ako sa v nás prejavu-
je neustále ten ,,starý človek... V ta-
kýchto chvílach by sme sa mohli pri-
rovnaé k Petrovi, ktorý onedlho po
tom, čo sLúbil Ježišovi, že s ním pój.
de aj na smrť, sa zaprisahával a pre-
klínal: ,,Nepoznám toho človeka.. (Mt

26,.74). Petrova šl'achetná, obetavá a
dobrá vóťa bola zaslepená strachom
o seba. Petrova zaslepenosé bola aj v
tom, že chcel pracovaé pre Ježiša -

umrieť za neho - a neuvedomoval si,
že práve on sám potreboval pósobe-

nie svojho Učitela - jeho utrpenie, smrt a zmr1vychvstanie.
Je tu čas póstu' velká príleŽitosé pre nás na nápravu nášho

živ ota na radostnú oslavu vzkriesenia - y íťazstv a nielen JeŽiša
nad smrtou, ale aj nás nad zlobou a hriechom.

VyuŽijeme tento čas, kedy sa máme odvrátié od hriechu
a žit ako Boží synovia a ďcéry . Nájdime v sebe odvahu povstaé
z hriechov. Ak sme sa nabáli spáchaé hriech a urazié tým Boha'
nebojme sa nastúpiť na cestu pokánia a vyznať' svoje hriechy
a dosiahnúť odpustenie. obráéme teda náš pohlbd na ukrižo-
vaného Ježiša, rozjímajme o jeho utrpení a smrti a vzbudme
v sebe yieru, žejeho ranami sme uzdravení (Iz 53,5), že
v nich je náš Život. Skrze kríž Ježiša Krista picháďza Božia
milosé, ktorá v dramatických situáciách, v akých sa človek
octtá ta zem| napíía nás dóverou, nádejou a pokojom.

Maridn Pdnik

Pozdravujeme všetkých našich veriacich, všetkých, kton.irn sa dostalo do ruk prvé číslo Mikulášovho listu,

ktoqý bude vychádzať ako mesačník. Začiname sktomne, bez veftých plánov, ale s úmyslom prispieť k oživeniu života

vo farnosti. Chceme Vás nielen informovať o dianí vo farnosti, ale prostredníctvom živých slov, prinášať posilu vo

viere' odvahu k nádeji a ochotu k láske. Tých, ktorí chcú pomóct' a obohatit, iných dobrými ndpadmi, skítsenost,ami

a svedectvami prosíme o spoluprácu. Tešíme sa nu Vaše listy, príspevky, podnety, informácie.
Redakcia
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i. ':Q$.22. februára 2003 sa v Kolačkove uskutočni-
la dhkoÍ;ná šý. órnša z príložitosti 70 rokov života Mons. Lu-

dóVitp Piovarčilo.:Narodil sa23' 2.1933 v Malužinej na Lip.
ťove' a v 'našom.regióne pÓsobí 41 rokov. od roku 1962 pÓso-
bil vMníšku rrad Popradom, od roku 1978 v Novej Lubovni,
od roku 1'9gz v Starej Lubovni a od roku 1995 pÓsobí ako
farárr v Kolačkove.

Dňa 19. marca sme si pripomenuli 5. výročie po.

sviacky ztÍkladného kameňa pre nový koslol sv. Petra a Pavla,
ktorý posvátil Mons. Viktor Trstenský.

Dňa 28. marca 20o3 pápežský prelát Mons. Viktor
Trstenský oslávi 95 rokov života. V Starej Lubovni pÓsobil
ako farár v rokoch 1969 _ 1974.v priebehu tejto doby rozhý-
bal duchovný žívot vo farnostti a vychoval novú generáciu
mladých Íudí. Jeho prfl<lad priviedolmnohých ku kňazskému
a reholnému životu a pomohol vyriešié nejeden osobný či
rodinný problém. Je autorom knihy Sila viery, sila pravdy,
ktorá nám približuje život BoŽieho služobníka biskupa Jána
Vojtaššáka. Mons. Viktor Trstenský je čestným občanom mes-
ta Stará Lubovňa.

Zasadala farská rada

Dřta 20. 2. 2oo3 sa uskutočnilo zasadanie Hospo-
dárskej farskej rady. Po prerokovaní jednotlivých bodov
programu sa rada zaobeta|a kritickým Stavom farského kos.
tola a navrhla vypracovaé odbornú štúdiu, ktorá by Zmapo-
vala jeho súčasný stav a navrh|a rea|izácíu rekonštrukč-
ných prác, ktoré by však kÓli velkým finančným nákladom
mali byé rozdelené do jednotlivých etáp. Hovorilo sa aj o
potrebe pastoračného centra, ktoré by riešilo súčasnú ne.
priaznivú situáciu v meste. Navrhlo sa zatial využívaÍ.
priestory, ktoré sú k dispozícii (Cirkevná škola, Kultúrny
dom). Rada privítala návrh pána dekana Mariána Pánika
zriadit pastoračnú radu, ktorá by pomáhala v činnosti s
deémi, mládeŽou, dospelými a rodínami. Zátoveí touto ces-
touvyzýva a prosí tých, ktorí vedia a chcú pomÓcé, aby sa
prihlásili v sakristii alebo na farskom úrade.

Nebojme sa svedčit'

,,Na Slovensku sme dlžní urobiť pre rodinu
viac,,, zdótaznil pomocný spišský biskup Mons. Štefan Seč-
ka po návrate zo 4. Svetového stretnutia v Manile. Každý
kňaz, správca farnosti, či kaplán by jej mal vo farnosti ve-
novať zvýšenú starostlivosé. Maé čas pre potreby rcdin, za-
merať svoje ohlasovanie problematike žiyota v rodine, ini-
ciovať vznik spoločenstiev kreséanských rodín, zapojié do
práce laikov, ktorí majú skúsenosti v rodinnej problemati-
ke. Pri prežívaní kríz a ťažkostí v manželskom a rodinnom
živote niekedy stačí mať otvorené anačúvajúce srdce,ktoré
dokáže vliaé novú silu k trpezlivosti a odvahu pre dobro

niečo aj pretrpieé a začať' nanovo. ,,Velkým povzbudením a
svedectvom vernosti povolaniu v manŽelstve sú príležitos-
ti výročí 25 alebo 50 rokov manželstva. Nebojme sa tieto
príležitosti zverejniť, to je príležitosť osobného svedectva'',
dodal Mons. Št"fan Sečka.

Pokojom sa nič nestratío
vojnou je všetko stratené

at
)vet Žije v úzkosti pred blíŽiacou sa vojnou v

Iraku, ktorá by spósobila velké utrpenie jeho obyvatelom. Pá-
peŽ Ián Pavol II vyzva| 9. februára k modlitbe za pokoj vo

svete týmito slovami: ,,V tejto hodine medziniirodných prob-

lémov musíme od Boha vyprosovať veÍ<ý dar pokoja. Iba zá.

sah z hora móŽe vzhladom k éažkostiam na začiatku nového

tisícročia dodaé ludstvu možnosť dúfať v menej temnú budúc-

nosť!.. Popolcová streda bola dňom póstu a modlitieb za po-

koj vo svete. Kvýzve sv. otca sa pridala aj Konferencia bisku-
pov Slovenska a vyzýva veriacich k modlitbe za potreby lud-
ského ducha: za pravdu, spravodlivosť, lásku a slobodu. ,,Chcieť
pokoj nie je znamením slabosti, ale sily,.. hovorí sa v stanovis-
ku KBS, ktoré podpísaljej predseda Mons. František Tondra.
okrem iného sa píše, že lrácka krtza sa zdá už Íudsky nerieši-

telná. Do tohto zmátku a obáv móže vniesť svetlo iba Boh. V

tejto vážnej dobe vyzývame aj veriacich našej famosti k mod-
|itbámzapokoj vo svete. K modlitbám Zatých, ktorým je zve-
rená zodpovednosť za blaho národov, aby sa vzdali plánov
vzájomného zničenia a hladali mierové
nič nestratí, vojnou je všetko stratené.

Pokojom sa

vrátiť k Bohu, obnovié súkromný a verej
/o sa,potrebuje
vot.á cez Neho

riešié aj spory ntpdzi národmi.

A ' ^ r '
*Ť!*l.
' !,r.1;;i;' r

i
l tť

' l '  \ \
t \ i \ \



3 Miku ldšov l i s t

Svátý Mikuláš

Patrón nášho farského kostola i mesta, svátý Mikuláš,
jejedným z najoblúbenejších kreséanských svátcov. Už od stre-
doveku mu bolo zasvácovaných mnoho kostolov, bol častým
hrdinom rozprávačských cyklov - nástenných malieb a od 15.
storočia najmá tabulových obrazov oltiírov. V čase stredoveku
boli zdrojmi takýchto cyklov legendy, teda príbehy zo Žiyota
svátcov. Keďže ich cieÍom bolo predstavié svátca ako jedinečnú
osobnosť bez akejkolvek pochybnosti o jeho svátosti, ich štruk-
túra bola prísne normoyaná a pozostávala zo štyroch častí -

život, utrpenie, prenesenie pozostatkov do chriímu a svátcove
zázraky. A tak sa aj o svátom Mikulášovi zachovali legendy,
ktoré hovoria o jeho mimoriadnosti už od detstva. Pochádza| z
bohatej rodiny a podla legendy mal uŽ od narodenia sklony k
askéze - v stredu a v piatok sa kojil |en raz denne. Na jeho

výnimočnosé poukazuje aj jeho volba za biskupa mesta Myra.
Po smrti predchádzajúceho biskupa sa stretli ostatní a modlili
sa za nového. Jeden z nich počul hlas, aby sa novým biskupom
stal ten, kto príde ráno prvý do kostola. A bol to práve Mikuláš.
Keďjeho diecéze hrozil velký hlad, Mikuláš prosil námorníkov
o pšenicu, ktorú preváŽali pre cisára. Najeho prosby mu časé z
nej dali a pri jej odovzdávaní cisárskym úradnfl<om zázračne
nič z nákladu nechýbalo. Troch chlapcov vzkriesil k Životu
potom, ako ich másiar zawaŽdi| a uskladnil v solnom roztoku,
aby ich mohol v čase hladrr predávať'. Avšak najznámejšou le-
gendou zo života svátého Mikuláša je príbeh o jeho dobročinnos-
ti. Istého otca núdza dohnďa k rozhodnutiu urobié zo svojich troch
dcér neviestky. Keď sa to Mikuláš dozvedel, po tri noci hádza| do
domu hrudy z|ata ako vená pre dcéry. Poslednú noc ho otec vy-
striehol, no Mikulráš ho presvedčil, aby ho neprezradil. Keďzomie-
ral, pri hlave mu vytryskol prameň oleja a pri nohách vody. Údy
mu vypocovali svátý olej vracajúci zdravie luďom.

Historicky podloŽených udalostí z jeho životaje málo.
Narodil sa okolo roku 280/286 v Patare v Grécku. okolo roku
300 sa stal biskupom v Myre v Malej Áz1í. Y časoch prenasle-
dovania kreséanov bol roku 310 zajatý a trýznený. Roku 325
vystúpil na Nicejskom koncile. Zomte| 6.L2'345l351 v Myre,
dnes Demre v južnom Tr'rrecku. Pochovaný je v juhotalianskom
meste Bari v bazilike sv. Mikuláša, ktorá sa stala vyhladáva-
ným pútnickým miestom.

Jeho kult sa šÍril asi 200 rokov pojeho smrti. K najváčšie-
mu uctievaniu došlo od 8. st. v Rusku, ktorého je Mihúáš pah.ó-
nom. Pomalšie sa šíril v Europe, napr. od l0. st. v Nemecku, Fran-
cúzsku a Anglicku. Na východe, kde je Mikuláš po Bohorodičke
najuctievanejšou postavou, sajeho kult datuje od 6. st. Jeho svia-
tok sa oslavuje 6.decembra. V 10. st. vznikol v Nemecku zvyk, že
Mikuláš nosí detbm darčeky, obdarúva ich. Svátý Mikuláš je pat-
rónom Ruska, míništrantov, detí, panien' pútnikov a cestujúcich,
sudcov, námomíkov, pekiírov a mnohých íných.Znbrazuje sa ako
biskup - s berlou, mitrou na hlave a knihou v ruke, na ktorej má
poloŽené tri jabíčka (ďebo gule) ako symbol pomoci trom dcéram.
Na východných ikonách je Mikuláš zobrazený v strede a výjavy z
jeho života v klejme, teda po obvode obrazu'

V našom kostole je svátému Mikulášovi zasvátený hlav-
ný o|tar,ktorýje už barokový (z druhej polovice 18.-storočia) a
svátec je zobt azený bez rozpt áv ač ských výj avov. U stred ný ob -

raz zachytáva Apoteózu svátého Mikuláša, teda jeho oslávenie
v nebi. Anjeli po bokoch držia jeho atribúty - mitru a berlu,
pohlad svátca smeruje k nebesiam'

Svátý Mikuláš je typom svátca, ktorého dobročinnosť
a milosrdenstvoje nám prí<ladom aj v dnešnej dobe.

M. Timkovd

Tajomný list

V pu,izi sa donedávna hovorilo o dojemnej uda-

losti. Istá matka mala jediného syna, nadaného, ale pritom

Iahkomyselného. Milovala ho a robila všetko preto, aby ne-

zhrešil a nestratil vieru. Keď umierala, trápila sa, čo s ním

bude, prosíla ho, aby památal na jej ponaučenia a nedal sa

zviesť k zlému životu. Syn jej to stúbil' Keď matka umrela,

oplakalju, ale po čase zabudol na slub, ktorýjej dal a oddal

sa hriešnemu životu. Asi desaé mesiacov po jej smrti, pred

Velkonočnými sviatkami' mu poštiír priniesol list. Spozor-

nel, nemohol tomu uverié, ďe adresa bola napísaná vlastno-

ručne jeho matkou. otvorí a číta: ,,Spomeň si na slub, ktorý
si mi dal pred mojou smréou' Vykonaj svoju kresťanskú po.

vinnosé, pristúp tento týŽdeň k sviatostiam' Památaj na svo-
ju matku...List silno zapósobil, aj spomienka na matku bola

tak bolestná, že dodrža| slub. Vyspovedal sa a prijal Eucha-

ristiu. Po roku pred Velkou nocou dostal podobný list s tou

istou prosbou. Darmo pátral po tajomnom póvode listu.
A zopakovalo sa to i tretí a štvrtý rok. Další list už neprišiel,
nebolo uŽ treba, lebo viac uŽ nezabudol na svoju matku, na
svoj slub a svedomite si vykonával svoje povinnosti. Až po

rokoch sa dozvedel pravdu. Matka, obávajúc sa o jeho spá-
su, napísala pred smrtou tieto listy apožiada|a svojho spo-

vedníka, aby každoročne pred Velkonočnými sviatkami po-

slal jeden list jej synovi.
Podobne sa nám prihovára aj naša nebeská matka'

Panna Mária nás miluje a bojí sa o nás. ona stála pod krí
žom, na ktorom umieral jej Syn. Jej srdce prenikol velký bór
vidiac Ježiša umučeného a skrvaveného. Ale nezúfa' dobre
víe, že Jeho smréje vykúpením pre hriešne ludstvo. Preto aj

V tomto čase nám prostredníctvom kňazov adresuje slová

vyzývajúce k pokrániu a modlitbe. Nebudme lahostajní k jej

prosbe, vykonajme si svoju kresťanskú povinnosť a vy-
kročme k novému Životu! 

L.o.

Emil Brunovský ( 74 r.), Katarína Krajgerová (88 r.),
Martin Hudrák (70 r.)' Anna Kokyová (59 r'), Miku-
láš Kandera (89 r.), Jozef Turek (68 r.), Milan Mar-
fiak (56 r.), Pavo| Basár (ó3 r.), Jozef Čureja (78 r').
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Za Tebou prahne moja duša...

Vela vecí nás dokáže rozrušié natolko, že
n iekedy sme v  pokušení ut iecť od skutočnost i .
Móže to byť napríklad nezamestnanosť, nási l ie
či bezprávie. Často sa trápime nad nejasnou bu-
dúcnosťou, ktorá v nás vzbudzuje úzkosť. Máme
strach zo Samoty, z neporozumenia' z nevylieči-
teťných chorÓb, zo staroby, zo smrti či nedostat-
ku lásky. Pred týmto všetkým sa snažíme unik-
núť intenzívnou prácou alebo ponorením sa do
sveta rozkoší. Navonok predst ieraná veselosť je

len únikom pred skutočnosťou.

Človek je tvor, ktorý stále po niečom túži,
smádí. Často ani sám nevie prečo by chcel tú alebo
inú vec: jednoducho preto, Že ju má aj druhý. oby-
čajne však v ničom nedosiahne trvalé uspokojenie:
stále je hladný a smádný ako vyschnutá zem. Ne-
zr iedka sa stáva, že prestáva veriť už aj v to, že
nájde niečo, čo ho úplne naplní. Je tot ižto váčší,
než sú veci. Žiadna maÍéria nemÓže úplne obsiah-
núť priestor ludskej duše. Avšak je tu niekto, kto sa
voIá ,,Ten, ktoÚ je,,, kto čaká na človeka, chce mu
datživú vodu, aby uhasil jeho smád - a to je Kristus.

Ak  s a  č l o vek
chce nap iť
v prírode čistej
pramenitej vody

' priamo zo žtie-
dla, musí ohnúť
svoje kolená. A
tak  i s to ,  keď  sa
má  naša  duša
nap iť dosta toč-
ne, musíme čas-
to ohnúť kolená.
Padnúť na Zem,
pred prameňom
žive j  vody
p r ed  K r i s t om .

Na kolenách musíme v sebe nájsť aj úprimnosť
priznaťsa k chybám a odvahu napravié sa. Nena-
hovárať si ,  že si  postačíme sami. Pravým zdto-
jom je pre nás Kristus. Teruzje na to vhodná chví-
la, striasé zo seba bremená - prítomné aj minulé.
Netrápme svoju dušu, nenechávajme ju v ťažkom
hriechu - napime sa živej Kristovej vody...

?o,Ío^vtI(AqI

Mnohí sa boja
cesty do kostola,

akoby bola

za ostnatým drÓtom.

Až zostarneme, - vravia.
Možno PoToM...

Mnohí zabudli
už aj Desatoro

v konzumnom svete
iné je ich mottom.

Nechýba ndm to, - tvrdia.
Možno PoToM...

Aj k pokdniu Sa odhodtajú,
až ked'Smrť číhať bude

za najbližším
plotom.

Zatiať do jednej piesne
ladia tóny

a opakujú ako gramofóny
to svoje POTOM,

POTOM, POTOM...

Ale čo ak to PoToM
vÓbec nebude?
Čo ak už zajtra

smrť im privrie oči,

zjaví sa ndhle
na mesačnom koči,
z rúk vyrazí im pero

a či dldto?
X 1 ,Co bude potom?

Mysleli aj na to?

M.P. František Šel inger
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Milédeti!

Jednému malému chlapcovi, ktor1í mal zlú po-
vahu, dal otec vrecko klincov a povedal mu: ,,Vždy,
keď sa nahneváš, zatÍč ieden klinec do plota za dom,,.
Prvý deň chlapec zatíko| 37 klincov. Za niekoko týž-
dňov sa naučil ovládať svoj hnev a počet klincov sa
znižoval. Chlapec zíst7|, že je lahšie ovládnué zlosť ako
zatíkať' klince do plota. A dočkal sa aj dňa, keď sa ani
raz nenahneval. Hneď to povedal otcovi a ten mu na-
vrhol, aby teraz vždy vytiahol jeden klinec, keď sa za
celý deň ani taz nenahnevá. Dni utekali a raz mohol
povedať otcovi, že v plote neostal ani jeden klinec.
Vtedy ho otec zobral za ruku, zaviedol k plotu
a povedal: ,,Pozi, urobil si velký čin, že sa uŽ nehne-
váš, ale pozri sa na diery v plote. Ten plot už nebude
nikdy taký aký bol!.. Ztoho príbehu sa máme poučiť,
pretože slová vyslovené v hneve spÓsobujú rany, ktoré
sa ťažko hoja a zanechávajú' jazvy. V tomto póstnom
čase si dajme aj my závázok, že sa nebudeme hnevať,
že budeme proti hnevu úspešne bojovať anevzdáme
to. Sme predsa Božie deti.

,,Nikdy nie je človek taký krásny, ako keď
prosí o odpustenie, alebo.....

A ako končí výrok J. Paula? To sa dozviete,
ak správne vylúštite našu tajničku.

12345678910

Láska Jurkovho srdiečka 
1

Mamka, a kedy zomrel Ježiškl? Včera, na Veťký piatok,
odpovedá mamička. Áni zvony preto nez,vonia; telý svet smú-
#. Jurko zosmutnel, veď tolko počul o Ježišovi a teraz je mÍt-

vy' Hlavičkou mu preleteli
rózne myšlienky:a zrazu sa
spý ta|. M amka ; a1 b a l p ri ňom
tekQr? Ale. kdetei'Pdn Ježiš

,  , 1  ' L ' .
chcel dobrovoIne trpieť
a unrieť.Ž:ii iáše hrtechy.
Vošli do kostola, kde v Bo-
žoni.hřobe ležal Ježiš. Bol
bledý a zo srdca mu tiekla
krv. Na rukách i nohách mal
rany. Jurkovo srdiečko zača.
lo silne búchaé a slzy ako

hrášky sa mu kotúÍali dolu tváričkou. Keď sa pomodlili a po-
bozkali Ježišove rany, opýtal sa: ,'Mamka a prečo mu nik
nepomÓže?'' ,Ešte tomu nerozumieš,'' hovorí mama. Jurko sa
na chvílu zamyslel a zralJ sa rozbehol ku svojej tete a popro-
sil ju o trochu mastičky na rany. Ja vdm za to b;udem pdsť
húsky, povedal Jurko. Teta mu podpta hrnček s-mastičkou
a chcela sa ho opýtat', komu ju nesie, ale Jurka uŽ nebolo. Ked'
potom celý spotený dobehol do kostola, pomazal leŽiacemu
Ježiškovi mastičkou všetky Íany a obviazď ich vreckovkou.
Tak , poveda| si, teraz už nebudú boliet, a do rrina sa zahoja.
Potom pohladil Ježiša po tvríri, čosi mu zašepkal do ucha,
prežehnal sa tak ako to robia dospelí a spokojne kráčal do-
mov. V tú noc spal ako v páperí.

Milé deti, tak ako Jurko v tejto legende pomohol Ježišo-
vi, tak aj vy pomríhajte luďom okolo seba. PomÓžete takzme-
niť svet k dobrému.

1 .
2 .
3 .
4 .
5 .
6 .
7 .
8 .
9 .
10 .

sobota uŽidov
Mojžišov brat
pokrm z neba
predstavený kláštora
farár
Ján Pavol II
začiatok
časť bohoslužobného rúcha
púštne zviera
,,tak je"

"t1,,,

,:, , :,,.
I

,:i.é|:.:.
.ti :,:'.)',)11

tl,:;.

Žtýo,r
si mal a vidí sa ti, že je krásny.

No, keď rastieš, jeho princíp ti

začína byé jasný.

Nie je to |enprechádzka vonnými ružami, .

no i púé' cesta posiata tíňami.

Tie tíne bolesé, problém predstavujú,

mnohokrát úsmevu v rozdáv aní zabraňujú.

Mnohé temné dni zo sebou prináša

A z našich sídc pokoj, lásku, nádej odnáša.

Do sídc vstupuje nepokoj.

Nedá sa mu zabránil

Povedaé: ,,Stoj!..

Moje srdce centrum tela,

akási zvláštna bolesé zvíera.

Na záver slzy na líčku,

slza, ktorá kaŽdý večet pečatí mi modlitbičku.

Teším sa na vaše správne odpovede. Prajem vám,
aby ste navždy zostali krásnymi'

Správne odpovede vylosujeme a odmeníme.

ZUZANA D. Majerčftová, 9.B ZŠ sv. C. a M.
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Aktivity v cirkevnej škole
V cirkeimej základnej škole sv. Cyrila a Metoda v Starej IJubovni
sa okrem klasického l'yučovania uskutočňujú počas roka rózne
akcie. KaŽdú sobotu sa tu shetáva mládež,ktorá nacvičuje piesne
a adoruje. V zimnom období tu pravidelne nacvičuje cirkevný
spevokol dospelých z farského kostola sv. Mikuláša. Prebiehajú
tu aj stretnutia kresťanslqÍch rodín Dni spoločenstva hnutia Svetlo

+ .- Zivot, na ktoré príchádzaju celé rodiny' Prebiehajú tu aj
Mikulášske slávnosti pre deti' Počas letných prázdnin tu
príležitostne nocujú mladí skauti zo susedných obcí a okresov.
od roku 7994 sa pravidelene dvakrát do mesiaca schádzajú na
službáchBožich bratia a sestry z evanjelickej cirkvi. Uskutočňujú
sa tu aj odborné prednášky z rlznou tématikou (prirodzené
plánovanie rodičovstva, proti drogám a ďalšie), ktoých úlohou
je mladým podať pravdivé informácie a pomócť im správne
orientovať sa v Živote. Cirkevná škola zastrešuje mnohé aktivity
a čiastočne nahrádza pastoračné centrum, ktoré v našom meste
dosiať chýba. Y.Ba|áň

i:]iii 1':li .i.]]l]l ]:]:]. i;€ i.il

Chceme poďakovať vedeniu cirkevnej školy v Starej lJubovni za
tuto sluŽbu a ochotu poskynút'priestory skoly. Škola takto nielen
vzdeIáva ale i evanjelizuje. osobitné poďakovanie patrí pánovi
V. BaláŽovi (školníkovi), ktoý v prospech ýchto aktivít obetuje
svoj volhý čas a s láskou sa stará aj o priestory školy a kaplnku,
ktoru pred desiatimi rokmi (30' apríla |993) posvátil otec biskup

Redakcia

BTBLICKA SUTAZ
- dekanské kolo

V priestoroch Základnej školy sv.
Cyrila a Metoda v Starej Ilubovni sa
3.marca 2003 uskutočnila,,Biblic-
kásuťaž,, dekanské kolo. Súťaže sa
zúčastnilo 5 základných škól zo
Starej  Lubovne. ZŠ Toporec.  ZŠ
Vel'ký Lipník a ZŠ Haligovce (cir-

kevná) asuťažl|i z vedomosti zo Svátého
P í s m a z 2 S a m a S k .

Prvé miesto získala ZŠ Haligovce
s počtom bodov 59, pričom strati l i len
l bod. Na druhom mieste sa umiestnili žia-
ci ZŠ sv' Cyi|a aMetoda s počtom 57 bo-
dov a tretie miesto obsadi|i Žiacj zo ZS Le-
vočská s počtom 55 bodov. Súťažiaci boli
odmenení knižnými avecnými cenami, kto-
ré do súťaže venoval pán dekan Mgr' Ma-
rián Pánik, za čo mu srdečne ďakujeme.

Na diecéznom Biblicko kole v Spiš-
skej Novej Vsi v CVČ dia25.4.20O3,Sta.
rol'ubovniansky a Spišskostaroveský de-
kanát (Hornospišské dekanáty)' blde za-
stupovať ZŠ Haligovce.

Prajeme im veťa úspechov a pomoc
Ducha Svátého v diecéznom kole.
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SPOVEDANTE PRED VEI.?KOU NOCOU

il::ffi :T" ".,|;""',.
10,oo - l7,oo

13,oo-16,oo

Podsadok nondelok 7.4.2003 l4.oo-l
Stará I-]ubovňa
k Pena a Pavla streda 9.4.2003 9,oo - 17

10.4 .2003 l3 ,oo  - l7 ,oo

I 1.4.2003 13,oo- l7,oo

pondelok 14.4.2003 l4,oo -l6.oo

kostol sobota 12.4.2003 9,oo-l Tooo

farslqt kostol nedel'a 13.4.2003 l4,oo -

Andrej Imrich

Bohoslužby

farslqt
kostol

kostol sv. Petra
a Pavla

Podsadok Nemocnica ZŠ sv.Cyrila
a Metoda

pondelok 6.00
t8 30 17.00

7.30

utorok 6.00 17.00 I6.00
streda 6.00

18.30 17.00
štvrtok ó,00

r 8.30 17.00
piatok r.00

18.30 I7.00
sobota 6.00

Í8'30 17.00
nedeťa 7.30

10.00
18.30

8.00
9.30

II .OO
9.00 r 6.00
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