


Deň rodín na vrchu Osly má svoje pevné miesto v kalendári podujatí našej

farnosti. Keď sa v roku 2000 zrealizovala myšlienka obnoviť Púť rodín a nadviazať

na dávnu tradíciu, nikto netušil, akú bude mať odozvu, ako to osloví súčasnú

rodinu. Ľudia dali jasne najavo, že chcú byť spolu a chcú sa stretávať.

Tohtoročný Deň rodiny sa uskutočnil už po deviaty raz v nedeľu 8. júna. Pútnici

prišli peši, na bicykloch, autách či autobusom. Znovu tu bolo veľa detí a mládeže,

čo svedčí o tom, že sa cítia dobre na mieste, ktoré je premodlené

predchádzajúcimi generáciami. Fotogalériu z akcie si pozrite na strane 16. –ľo

Nejedna matka vo svojom srdci nosí túžbu,

aby sa niektorí z jej synov stal kňazom. Aj

Cirkev nabáda k modlitbe za duchovné

povolania. „Lebo mnoho je povolaných, ale

málo je vyvolených.“ Mt 22,14

Aj dnešná generácia potrebuje nových

kňazov, ktorí budú hlásať Božie slovo bez

strachu, ktorí budú mať fantáziu, nové

myšlienky a nápady pri hlásaní evanjelia. A

títo potrebujú predovšetkým našu modlitbu,

aby mohli požehnane účinkovať.

V našej farnosti nie sú primície

zvláštnosťou. Duchovným povolaniam sa u

nás darí, čo je výsledkom viery, modlitby a

výchovy. Prosme aj naďalej Pána žatvy, aby

do svojej služby povolával robotníkov. Boh

zvláštnym spôsobom vypočuje modlitbu

matiek, ako o tom svedčí i príklad z

talianskej dedinky Lu, odkiaľ pochádza 323

žijúcich kňazov a rehoľných povolaní. Ich

jednoduchá, krátka modlitba nech je

inšpiráciou i pre naše mamy: „Ó, Bože, daj,

aby sa jeden z mojich synov stal kňazom!

Ja sama chcem žiť ako dobrá kresťanka a

svoje deti chcem viesť ku všetkému

dobrému, aby som dostala milosť darovať ti,

ó, Bože, jedného svätého kňaza! Amen.“

Fotografie na titulnej strane:

Ľubomír Ogurčák (hlavná), ZKS, SDP

Celoslovenské kolo Biblickej olympiády

v kategórii stredných škôl sa konalo

14. – 15 mája v Žiline. Organizátorom

súťaže bola Konferencia biskupov

Slovenska, Komisia pre katechizáciu

a školstvo a Ministerstvo školstva SR.

Stredoškoláci v ôsmich trojčlenných

tímoch, nabití vedomosťami zo Starého

i Nového zákona, súťažili v šiestich

kolách. Preverovali si znalosti z knihy

Exodus a z Listu Rimanom. Každý tím

mal pripravenú aj dramatizáciu vybranej

časti s cieľom aktualizovať ju

na súčasnosť. Víťazmi sa stali študentky

Cirkevného gymnázia sv. Mikuláša

v Starej Ľubovni Katarína Dlugošová,

Lucia Takáčová a Anna Pajonková,

ktoré si okrem trofeje prevzali aj putovný

pohár. Na druhom mieste sa umiestnili

študenti Gymnázia sv. Františka v Žiline

a tretí boli gymnazisti bl. P. P. Gojdiča

v Prešove. Vysoká úroveň súťaže

potvrdzuje záujem mladých ľudí

o štúdium biblických vied. –lt

Viac ako dvadsať tisíc pútnikov

sa v sobotu 19. apríla zúčastnilo

na 4. rozhlasovej púti do svätyne

Božieho Milosrdenstva v poľskom

Krakove. Medzi účastníkmi púte

nechýbali ani veriaci z našej

farnosti. V deň slávnosti tu bola

posvätená slovenská kaplnka.

Jej hlavným svätiteľom a zároveň

celebrantom bohoslužby bol

spišský diecézny biskup

Mons. František Tondra. „Hodnoty,

ktoré sú ohrozené, treba udržiavať

a posilňovať. Na prvom mieste

je rodina. Keby sme mali dobré

rodiny, pevné manželstvá, národ

by bol zodpovednejší,“ zdôraznil

otec biskup počas slávnostnej

sv. omše význam rodiny v našej

spoločnosti. Súčasťou programu,

ktorý sa niesol v téme rodina,

deti a vlasť, bola tiež púť

s poďakovaním za pätnásť rokov

vysielania rádia Lumen. –tt



Významným osobnostiam,

ktoré sa zaslúžili o rozvoj

a úspechy volejbalu

v Starej Ľubovni,

je venovaný volejbalový

turnaj Hrá celá rodina.

Už piaty ročník Memoriálu

J. Fedáka a J. Lamparta

sa pod záštitou KDH

uskutočnil v Športovej hale

v Starej Ľubovni 28. júna.

Na turnaji sa zúčastnilo

osem mužstiev z celého

okresu, športové výkony

predvádzali na vysokej

úrovni.

Prvé miesto obhájila

rodina Lampartová.

Druhú priečku obsadila

rodina Stašáková,

tretia bola rodina Senková.

ľs

Veriaci celej našej

diecézy majú možnosť

sledovať priebeh druhej

synody Spišskej diecézy

a aktívne sa do nej

zapájať. Po farských

rozpravách, ktoré mali za

úlohu zhromaždiť veľké

množstvo informácií,

začala fáza dekanátnych

rozpráv. Zúčastňujú sa na

nich kňazi zo všetkých

farností a volení laici,

ktorých sa diecézny

biskup pýta na závažné

otázky života v diecéze.

Významným prvkom

dekanátnej rozpravy je aj

to, že sa spolupráca

veriacich laikov a ich

kňazov rozšírila

na medzifarskú úroveň.

V apríli 2008 bolo

zvolané prípravné

zasadnutie synody, ktoré

sa konalo na Spišskej

kapitule. Počas svätej

omše účastníci synody

verejne vyznali vieru a

zložili „Prísahu vernosti“.

V júni 2008

sa uskutočnilo druhé

plenárne zasadnutie

synody. Obsahom

rokovania prvých dvoch

zasadnutí boli tri témy:

1.Tvár, život a spásne

služby Spišskej

partikulárnej cirkvi,

2.Posväcovanie života,

3.Katechéza a formácia

povolaní.

Na plenárnom zasadnutí

sa zúčastnilo asi 160

kňazov, rehoľníkov a

laikov. Atmosféra

pri rokovaniach ukazuje

dôležitosť diskusií.

Protichodnosť názorov

svedčí o vernosti prísahe.

Modlitba a sväté omše sú

majákom, ktorý dáva

istotu Božieho

požehnania

nad diecéznou synodou.

Účastníci rozpráv ďakujú

za všetky modlitby a

duchovnú pomoc a

prosia, aby neustala. –fo

V poslednú májovú nedeľu

nemohol azda nikto

prehliadnuť dievčatá

a chlapcov oblečených

v bielych šatách a oblekoch.

Prvoprijímajúce deti

po Sviatosti zmierenia

po prvýkrát prijali do svojho

srdca Pána Ježiša.

Sviatosť Eucharistie prijalo

celkom 120 detí na dvoch

bohoslužbách

v Kostole sv. Petra a Pavla.

V Podsadku ku prvému

prijímaniu predstúpilo 60 detí,

tu sa slávnosť konala

22. júna. Vďaka patrí

duchovným otcom,

katechétom a rodičom

za prípravu detí k prijatiu

sviatosti.

–tt

V sobotu 3. mája sa stretlo

pätnásť detí i dospelých

v aule ZŠ sv. Cyrila a Metoda,

aby si zmerali sily

vo vedomostiach o Božom sluhovi

biskupovi Jánovi Vojtaššákovi.

Na úvod si pripravenou

prezentáciou znovu oživili a

upevnili základné momenty jeho

života. Rozdelení do dvoch

kategórií potom overovali svoje

vedomosti o živote a diele tohto

biskupa. Organizátormi i porotou

zároveň boli kaplán Michal Holík,

sr. Lucia a dobrovoľníčky

Veronika s Luciou.

V kategórii dospelých si hlavnú

cenu – DVD o sv. Faustíne a

zájazd po stopách biskupa Jána

Vojtaššáka – zaslúžene odniesol

Jozef Fedák a v kategórii detí prvé

miesto obsadila Júlia Murcková

(4. ročník ZŠ), ktorá okrem

spomínaného zájazdu získala

DVD s príbehmi o anjelovi.

Len o pol boda za ňou

sa umiestnil Tomáš Konkoľ

a tretie miesto patrilo

Martinovi Matfiakovi (obaja

4. ročník ZŠ). Na zájazd boli

pozvaní všetci účastníci súťaže.

Toto dopoludnie okrem rodinnej

a súťažnej atmosféry prehĺbilo

aj vzťah k dejinám Cirkvi

na Slovensku i k tomuto

nekrvavému mučeníkovi.

Už v nasledujúcom týždni

boli dve dvojčlenné družstvá detí

na regionálnej súťaži

o biskupovi Jánovi Vojtaššákovi

v cirkevnej základnej škole

v Sihelnom na Orave. Tam si

zmerali svoje vedomosti so žiakmi

druhého stupňa z ďalších

štrnástich škôl. Naši  najmladšie

družstvá  obsadili peknú štvrtú

(Martin Matfiak a Dávid Fedák)

a siedmu priečku (Tomáš Konkoľ

s Evkou Vaľušovou). –sL

V telocvični Základnej školy sv. Cyrila a Metoda

a Gymnázia sv. Mikuláša sa 15. júna uskutočnil

stolnotenisový turnaj otcov a detí. Súťažilo sa v kategóriách

otcov, chlapcov a dievčat. Víťaznému otcovi patril pohár

a sladká odmena, chlapcom a dievčatám patrili diplom

a vecné ceny. Otcovia v tento deň venovali svojim deťom

to najvzácnejšie  spoločne prežité popoludnie. –mt

Biskupský úrad v Spišskej Kapitule, Spišskom Podhradí vyhlásil 27. mája výberové konanie

na post nového riaditeľa ZŠ sv. Cyrila a Metoda v Starej Ľubovni. Po skončení funkčného obdobia sa

vo výbere 16. júna stal staronovým riaditeľom Mgr. Pavol Chmeliar. Možno tak očakávať pokračovanie

v načatom trende skvalitňovania vyučovacieho i výchovného procesu cirkevnej školy. –tt



Nedeľa 27. apríla bola dňom otvorenia letnej turistickej sezóny na Ľubovnianskom hrade.

Slávnostnú sv. omšu v Kaplnke sv. archanjela Michala celebroval riaditeľ Rádia Lumen

ThDr. Juraj Spuchľák. V deň slávnosti celebrant posvätil nový vysielač, ktorý je umiestnený v areáli

Ľubovnianskeho hradu. Jediné kresťanské rádio na Slovensku si možno od 19. marca naladiť

v Starej Ľubovni a okolí na frekvencii 99.8 MHz. –tt

Spektrálna relácia

Rádia Lumen Lupa si 30. apríla

vzala pod drobnohľad farnosť

Stará Ľubovňa. O široký

pohľad na dianie vo farnosti

sa postaral redaktor

Peter Holbička. Celú reláciu

si môžno stiahnuť vo formáte

.mp3 z audioarchívu rádia

Lumen alebo odkazom

na stránke ttp://farnost.slnet.sk

v kategórii Na stiahnutie. –tt

Už tradičná kultúrna akcia

sa konala tohto roku

13. mája v Dome kultúry

v Starej Ľubovni.

Naše pozemské, no hlavne

Nebeskú matku si prišlo uctiť

asi tristo ľudí. Organizátormi

Dňa matiek boli KDH,

Klub kresťanských seniorov a

Rímskokatolícky farský úrad.

Kvalitu programu garantovali

vystúpenia detí z MŠ na

Štúrovej a Vsetínskej ulici ,

vystúpenia žiakov ZŠ sv. Cyrila

a Metoda, ako aj študentov

Gymnázia sv. Mikuláša.

Oživením jednotlivých blokov

programu bolo vystúpenie

finalistov populárne súťaže

Ľubovňa – Objav 2007. –ls

Štvrtok po sviatku Najsvätejšej Trojice sa tradične slávi ako sviatok Najsvätejšieho Kristovho

Tela a Krvi. Aj naša farnosť i celé mesto v tento deň ožilo liturgickou slávnosťou. Vtedy akoby boli

Kristovi malé všetky kostoly, preto z nich prostredníctvom kňaza vychádza do ulíc v podobe

Tajomného Tela. Tu všetkým oznamuje, že nás nesmierne miluje. Na zastávkach pri štyroch

vyzdobených oltárikoch (symbolizujú štyri svetové strany) vykonáva sám Kristus svojím Telom

posviacku miesta, ktoré nás má chrániť pred zlom a pozýva nás k sebe. Rímskokatolícki veriaci

spolu s gréckokatolíkmi v procesii spevom, kvetmi a modlitbou vyjadrili prejav našej živej viery,

že Kristus je medzi nami prítomný v podobe chleba a vína. jo

Rímskokatolícky farský úrad
sv. Mikuláša vo Veľkej
Frankovej organizoval 13. júla
spomienkovú slávnosť
pri príležitosti 70 rokov
od úmrtia a 80 rokov
kňazského svätenia rodáka
z Malej Frankovej, kňaza
Jána Čarnogurského.

Levočská púť na Mariánskej
hore v Levoči vyvrcholila
v nedeľu 6. júla dopoludnia
o 10.00 hod. slávnostnou
svätou omšou, ktorú
celebroval viedenský
arcibiskup kardinál
Christoph Schönborn
za tradične vysokej účasti
veriacich zo Slovenska
i zahraničia. Odhad počtu
pútnikov je pol milióna.

Katolícki biskupi Slovenska,
zídení na 60. plenárnom
zasadaní KBS v dňoch
3. – 4. 7. 2008 v Nitre,
apelovali na vládu a zvlášť
na Ministerstvo školstva SR,
aby vyučovacie hodiny
náboženskej výchovy
boli aspoň na minime – jedna
hodina náboženskej výchovy
týždenne v každom ročníku
základnej a strednej školy.

Od 19. do 25. mája
organizovalo eRko – HKSD
celoslovenskú kampaň
Vypni telku, zapni seba!
Akcia pre deti i dospelých,
poukazuje na narastajúci
vplyv televízie a ponúka
alternatívu. Do kampane sa
pripravenými aktivitami pre
deti zapojili aj eRkári v našej
farnosti.

Katolícka univerzita
v Ružomberku (KU) má
nového rektora. Stal sa ním
prof. Tadeusz Zasępa.
Prezident Slovenskej
republiky Ivan Gašparovič
ho do funkcie vymenoval
v pondelok 30. júna.
Tadeusz Zasepa
je vysokoškolský pedagóg,
publicista, mediálny odborník
a kňaz. Univerzita
v Cambridge mu
za celoživotné dielo v roku
1998 udelila cenu Človek
roka. UNESCO, univerzity
v Cambridge a Oxforde,
Harvardova univerzita
a ďalšie prestížne inštitúcie
ho v roku 2002 navrhli
na Nobelovu cenu za mier.
V roku 2004 si prevzal
Medzinárodnú cenu
Slovenskej akadémie vied

za vynikajúce dielo v oblasti vied
o spoločnosti a kultúre. Založil a
bol prvým riaditeľom katolíckeho
Rádia Lublin, je zakladateľom
a prvým rektorom Lublinskej
školy biznisu. Na Filozofickej
fakulte KU je garantom štúdia
žurnalistiky. Zasepa je autor
13 monografií, ovláda 11 cudzích
jazykov a posunkovú reč.



V mene farnosti Stará

Ľubovňa chceme

poďakovať za diakonskú

službu Marekovi

Tomagovi. Svoju

diakonskú prax vykonával

v našej farnosti v mesiaci

August 2008. Prajeme

mu veľa požehnania a

odvahy v diakonskej a

neskôr i kňazskej službe.

laš

Každý štvrtoko 17:00 sa

v Kostole sv. Petra a Pavla

slávi sv. omša za účasti

detí. Najmenší sa spoločne

s kňazom učia poznávať

základné pravdy viery, vždy

spojené s konkrétnou

domácou úlohou. V tomto

školskom roku spoznali deti

hravou formou najskôr

modlitbu Otče náš.

V adventnom čase zasa

pripravovali darček

pre malého Ježiška.

Išlo o vankúšik, ktorý bol

vyplenný nie perím, ale

detskými dobrými skutkami.

Rovnako bolo rozsvietené

mesto, namaľované

na plátne v kostole. Deti sa

počas bohoslužieb učia

okrem základných pravd

viery veselé piesne.

O spev na sv. omšiach sa

stará nový detský spevokol,

ku ktorému sa môže

pripojiť každý záujemca.

Stačí sa ohlásiť po

skončení detskej sv. omše

u vedúcej zboru Dominiky

Ondičovej. Všetci rodičia sú

pozvaní povzbudiť svoje

deti k účasti

na detských sv. omšiach,

najmä svojím príkladom.

Nový školský rok (tak

„očakávaný“...) priniesol

posilnenie aj našich

miništrantských radov.

Po dohode s vedúcimi skupiniek

sme vyhlásili „mesačnú

bodovačku“. Znamená to, že

každý miništrant získava

za svoju službu pri oltári body

(teda, okrem tých nebeských)

a tie sa mu potom zrátajú

na konci mesiaca. Kto sa

umiestni na prvých priečkach,

získava cenu pána dekana.

A tak sme v októbri putovali

do hokejovej arény v Poprade,

kde predposlední domáci

„rozbili“ vedúci tím extraligy

Košice – 3:2. Tento senzačný

výsledok sa podaril aj za

výdatného skandovania

miništrantov (Ľubovňa fans).

Novembroví víťazi (Kamzíci

z Ľubovne) si vyskúšali svoje

sily na umelej lezeckej stene

v Poprade. A najusilovnejší

za mesiac december získajú

možnosť vyskúšať si skutočnú

jazdu snežným skútrom

na Štrbskom plese.

Každú nedeľu o 18:00 hod.

si môžu všetci miništranti

otestovať svoje futbalové

umenie v telocvični Základnej

školy sv. Cyrila a Metoda a

Gymnázia sv. Mikuláša.

Ak máš chuť aj ty vykonávať

anjelskú službu pri oltári

ako miništrant, pridaj sa k nám.

Si vítaný laš!

Naša farnosť sa zapojila

do akcie Týždeň Cirkvi

pre mládež, ktorá trvala

od 14. do 23. novembra.

O program týždňa sa staral

farský úrad v spolupráci

so Spoločenstvom Dobrého

Pastiera (SDP). Mladí

sa mohli zúčastniť na

biblickom stretnutí, sv. omši

spojenej s adoráciou

pre mladých, či

na modlitbových chválach,

ktoré sú pravidelnou

piatkovou akciou SDP.

Bohatý týždenný program

ukončila tanečná zábava

a beseda o povolaniach

s kňazmi, rehoľníkmi a

manželmi.

Na fotografii mládežnícky

spevokol, organizovaný

SDP (hore) a Beseda

o povolaniach v Kostole

sv. Petra a Pavla (dole).

Na internetovej stránke
http://farnost.slnet.sk
sa vraciame ku slávnosti
udeľovania sviatosti
birmovania.



Naše mesto a farnosť navšívil 5. decembra

prezident organizácie Donum Vitae a

europoslanec Miroslav Mikolášik. V rámci

svojho "Poslaneckého dňa" v Starej Ľubovni

niekoľkokrát prezentoval myšlienky ochrany

ľudského života a predstavil ich vnímanie

na európskom parlamentnom fóre. Mikolášik

viackrát zdôraznil, že "ochrana ľudského

života od počatia po prirodzenú smrť je

základnou prioritou, za ktorú sa zasadzuje

samotná cirkev." Poslanec sa dopoludnia sa

stretol so študentmi cirkevného Gymnázia

sv. Mikuláša, popoludní navštívil Klub

kresťanských seniorov a špeciálnym

príhovorom oslovil ľudí po skončení oboch

večerných sv. omší  v Kostole sv. Petra a

Pavla a vo farskom Chráme sv. Mikuláša.

V závere dňa za prejavený záujem hosťa

o Starú Ľubovňu poďakoval dekan

Marián Pánik a poslancovi poprial všetko

dobré "v neľahkom boji za základné hodnoty

tam, kde sa o nás rozhoduje často

v podstatnej miere". ma

Aký je váš pohľad na otázky úcty k ľudskému životu, ľudskej dôstojnosti a bioetiky?

Ako lekár a prezident Donum Vitae sa týmto témam venujem viac ako 19 rokov a bioetiku som aj externe vyučoval na Ústave

Lekárskej etiky a bioetiky v Bratislave. Chrániť ľudský život od počatia je poslanie, ktoré nenachádza vždy väčšinu medzi poslancami

europarlamentu. Presvedčil som sa o tom, aj keď som bol hlavným spravodajcom k „Nariadeniu EÚ o pokrokových liečebných

metódach“, do ktorých spadajú aj terapie využívajúce liečbu kmeňovými bunkami a génovým inžinierstvom. Viete, liečba bunkami

zobratými z dospelého jedinca, alebo z pupočníkovej krvi je dobrá, správna a veľmi sľubná. Ale brať iné pluripotentné bunky

z embrya, ktoré žije a po každej stránke je to už „ľudská osoba“ tak, že embryo zničíte, aby ste získali embryonálne kmeňové bunky,

je už eticky, morálne absolútne pochybné a neprípustné. Bojoval som zo všetkých síl, aby tie správne myšlienky a odôvodnenia

z mojich úst zazneli v ušiach všetkých poslancov prv, ako o tom budú rozhodovať. Fakt je ten, že dnes je väčšina v Európe na strane

kultúry smrti (upretie práva na život potratom, ničenie embryí, v niektorých štátoch už aj eutanázia). Ľudia brániaci život by preto mali

byť aj v laviciach Európskeho parlamentu, lebo prijaté právne akty sú záväzné aj pre Slovensko.

Organizátori programu

pri príležitosti sviatku

sv. Mikuláša pre deti

predškolského veku pripravili

pokračovanie jeho prvého

ročníka, ktorý sa konal minulý

rok. V priestoroch Základnej

školy sv. Cyrila a Metoda

usporiadali 7. decembra

Stretnutie s Milkulášom. Rada

rodičov pri ZŠ, Farský úrad a

eRko  Hnutie kresťanských

spoločenstiev detí prichystali

pre deti rozličné aktivity

na viacerých stanovištiach,

zábavný program spievania

detských ukazovačiek a

samotné obdarúvanie detí

Mikulášom. O úspechu

podujatia svedčí narastajúci

počet účastníkov, tentokrát

prišlo na akciu takmer sto

detí.

lm

Od októbra sa môžu rodiny

v našej farnosti raz mesačne

stretnúť na im určených

sv. omšiach. Na podnet

dekana Mariána Pánika sa

o ich prípravu starajú

angažované rodinné

spoločenstva vo farnosti.

Na "rodinné bohoslužby",

ako ich ľudovo nazývajú

veriaci, sú pozvané všetky

rodiny, ktoré sa chcú ešte viac

povzbudzovať v živej viere.

red

Za výraznej pomoci eRka  Hnutia

kresťanských spoločenstiev v Starej Ľubovni

vzniklo detskomládežnícke hudobné CD

s gospelovým nádychom pod názvom

Len chcieť. Album je dielom zoskupenia

Sedmiččka  teda 7 finalistov minuloročnej

detskej speváckej súťaže "Ľubovňa  Objav

2007", ktorá zároveň finančne pomohla

Domu sv. Anny pre zdravotne postihnuté deti.

Piesne na album pripravila kapela CCA, ktorá

sa postarala aj o celkové zabezpečenie

projektu. Hudba je ladená v popovom štýle,

s náležitými úpravami pre jednotlivých

spevákov. Je určená nielen deťom a mladým,

ale pre všetky vekové skupiny, teda rovnako

pre dospelých. Garantom projektu sa stalo

Rádio Lumen a europoslanec Miroslav

Mikolášik. Bližšie informácie o projekte sa

možno dočítať na špeciálne zriadenej

internetovej stránke www.sedmiccka.sk.

Prvé verejné vystúpenie zoskupenia sa

uskutoční už počas tohtoročných vianočných

sviatkov.

red

Pri príležitosti jubilea

55 rokov života želajú

redakcia Mikulášovho listu

a veriaci farnosti Stará

Ľubovňa všetko dobré

svojmu dekanovi

Mariánovi Pánikovi!

Sprevádzame Vás

svojími modlitbami

a vyprosujeme hojnosť

Božích milostí,

silu od Pána do Vašej

služby Bohu i ľuďom!

Boh Vás žehnaj!



Svätý Otec Benedikt XVI. 28. júna 2007 v Bazilike sv. Pavla v Ríme ohlásil, že apoštolovi

Pavlovi venuje zvláštny jubilejný rok a že bude trvať od 28. júna 2008 do 29. júna 2009,

pri príležitosti 2 000. výročia jeho narodenia, ktoré historici kladú medzi rok

7 až 10 po Kr. Privilegovaným miestom na tieto oslavy je Bazilika sv. Pavla na Ostijskej

ceste v Ríme. Tam pod oltárom je Pavlova hrobka, ktorá už dvadsať storočí skrýva jeho

ostatky.

Rok svätého Pavla prežívame intenzívne aj v našej farnosti. Mali sme možnosť

zúčastniť sa na viacerých podujatiach, venovaných odkazu svätca, mnoho ich

ešte príde. Kostol sv. Petra a Pavla, ako aj farský Chrám sv. Mikuláša sú miestom,

kde možno získať úplné odpustky v roku svätého Pavla. Na tento milostivý čas

je určená Druhá adventná nedeľa (7. 12. 2008), sviatok Obrátenia sv. apoštola Pavla

(25. 1. 2009), Druhá pôstna nedeľa (8. 3. 2009) a Piata veľkonočná nedeľa

(10. 5. 2009). V uvedených kostoloch by sa mali v stanovených dňoch konať verejné

pobožnosti k úcte svätca, lebo účasť na pobožnosti je podmienkou na získanie odpustkov.

Význam symbolov loga

sprevádzajúceho oslavy

Roku svätého Pavla

Autorom je taliansky kardinál

Andrea Cordero Lanza di Montezemolo,

arcikňaz Baziliky sv. Pavla za hradbami.

Logo je utvorené zo šiestich symbolov:

dátum, meč, kniha, kríž, oheň a reťaz.

Význam jednotlivých symbolov:

Dátum

Symbolizuje začiatok a ukončenie osláv Roku sv. Pavla, pričom

vyjadruje aj deň, v ktorom Cirkev oficiálne slávi sviatok apoštolov

Petra a Pavla.

Meč

Bol to nástroj umučenia svätého Pavla, ale symbolizuje aj silu a

údernosť Pavlovho posolstva, ktoré neustále s mocou zanecháva trvalé

stopy v dejinách. Pavol bol svätcom, ktorého umelci každej epochy

znázorňovali s mečom v ruke obráteným dohora, ako verného vojaka

a zástancu Ježiša Krista.

Kniha

Pavol bol apoštolom, ktorý sa písaným slovom prihováral k národom

a adresoval im listy s vysokým duchovným a teologickým bohatstvom.

Jeho Listy sú podstatnou časťou Nového zákona a nevyčerpateľným

prameňom náuky pre všetkých kresťanov.

Kríž

Znamená, že sv. Pavol vo svojich súženiach objímal kríž, aby všetkým

dosvedčil synovské pripútanie sa a nesmiernu lásku k Pánovi, ktorý

na kríži zomrel pre hriechy ľudského pokolenia.

Oheň

Znak, ktorým sa vyjadruje dobročinnosť, milosrdenstvo a láska,

ktoré rozohnili srdce sv. Pavla, ktorý aj v dnešných časoch tento horiaci

plameň odovzdáva každému z nás.

Reťaz

Predstavuje tú reťaz, o ktorej starobylá tradícia tvrdí, že zvierala

svätého Pavla vo väzení v Ríme. Pozostáva z deviatich ohniviek

oválneho tvaru, z ktorých sa každé považuje za vzácnu relikviu.

Pôvodná reťaz bola dlhšia, ale v priebehu storočí sa počet ohniviek

zredukoval. Dnes sa uchováva v kaplnke relikvií pričlenenej

ku kláštornému nádvoriu Baziliky sv. Pavla. Avšak na začiatku

Roka sv. Pavla bude tento relikviár prenesený pod Baldachýn,

kde sú uchované ostatky tohto Apoštola národov.

Zoznam prednášajúcich teológov a tém prednášok

v Starej Ľ ubovni pri príležitosti roku sv. apoštola

Pavla:

Anton TYROL:

Osobnosť sv. Pavla  26. 10. 2008

Stanislav VOJTKO:

Rodina v teológii sv. Pavla  23. 11. 2008

Štefan NOVOTNÝ:

Misijné cesty sv. Pavla a prezentácia púte Po stopách

sv. Pavla  14. 12. 2008

František TRSTENSKÝ:

Pavlova spiritualita  25. 01. 2009

Jozef LEŠČINSKÝ:

Apoštol Pavol  Génius kresťanstva  22. 02. 2009

Sr. Júlia ISKROVÁ:

List sv. Pavla Filemonovi  22. 03. 2009

Jozef JARAB:

Povolanie v živote sv. Pavla  26. 04. 2009

Sr. Daniela PROMČÁKOVÁ:

List sv. Pavla Galaťanom  24. 05. 2009

Štefan TORBÍK:

Prínos sv. Pavla pre človeka 21. storočia  28. 06. 2009

Prednášky sa konajú vždy v kostole sv. Petra a Pavla

so začiatkom o 14.00 hod.

Jozef Kováčik, hovorca KBS, riaditeľ TK KBS

Sv. Pavol je pre mňa dôkazom, že aj tie najzložitejšie
povahy sa môžu stať svätými. Melancholický
cholerik, schopný pustiť sa do hádky aj s prvým
pápežom, no zároveň poetik hymnu na lásku je
plným dôkazom toho, že ku svätosti sme povolaní
naozaj všetci. Záleží na našej spolupráci s Božou
milosťou.

José Noriega Bastos, profesor Pápežského inštitútu
Jána Pavla II. pre manželstvo a rodinu v Ríme

Svätý Pavol mi hovorí, ako človek môžem osobne
cítiť Krista. Niekto, kto predtým nerozumel láske
Krista, ju môže začať chápať veľmi osobne.





1 V tých dňoch vyšiel rozkaz od cisára Augusta vykonať súpis ľudu po celom svete.

2 Tento prvý súpis sa konal, keď Sýriu spravoval Kvirínius. 3 A všetci šli dať sa zapísať,

každý do svojho mesta.

4 Vybral sa aj Jozef z galilejského mesta Nazaret do Judey, do Dávidovho mesta, ktoré sa

volá Betlehem lebo pochádzal z Dávidovho domu a rodu, 5 aby sa dal zapísať s Máriou,

svojou manželkou, ktorá bola v po žehnanom stave. 6 Kým tam boli, nadišiel jej čas

pôrodu.

7 I porodila svojho prvorodeného syna, zavinula ho do plienok a uložila do jasieľ, lebo

pre nich nebolo miesta v hostinci.

8 V tom istom kraji boli pastieri, ktorí v noci bdeli a strážili svoje stádo. 9 Tu zastal pri nich

Pánov anjel a ožiarila ich Pánova sláva. Zmocnil sa ich veľký strach, 10 ale anjel im

povedal: „Nebojte sa. Zvestujem vám veľkú radosť, ktorá bude patriť všetkým ľuďom:

11 Dnes sa vám v Dávidovom meste narodil Spasiteľ Kristus Pán.

12 A toto vám bude znamením: Nájdete dieťatko zavinuté do plienok a uložené v jasliach.“

13 A hneď sa k anjelovi pripojilo množstvo nebeských zástupov, zvelebovali Boha a hovorili:

14 „Sláva Bohu na výsostiach a na zemi pokoj ľuďom dobrej vôle.“

Vianoce vracajú svetu radosť, nádej, život: sám Boh sa nám viditeľne ukázal cez tvár jednoduchého a chudobného dieťaťa,

ktorého bohatstvom je láska ku všetkým ľuďom. Omša v noci ZVESTUJE, že sa narodil Emanuel, ktorého čakali všetky národy.

Omša na svitaní pozýva celú cirkev, aby s úžasom PRIJALA Božiu spásu. Pri omši vo dne nabáda prológ Jánovho evanjelia

celú cirkev, aby v tichu a klaňaní ROZJÍMALA o tajomstve vteleného Božieho slova.

Pred tajomstvom zrodenia Božieho syna sa cirkev s údivom skláňa a s pohnutím vyznáva: rodí sa z Panny ten, ktorý sa zrodil

od večnosti z Otca. Vo Vianociach ide o Ježiša Krista, ktorý spočíva (spokojne leží) v náručí svojej Matky, avšak v jeho rukách

spočíva celý vesmír. Môžeme v tomto čase spoznať, že Ježiš stanovil, že bude navždy prebývať medzi ľuďmi, aby z každého

človeka urobil svojho brata a priateľa a priviedol ho k Otcovi.

Všetky adventné proroctvá, prísľuby znejúce v Božom slove sa teraz zavŕšili. Žalmistka pravdivo ohlasuje, že sa prísľuby

naplnili: Dnes sa nám narodil Spasiteľ, Kristus Pán.

S Ježišovým narodením sa rodí „nový človek“, konečne po Adamovi a jeho potomkoch, ktorých tradícia nazýva „starý človek“.

V Ježišovi, novom človeku, sa stretávame s Bohom. Kto ho prijíma, stáva sa tiež novým človekom.

Podľa: Hrdoš, Vianoce 2005



Vianočné posolstvo Mons. Ortigu o stretávaní Krista

v každom človeku

„V Kristovi sa Vianoce stávajú sviatkom bratstva a kresťan musí Krista

stretávať v každom človeku, nielen sporadicky, ale neustále“ – to sú slová

predsedu Konferencie biskupov Portugalska, arcibiskupa diecézy Braga,

Mons. Jorgeho Ortigu v súvislosti s prípravami na Vianoce.

Vo svojom posolstve ďalej pripomína, že je potrebné „objaviť takzvané

chýbajúce miesta, najmä v biede, ktorá vzbudzuje hanbu a snažiť sa

pomáhať so solidárnosťou, realisticky, konkrétne a možno aj anonymne“.

Podľa biskupa Vianoce „sú alebo by aspoň mali byť silou, ktorá je hnacou

silou láskavosti“, aby “sa muži a ženy dobrej vôle nechali ňou viesť tak,

aby sa snažili objavovať situácie, ktoré ohrozujú ľudské práva a ktoré

sa budú tešiť z možnosti pomáhať.“ V závere Mons. Ortiga spomenul

slová svätého Pavla, že Boh miluje toho, kto dáva s radosťou a tiež to,

že vždy je tu niekto, s kým sa môžeme podeliť.

Podľa TKKBS



Rumunský židovský spisovateľ a aktivista Elie Wiesel uvádza vo svojej tvorbe istý rabinský príbeh. Rozpráva ako malý

chlapec menom Ješiel s plačom vtrhol do izby svojho starého otca, známeho rabína Barucha. Po lícach sa mu kotúľali

slzy ako hrachy

a nariekal: „Môj kamarát ma úplne, ale úplne opustil. Správa sa ku mne nespravodlivo a nepekne.“ „A mohol by si mi o tom

povedať čosi bližšie?“ spýtal sa ho rabín. „Nuž“, odvetil chlapec, „hrali sme sa na skrývačku a ja som sa schoval tak dobre,

že ten druhý ma nemohol nájsť. Ale v tom ma jednoducho prestal hľadať a odišiel preč. Nie je to škaredé? Tá najkrajšia

skrývačka stratila svoje čaro, pretože ten druhý prerušil hru.“ Tu ho rabín pohladil po líci, aj jemu vystúpili do očí slzy,

a povedal: „Áno, naozaj je to veľmi škaredé. A sám vidíš: S Bohom je to presne tak isto. On sa skryl a my ho nehľadáme.

Len si predstav, Boh sa schoval a my ľudia ho ani nehľadáme.“

Pane, keď si taký dobrý, prečo sa nám nedáš hneď poznať, ale ústami žalmistu vravíš „Hľadajte moju tvár“ ? Keď si taký veľký a

vznešený, prečo neukážeš svoju moc, ale apoštol Pavol o tebe píše „On, hoci má božskú prirodzenosť... uponížil sa, vzal si

prirodzenosť sluhu“ ? Vskutku Boh prichádza, ale neoslepuje nás svojou slávou ako svojho sluhu Mojžiša, ktorý si musel zahaliť

tvár, lebo nik z ľudí nemohol vidieť Boha z tváre do tváre. Rovnako neprichádza a nezráža nás svojou mocou na kolená, aj keď nás

žalmista pozýva: Prichádza kráľ , náš Pán, poďte klaňajme sa mu. (porov. Ž 95)

Samaritánskej žene povedal Ježiš: Vy sa budete klaňať v Duchu

a pravde. A tu nás Boh pozýva k odpovedi na jeho „vyklepanie“,

lebo On nás už dávno našiel ako prvý.

Sv. Otec Benedikt XVI. dodáva: „Praje si, aby medzi ním a nami

povstalo tajomstvo lásky, čoho predpokladom je sloboda.“

Áno, Boh túži, aby sme ho hľadali, aby sme vytvorili to, čo našimi

ústami nazývame slovom vzťah. On sa jednoducho skryl do podoby

malého a bezbranného Dieťaťa. Tu v jasliach čaká na človeka.

Našiel si ho? A chceš ho nájsť?

Ak si už stratil chuť hľadať ho, On poruší pravidlá a sám beží

za tebou... lebo túži po Tebe. Otvor svoje srdce.

Prosím, dovoľ mu vstúpiť.

(spracované podľa Ratzinger, J.: Zasiahnutí neviditeľným. Trnava : Dobrá kniha 2006)



„Mám ešte niečo urobiť?“ opýtala sa sekretárka. Zaneprázdnený riaditeľ

letmo pozrel na hodinky a do diára. „Už sme mali byť preč. Teraz už

nič nevybavíme.“

Sekretárka sa usmiala: „Vlastne je tu ešte zoznam vianočných darčekov

od vášho syna. Nezabudnite, o tri dni sú Vianoce!“

„Aspoň vy na to myslíte!“ povzdychol si vyťažený riaditeľ. „Obávam sa,

že moje úbohé dieťa sa na mňa trochu nahnevalo. A asi oprávnene.

Mám na svoju rodinu tak málo času. Keď prídem domov, malý už spí.

Skoro nikdy sa nestihneme porozprávať. Ach! Ale aspoň na Vianoce by som

mu chcel dať pekný darček! Ibaže nemám čas kúpiť ho... Urobíme to takto:

kúpite ho za mňa. Nech to stojí, čo to stojí. Prečítajte si zoznam a kúpte

všetko, čo si malý zaželal.“

Sekretárka otvorila list a s úsmevom povedala nadriadenému: „Vždy plním

vaše príkazy, ale tento raz to nedokážem.“

„Prečo nie? Je tam napísané niečo, čo sa nedá zohnať osemročnému

dieťaťu? Čo si to želá? Ukážte, do paroma!“

Sekretárka mlčky podala riaditeľovi list od jeho syna. Muž čítal:

„Drahý ocko, namiesto vianočného darčeka by som chcel, aby si si v novom

roku našiel každý deň (alebo takmer každý) pol hodinu času pre mňa.

Nič iné nechcem. Tvoj syn Ferko.“

(Bruno Ferrero: Pastierova flauta)

Ak sa narodí v jaskyni a jeho všemohúcnosť

a nekonečnosť sa zredukuje na plač dieťaťa

v kolíske dejín a zla ľudstva, je to preto,

lebo nám musí dať tie najťažšie lekcie života:

pripraviť našu bytosť na nemohúcnosť

a slabosť vecí.

Ak príde ukrytý v hmote sveta a neprijme pocty

moci, ale pot robotníka, tak preto, lebo si musí

privyknúť a musí nás privykať na pot smrteľnej

úzkosti.

Ak zvolí za zákon svojho konania nežnosť a nie

násilie, tak preto, lebo vie, že Božská múdrosť

chce, aby sme víťazili nie silou, ale láskou

a svoje víťazstvo získa tým, že porazí kríž.

Ak si zachová správanie, dotvorené prorokmi,

„sluhu Pána“, Nevinného – to správanie, ktoré

oživuje najhlbšiu žilu nádejí a spirituality Izraela

– tak preto, lebo si je vedomý, že kráľovstvo,

to pravé, Božie,

nebude politickým kráľovstvom moci, stability, blahobytu, ale skutkom najväčšej lásky, aký kto mohol vykonať tu dolu voči Bohu,

prijatím biedy človeka, ktorého smrť je len zálohou a prechodom.

Nie je jednoduché milovať, ani pre nás, ani pre Krista, ale nič nie je väčšie a dokonalejšie ako Ježišova láska vo svojej dobrovoľnej

a milovanej biede.

Povedal by som, že nič mi nie je drahšie, ako práve táto chudoba Boha.

Je mi milšia ako jeho všemohúcnosť.

Prihovára sa mi väčšmi ako jeho múdrosť.

Je mi bližšia ako jeho krása.

Chudoba Boha: hľa, najvyšší stupeň lásky.

(Carlo Caretto – z knihy Kráčajme po ceste lásky)



Koledníci Dobrej noviny budú opäť

prinášať do rodín radostnú zvesť

a zbierať pritom peniaze

pre núdznych v Afrike.

Koledovanie "Dobrá novina"

sa bude v našej farnosti konať

v nedeľu 28. decembra od 12:30

hod. Zapísať sa možno v sakristii

na pripravený a logom označený

papier, ale aj elektronicky

na webovskej stránke farnosti

http://farnost.slnet.sk/ alebo

na stránke www.erkosl.sk

do piatku 26. 12.

Do zapísaných rodín prídu

koledníci  deti a animátori

z eRka  Hnutia kresťanských

spoločenstiev detí s pripraveným

programom. Koledovanie spojené

so zbierkou sa v Starej Ľubovni

koná pravidelne a nachádza čoraz

väčšiu podporu.

Aj pred tohtoročnými Vianocami

budeme stretávať Skautov

roznášajúcich Betlehemské svetlo,

zapálené priamo v Bazilike

Narodenia Ježiša Krista v

Betleheme. Týmto svetlom pokoja

pripomínajú skauti ľuďom takmer

celej Európy posolstvo Vianoc 

lásku a pokoj. Prostredníctvom

našich skautov zažiari aj v Starej

Ľubovni a okolí, aby prinieslo

do našich domovov požehnanie,

porozumenie a pokoj do každej

duše. Obetaví chlapci a dievčatá

prinášajú tento plamienok priamo

do Kostola sv. Mikuláša. Osobne

ho potom roznášajú na miesta s

nepretržitou službou (nemocnica,

domov dôchodcov, polícia) a do

jednotlivých rodín našej farnosti.

Združenie rodičov pri ZŠ sv. Cyrila

a Metoda, Cirkevné gymnázium

sv. Mikuláša v Starej Ľubovni a

Kresťanskodemokratické hnutie

organizujú Ples rodičov a

priateľov školy. Ples sa

uskutoční 31. januára 2009

v jedálni ZŠ a gymnázia. O hudbu

sa postarajú bratia Kollárovci.

Cena vstupenky je 500, Sk

pre 1 osobu, 1000, Sk pre pár.

Zakúpiť si ju možno

na sekretariáte školy

(u ekonómky p. Hetešovej).

Výťažok z plesu bude použitý

na materiálnotechnické

dovybavenie školy.

Všetci sú srdečne pozvaní!

Opäť je tu možnosť nechať si

posvätiť svoje rodiny a

domácnosti kňazom. „Koleda“,

ako sa ľudovo hovorí posviacke,

sa bude konať počas vianočného

obdobia, podľa bližšie hláseného

rozpisu počas sv. omší.

Na koledu sa možno prihlásiť

opäť aj prostredníctvom internetu

na stránke http://farnost.slnet.sk,

prihlasovanie je spustené

od 12. 12. Taktiež bude možné

zapísať sa na papier

v sakristiách vo všetkých

kostoloch. Presné termíny

koledovania budú ohlásené

počas vianočných bohoslužieb,

ako aj zverejnené na uvedenej

stránke.

eRko  Hnutie kresťanských

spoločenstiev detí v spolupráci

so zoskupením Sedmiččka

pripravuje Vianočný koncert,

spojený s predstavením nového

CDalbumu s názvom Len chcieť.

Uskutoční sa 26. decembra o 14:00 v Dome

kultúry v Starej Ľubovni. Predstavia sa siedmi

talentovaní speváci vo veku 10  14 rokov, známi

zo súťaže "Ľubovňa  Objav 2007" a kapela CCA,

ktorá pre nich zložila skladby. Okrem nových

piesní zaznejú známe vianočné koledy. Vstupné

je dobrovoľné. Na koncerte bude možné zakúpiť

si detskomládežnícke CD. Bližšie informácie

možno nájsť na stránke www.sedmiccka.sk.



voju pastoráciu som začal pred dvoma rokmi

vo farnosti Podolínec a Lomnička. Predchádzala tomu

aj skutočnosť, že už počas štúdia teológie som sa viac

zameral na pastoráciu Rómov. Snažím sa žiť podľa slov:

„Choďte do celého sveta a hlásajte evanjelium všetkému

stvoreniu.“ Som poslaný Kristom cez biskupa, aby som

ohlasoval radostnú zvesť evanjelia všetkým ľuďom

bez rozdielu farby pleti, národnosti, či spoločenského

postavenia. Tým, ktorí chcú počúvať Božie slovo,

a to hlavne srdcom.

Prosím Vás, milí Staroľubovňania, o modlitby a obety za každého človeka,

aby farnosť vždy smerovala správnym smerom ku Kristovi a netopila sa v šírom

mori sekularizmu, hedonizmu, ateizmu, či konzumizmu.

Starej Ľubovni som len počul a vďaka Bohu ju teraz

môžem ako novokňaz aj spoznať. Prichádzam sem

ako kňaz, ktorý chce ku všetkým pristupovať rovnako,

lebo každý veriaci vo farnosti je rovnako dôležitý.

Starí a opustení ľudia sú pre nás veľkým prínosom,

mladí nesú nádej, rodiny nás obdarúvajú

živými svedectvami.

Verím, že aj moja pastorácia v tejto farnosti

prinesie svoje ovocie v posilnení nášho duchovného života.

Musíme však mať na mysli aj to, že kňaz nie je organizátorom, ktorý niečo riadi.

Je osobou, ktorá spája nebo so zemou, pričom sa modlí za ľudí jemu zverených.

Verím, že všetci budeme spolu dobre vychádzať, a tak robiť radosť Bohu.

„Ale kdeže, dnes už vo svete vládne anarchia.“ Tak znela odpoveď môjho

známeho, keď som ho pozýval k miništrovaniu. Škoda že tak rýchlo zmizol,

mohla z toho byť dobrá debata.

Aj mne sa raz prihovoril vtedajší pán kaplán Gondkovský a dal mi tú istú ponuku.

Pomyslel som si: „Ja a miništrant? To nie.“ Lenže jeho môj odmietavý postoj

neodradil a po určitom čase som to predsa len skúsil.

Bol som veľmi milo prekvapený. Namiesto „svätuškárov“, čo okrem chodenia

do kostola nič iné nerobia, som spoznal partiu super ľudí, ktorí si popri svojich

povinnostiach nachádzajú čas na Boha.

Preto ak by sa niektorí z Vás k nám chceli pridať, budeme veľmi radi.

Vôbec nevadí, ak ste aj vyznávačmi anarchie.

Príďte sa predmodlievať modlitbu
sv. ruženca do farského
Kostola sv. Mikuláša! Od pondelka
do nedele (okrem stredy) sa začína
vždy o 17:45.

Chceli by ste patriť do Misijného
združenia Ducha Svätého a
modlitbami i inak pomáhať kňazom
na misiách a každému, kto to
potrebuje? Príďte na stretnutie
združenia každý tretí pondelok
v mesiaci po večernej sv. omši
do Kostola sv. Petra a Pavla!

Máte 50 rokov a viac a chcete
využiť čas? Môžete tak urobiť
v Klube kresťanských seniorov
(viac na stranách 12, 13).

Si mládežník a nemáš kam ísť
v čase voľna? V priebehu roka
môžeš navštevovať biblické stretká
s kňazom na fare (informácie budú
oznámené na začiatku školského
roka), či začať sa stretávať
s mladými zo spoločenstva
(dobrypastier@dobrypastier.com,
tel.: 0908850488, 0915890674).

Ak máš 7 až 14 rokov a nechceš
sa nudiť, príď do eRka! Viac sa
dozvieš na www.erkosl.sk, alebo
napíš na erkosl@erkosl.sk. Tráviť
voľný čas ťa pozýva aj Združenie
Mariánskej mládeže (bližšie
informácie získaš v ZŠ sv. Cyrila
a Metoda a na Gymnáziu
sv. Mikuláša).

Máte aj vy odkaz, ktorý by tu tiež
mal byť? Ozvite sa nám
na mikulasovlist@gmail.com!



Desiaty máj 2008. Sobota ako každá iná.

Plná stresu, zhonu, nervozity. Ale pre niekoho

veľký deň, najdôležitejší, obrovský a krásny.

Michal Murcko, dnes už vysvätený kňaz, odhodlaný

dávať sa ľuďom, žiť pre nich a kvôli druhým zabúdať

na seba. V spomínanú sobotu prijal v seminárnom

kostole otcov Pallotinov v Oltarzewe neďaleko Warszawy

v Poľsku z rúk otca biskupa Andreja Dziegi (poľský Sandomiersky biskup) sviatosť

kňazstva. Svoju primičnú sv. omšu spolu s veriacimi z farnosti slávil 18. mája

v Kostole sv. Petra a Pavla v Starej Ľubovni.

Michal je kňazom rehole Pallotínov. Rehoľu založil sv. Vincent Pallotti, ktorý bol

diecéznym kňazom a žil v 19. storočí (17951850) v Ríme. Ako kňaz bol známy veľkou

horlivosťou. Pracoval s mládežou, sirotami, väzňami, vojakmi, bol učiteľom na vysokej

škole. Cieľ rehole je opísaný v myšlienke „Všetci sme apoštolmi, krst nás zaväzuje, aby

sme tak ako môžeme, hlásali Evanjelium.“

Malá farnosť a predsa taká požehnaná. Už v krátkom čase máme medzi sebou troch

novokňazov, ktorí svoje životy odovzdali Bohu. Veria, že láska prichádza od Boha

a k nemu sa aj vracia, nikde nemajú takú istotu o Jeho blízkosti ako pod krížom.

Svoje poslanie „v plnom prúde“ vykonávajú Marián Hlavatý, Štefan Torbík a teraz aj

Michal Murcko. Láska Krista ich poháňa a motivuje, nedá pokoj a inšpiruje k tomu, aby

sa radostne hovorilo o Bohu tam, kde žijú.

Michalovi môžeme v jeho poslaní pomôcť aj my. Ktosi raz povedal: „Keď sa modlíme

za seba, vedie nás k tomu nutnosť, keď sa však modlíme za iných, vedie nás k tomu

láska.“ Nech aj v našich srdciach láska víťazí.

O spoločenstve pallotinov som prvý raz počul až po maturite, keď sme boli s rodičmi

slúžiť a pomáhať rodinám na duchovných cvičeniach v Slovenskom raji. Od môjho

spolubrata o. Vladimíra Peklanského SAC som sa o reholi dozvedel množstvo

potrebných informácii. Medzi Pallotinov ma pozval o. Wincent Chodowicz, ktorý bol

kaplánom v Starej Ľubovni a neskôr staval kostol Božieho milosrdenstva v Spišskej

Novej Vsi. (Pallotini totiž na Slovensku šíria hlavne úctu k Božiemu milosrdenstvu.)

Stal som sa v poradí štvrtým slovenským pallotinom. Ďakujem Vám, spolu s mojimi

rodičmi a Vašu podporu a duchovnú pomoc!

Michal pochádza z ôsmich detí, je

v poradí druhým synom manželov

Miroslava a Ľudmily Murckovcov,

ktorí žijú v Starej Ľubovni. Jeho

povolanie sa zrodilo na Oáze rodín

vo Vyšných Ružbachoch, kde

Michalovi rodičia spolu s pátrom

Zamkovským CSsR pripravili Oázu

rodín rodinám z Bratislavy, Starej

Ľubovne i Kežmarku. Mal vtedy asi

osem rokov. Vo viere ho ďalej

formovali duchovní správcovia

farnosti i kapláni, podľa slov

Michala "najmä Dušan Pardel,

katechétky (sr. Michaela,

sr. Oľga), ale aj príklad rodičov

a „verných“ kresťanov katolíckej

Cirkvi". Michalove duchovné

korene siahajú ešte hlbšie, až

k prastarým rodičom a príbuzným.

Prastrýko Michal Murcko slúžil

dnes už blahoslavenému gr.kat.

biskupovi Vasiľovi Hopkovi

v Prešove. Prastarý otec Jozef

Arendáč sa nedal zlomiť pri

kolektivizácii, hoci potom ťažko

mohli doštudovať jeho viaceré deti.

Starý otec Ferdinand Kubina

vstúpil do kláštora Tešiteľov

Božieho srdca, odkiaľ bol

po aprílovej "temnej noci" v prvom

ročníku štúdia internovaný. Musel

narukovať do PTP – práporov, bol

nespravodlivo odsúdený na tri roky

a pracoval asi dva roky

v uránových baniach Rtyně

v Podkrkonoší. Podobne ako starý

otec Štefan Murcko zomrel. Títo i

ďalší príbuzní Michala sprevádzajú

na jeho ceste modlitbami.



Atmosféra posledných marcových dní, ktoré sa niesli

v znamení spomienok okrúhle výročia – 100. rokov od

narodenia veľkého človeka  Msgr. Viktora Trstenského,

ako aj 20. výročie sviečkovej manifestácie, evokovala

vo mne chuť podeliť sa so svojimi spomienkami, ale

zároveň aj so vzniknutými reflexiami na určité veci,

postoje a tiež aj našu súčasnosť.

Som v prvom rade vďačná všetkým, ktorí

sprostredkovali vo farnosti pripomenutie si „veľkého a

slávneho muža“, nášho otca Viktora Trstenského,

ktorý tak veľmi ovplyvnil životy nás mnohých.

Napriek tomu, že moje osobné spomienky z čias

jeho pôsobenia v Stará Ľubovni sú len v útržkoch (bola

som vtedy predškoláčka a začínajúca školáčka),

pamätám si iste, že sme ho ako deti mali veľmi radi

a chceli sme byť v jeho prítomnosti čo najdlhšie.

Aby sme predĺžili čas náboženstva s otcom Trstenským,

chodievali sme mu naproti pred faru a po skončení hodiny

sme ho zasa doprevádzali naspäť ku fare. A on nám

v tom nikdy nebránil. Pamätám si dobre na jeho tašku,

v ktorej mal stále pripravené cukríky – moje obľúbené

boli žltočervené, ktoré som si potom na hodine

zhromažďovala na lavici za správne odpovede.

S rodičmi sme si zasa zaspomínali na jeho

koledovanie do rodín – vtedy, v čase totality, mu chodili

zástupcovia rodín osobne naproti – u nás chodil otec,

ktorý šiel čakať monsignora o dva bloky ďalej, pred nami

bol ešte u Ignáczových. Čas posviacky s monsignorom

bol príjemným časom pre nás všetkých. Strávili sme ho

v družnom rozhovore a vo veľmi srdečnej atmosfére.

Vedel sa prihovoriť dospelým a rovnako aj nám, deťom.

Otec Trstenský sa vtedy tiež živo zaujímal o všetko,

napríklad aj o pracovné problémy. Aj vďaka jeho podpore

a povzbudzovaniu mamka napriek tomu, že pracovala

ako gynekologička, dokázala vo vtedajšej ťažkej dobe

odmietnuť zúčastňovať sa na interrupciách.

Rozlúčku s Ľubovňou si ako dieťa nepamätám, ale

viem z rozprávania rodičov, že „v tú nedeľu plakal celý

kostol“. S otcom Trstenským sme však ako rodina zostali

v stálom korešpondenčnom kontakte do posledných chvíľ

jeho života. Po tom, čo sa dozvedel o mamkinej chorobe,

nás dokonca napriek svojmu vysokému veku a

zdravotným ťažkostiam poctil svojou návštevou. Bolo to

v čase vysviacky nového Kostola sv. Petra a Pavla,

na ktorej sa monsignor zúčastnil. Tento veľký človek ani

vtedy, keď už jemu samotnému bolo ťažko, neváhal

navštíviť svojich verných farníkov.

Toto a ešte mnoho ďalších silných momentov sa mi

vybavovalo v posledných dňoch pri spomienkach na nášho

otca Trstenského. Uvedomila som si, za čo všetko sme mu

vďační. Všetko ešte umocňovali aj knižne spracované

svedectvá mnohých ľudí.

Zážitkom pre mňa bola aj sv. omša v nedeľu

30. marca 2008 za účasti „mládeže z čias otca

Trstenského“. Je len škoda, že sa tento čas nevyužil aj

na stretnutie s osobnými svedectvami týchto vtedy

mládežníkov, dnes už zrelých ľudí – kňazov, rehoľníčok,

otcov i matiek rodín, ako bolo plánované v programe.

Otec Trstenský by sa určite potešil takémuto živému

stretnutiu, lebo sám preferoval stretnutia s ľuďmi. Dúfam,

že bude ešte niekedy príležitosť vypočuť si v našej farnosti

svedectvá týchto ľudí, podelenie pre mladých, ktorí túto

dobu nezažili. Takéto svedectvá by azda pomohli dnešným

birmovancom uvedomiť si skutočnú moc a silu

Ducha Svätého, ktorého majú onedlho prijať.

V závere cítim ešte potrebu vysloviť obdiv, poďakovanie

a úctu všetkým Ľubovnianom, ktorí v týchto pohnutých

časoch riskovali veľa, ale udržali si „rovný chrbát“ napriek

osobným nevýhodám a šikanovaniu zo strany totalitného

štátu. Urobili tak, tak ako ich to učil a aj ukazoval

na vlastnom živote otec Trstenský. Využívam túto možnosť

na to, aby som menovite poďakovala za svedectvo odvahy

rodine Štelmachovej, Melkovičovej, Akimjakovej, Ščurkovej

a mnohým ďalším ľubovnianskym rodinám, u ktorých sme

za tých ťažkých čias ako mladí mali „dvere otvorené“

aj po odchode otca monsignora (často nás práve cez nich

nechával pozdravovať už z Trstenej).

Zaslúžia si, aby sa o nich hovorilo aj nahlas a

konkrétne, nielen všeobecne. Vďaka takýmto rodinám a ich

obetám možno naša viera vo farnosti pretrvala, zosilnela,

vyzrela. Vážim si tiež mojich rodičov, ktorí sa v tých časoch

nedali zlákať sľubmi zo strany štátnych orgánov a odovzdali

nám vieru čistú a bez vypočítavosti, myslím, že práve aj

vďaka pôsobeniu otca Trstenského mohli dozrievať v nej aj

oni sami.

Odkazom otca Trstenského pre mňa osobne je:

budovanie normálnych, teplých ľudských

vzťahov na každej úrovni, umocnených aj

svedectvom osobnej viery, život vo svetle a

pravde, s „vyrovnaným chrbátom“ aj v dnešnej

liberálnej dobe. Uvedomila som si, že farnosť

je hlavne o vzťahoch, o ľuďoch, o čase, úcte

a láske, ktorá je konkrétna a činorodá,

nielen teoretická.

Máte aj vy spomienky na Mons. Trstenského, o ktorých by mali vedieť aj ostatní? Podeľte sa s nimi!

Svoje svedectvá, spomienky, názory píšte a vhadzujte do schránky farského úradu s označením "Mons. Trstenský",

alebo ich pošlite na mikulasovlist@gmail.com. Jednotlivé príspevky budeme postupne uverejňovať. Ďakujeme!



• V Lurdoch je nedostatok spovedníkov,

pretože tam stúpa počet pútnikov. Denne

sa tu koná asi 1000 spovedí.

• V Jemene pribúda kresťanov, ktorí sa

v tejto islamskej krajine stretávajú raz

za týždeň v domácnostiach a komunikujú

spolu cez internet. Musia byť veľmi opatrní,

lebo podľa islamského práva odpadnutie

od islamu sa trestá smrťou. Odhaduje sa,

že v Jemene prijalo kresťanstvo najmenej

dvetisíc moslimov.

• Anglikánske tradicionalistické

spoločenstvo sa oddelilo od anglikánskej

cirkvi už v roku 1977. Teraz asi tridsať

anglikánskych biskupov a vikárov spolu

so 400 000 veriacimi sa rozhodlo vstúpiť

do plného spoločenstva s Katolíckou

cirkvou. Toto tradicionalistické spoločenstvo

tvoria členské cirkvi v Kanade, USA, írsku,

Anglicku, Juhoafrickej republike, Austrálii,

Indii, Pakistane a Japonsku.

• Blízke svätorečenie kardinála Johna

Henryho Newmanna (18011890) sa

očakáva podľa vatikánskych novín

Ossevatore Romano. Kardinál je významný

intelektuál, ktorý prestúpil z anglikanizmu

na katolícku vieru.

• V roku 2007 za pápežom do Vatikánu

priputovalo asi 2 830 100 ľudí,

na generálnych audienciách v stredu

sa zúčastnilo 729 000 pútnikov,

pri zvláštnych audienciách ich pápež prijal

209 000. Na liturgických slávnostiach bolo

442 000 veriacich a na nedeľné príhovory

pred modlitbou Anjel Pána prišlo 1 450 000

ľudí.

• Benedikt XVI. dovolil, aby sa proces

blahorečenia fatimskej vizionárky Lucie dos

Santos začal už tri roky po jej smrti.

• Srdce Jána Pavla II. by malo byť po jeho

blahorečení uložené v krakovskej katedrále.

Nad touto možnosťou uvažujú poľskí

cirkevní predstavitelia.

• 21 mučeníkov v roku 2007 položilo

život za Krista. Z toho deväť bolo

diecéznych, šesť rehoľných kňazov,

traja diecézni diakoni, jeden rehoľný

brat, jedna rehoľná sestra a jeden

bohoslovec. Mučeníckou smrťou

zomrelo osem ľudí v Ázii (v Iraku,

na Filipínach a na Srí Lanke), sedem

v Južnej Amerike, štyria v Afrike

a dvaja v Európe.

• V bývalom východnom Berlíne, kde

roky vládol štátny ateizmus, vzrastá

počet veriacich. Mladí dospelí ľudia

hľadajú spoločenstvo a zmysel života.

Ide o pozoruhodný jav, lebo len

36 percent bývalých východných

Nemcov sa pokladá za veriacich, kým

medzi západnými Nemcami je to

78 percent.

• Počet sestier Matky Terézie za

posledných desať rokov vzrástol

o 25 percent. Ročný prírastok sa

zvýšil zo 600 na 750. Na svete

pracuje asi 5000 sestier

v 134 krajinách.

• Saleziánsky kňaz Thomas, ktorý

v Indii spolupracoval s Matkou

Teréziou, niekoľko mesiacov trpel

na bolesti spôsobené obličkovými

kameňmi. Deň pred plánovanou

operáciou ho lekári prepustili

z nemocnice, aby ešte mohol odslúžiť

svätú omšu. Kňaz pri bohoslužbe

požiadal veriacich, aby sa modlili

za jeho uzdravenie prostredníctvom

orodovania Matky Terézie.

Nasledujúci deň pri predoperačnom

vyšetrení mu lekári nezistili žiaden

obličkový kameň a operáciu zrušili

ako nepotrebnú. Miestny biskup

po konzultácii s lekármi označil náhle

uzdravenie ako zázrak, lebo

z medicínskeho hľadiska nebolo

vysvetliteľné.

• Svätováclavský rok otvoril kardinál

Miloslav Vlk s ostatnými českými

a moravskými biskupmi 22. januára

2008 v pražskej katedrále. Česká cirkev

si pripomína 1100. výročie narodenia

svätého Václava, patróna českých

krajín.

• Moskovský patriarcha Alexej II.

v parlamente Európskej únie ostro

odsúdil festivaly homosexuálov a

lesbičiek. Postavil sa za zákaz týchto

akcií v Rusku, pretože ich pokladá

za propagáciu nemravnosti. Kritizoval

zákony, ktoré v mene ľudských práv

ospravedlňujú nemravné konanie.

• V Európe žije 53,7 milióna moslimov,

teda zo 680 miliónov európskych

obyvateľov je 7, 9 percenta moslimov.

Najviac ich žije v Rusku (25 miliónov) a

v európskej časti Turecka (5, 9 milióna).

Vo Francúzsku je ich 5,5 milióna,

v Nemecku 3, 3 milióna, v Albánsku 2, 1

milióna, v Bosne a Hercegovine sú 2

milióny, v Anglicku je 1,5 milióna,

v Bulharsku 1, 1 milióna, v Taliansku

a v Holandsku po 1 milióne. V Rakúsku

je 350 000 a vo Švajčiarsku 330 000

moslimov.

• Šesť arcibiskupov máme

na Slovensku. Ku skôr

vymenovaným piatim sa radí aj

Mons. Dominik Hrušovský, ktorý sa

z Ríma vrátil do vlasti a býva v

rodnej obci Veľká Maňa.
• V Číne a vo Vietname vzrastá počet

katolíkov. Na tohoročnú Veľkú noc bolo

pokrstených až do 2800 dospelých,

ktorí sa na vstup do Cirkvi pripravovali

tri roky.

• Vo Viedenskej arcidiecéze pôsobia

kňazi až zo 49 krajín sveta. Najviac

zahraničných kňazov je tu z Poľska,

Nemecka, Latinskej Ameriky a z Afriky.

• Michail Gorbačov, bývalý šéf

Komunistickej strany Sovietskeho zväzu

a sovietsky prezident, v sprievode

svojej dcéry Iriny strávil pol hodinu

na kolenách v modlitbe pri hrobe

svätého Františka v Assisi. Pri tej

príležitosti vyhlásil: „Svätý František

zohral veľkú úlohu v mojom živote."



V prvom rade je dôležité vedieť, že pochvala má

omnoho väčší účinok než trest. Ohodnoťme každú

snahu, dobrý skutok i láskavosť. Je lepšie nepríjemným

situáciám predchádzať. A to napríklad tým, že deti

dosýta zamestnáme činnosťou. Deti od malička rady

spolupracujú i s rodičmi, rady pomáhajú v domácnosti,

chcú vykonávať činnosti spoločne, ak im však nato

dáme včas priestor.

Je neskoro začať v školskom veku alebo neskôr, keď

nám už zreteľne dokážu „odpapuľovať“ a už dávno sa

v nich vytratilo úsilie pomáhať. Zapojme deti

do bežných domácich činností postupne a primerane

veku. Nato však potrebujeme dostatok času i obetavý

prístup.

Už dvojtrojročný synček či dcérka môže vziať utierku

a utierať spolu s mamou riad, môže sa postaviť na

stoličku a pomáhať pri umývaní, zametaní, varení...

Prváčik by mal dokázať nachystať jednoduchú večeru

(chlieb, maslo, čaj), očistiť zemiaky, zeleninu a mohli by

sme pokračovať.

Zaujímavá a pestrá činnosť je predpokladom,

že dieťa nebude vymýšľať bláznovstvá a robiť zle.

Dieťa by tiež malo poznať „pravidlá hry“, musí jasne

poznať, čo smie a čo nie. Veľmi vhodná sa javí

motivácia. Deti majú mať radosť z toho, čo konajú,

majú byť presvedčené o správnosti svojho konania.

Motiváciou môže byť jednoduché objatie ako prejav

lásky, rozhovor o tom, čo je dobré a čo zlé

(nechať vyjadriť dieťa svoj názor), povzbudenie,

vyslovenie dôvery, uznanie, ale i primeraná odmena

po vykonaní dobrého skutku. Tu nemyslíme

hneď na hmotné dary, hoci i tie často prispievajú

k vytvoreniu autority.

Odmenou môže byť trebárs spoločné čítanie rozprávok,

spoločná hra, vychádzka. Veď už každý vieme

najlepšie, čo na našich malých zaberá.

Bolo by ideálne, ak by to všetko fungovalo. Ale vieme, že nad

dieťaťom sa nedá striehnuť každú sekundu a kadečo sa prihodí

i pri najlepšej vôli, nehovoriac o tom, ak ich máme doma viac.

Naše živé striebrá niekedy povyvádzajú mnoho pestiev, nezbedností

či neuposlúchnutí. Niekedy to spravia neúmyselne, možno z hravej

detskej zvedavosti, no niekedy naschvál, pri plnom vedomí. A tu je

prvý bod, ktorý musíme brať do úvahy, ak chceme dieťa potrestať.

Ak ide o nevedomý priestupok, asi by som volila skôr pokarhanie,

upozornenie než nejaký ťažký trest.

V druhom prípade je zrejme nutné zasiahnuť tvrdšie. V tom vidím

problém, lebo si uvedomujem, že tu je potrebné byť dôsledným.

Ak som dieťa upozornil a ono vopred vie, že to a to nesmie, je jasné,

že po porušení pravidiel nastáva trest.

Tu platí – trestať, ale s láskou, nie ponižujúco, pod vplyvom emócií.

Trestať tak, aby bol trest adekvátny priestupku i schopnostiam

dieťaťa, teda spravodlivý a rozumný. Napríklad ak dieťa

neuposlúchne a nevysype smeti z koša, možno mu zakázať počítač

na jeden deň. Nechcime, aby si k nemu nesadol týždeň, nevydrží to

ani on a priznajme si, ani my. Previnilec by mal prejaviť ľútosť

nad svojou chybou, mal by si uvedomiť, že trest je zaslúžený.

Účinným trestom môže byť odopretie láskavosti. Ak je to možné,

netrestajme verejne, ale súkromne, v neprítomnosti kamarátov,

s najväčšou rozvahou a trpezlivosťou.

Priznám sa, s týmto problémom stále bojujem. Vo víre emócií

sa zdajú byť účinné. No ich účinnosť veľmi rýchlo stráca hodnotu.

Z vlastnej skúsenosti viem, že netelesný trest má trvalejší účinok.

Verím, niekedy sa mu naozaj nedá vyhnúť.

Určite však nepreháňajme, aby sme nemuseli ľutovať.

Mnohí psychológovia a veľkí pedagógovia telesné tresty vôbec

neodporúčajú. Vychovávateľ ním ponižuje nielen dieťa, ale i seba,

lebo telesný trest je dôkazom toho, že sa v danej situácii

nedokáže vynájsť.

Počula som i názor, že okolo dvoch – troch rokov veku dieťaťa

je „jedno po zadku“ prípustné a ešte účinné.

Rodičia, nezabúdajme však na jednotnosť a vzájomnú podporu

autority vo výchove!



Zahraj sa na detektíva a v nasledujúcom texte nájdi 10 krstných mien.

Pokús sa tiež uhádnuť meno hlavného hrdinu tohto skutočného príbehu a zisti,

čo má spoločné s naším farským časopisom!

V Malej Ázii sa nachádza mestečko, ktoré sa nazýva Patara. Je to krajinka milých ľudí, ktorá víta ľudí

z celého sveta. Prečo? Narodil sa tu svätec, ktorého poznajú ľudia na celom svete. Svojou štedrosťou

a dobrým srdcom preslávil i amerického prezidenta. Jeho rodičia boli verní Bohu a v láske vychovávali

svojho synčeka. Nehovorili nikdy lož a netajili sa ani tým, že majú veľký majetok. Ale ako veľa ľudí

pred nimi, aj ich si Ocko zavolal k sebe do nebíčka. Keď teda odišli, darovali synovi veľa peniažkov,

no on si ich nenechal ani na chvíľku. Rozdal ich chudobným, a dodnes je znázorňovaný s tromi

mešcami. Neskôr sa stal v Myre horlivým biskupom. Zlí ľudia nariadili, aby boli kresťania uväznení.

A tak ich začali prenasledovať a čoskoro chytili aj tohto svätca. Ale našťastie, neostal tam naveky,

lebo dobrí ľudia vydali edikt, ktorý umožňoval hlásiť sa každému k svojej viere. Až do konca svojho

života šíril Božiu lásku medzi ľuďmi. Jeho duša našla miesto pri ľuďoch, ktorí mali veľmi radi

Pána Ježiša. Stal sa patrónom detí, pekárov, námorníkov, či majiteľov záložní.

Presuň jednu zápalku tak, aby platila rovnosť:

1. Muž, ktorému dal Ježiš kľúče od neba

2. Kňazské rúcho

3. Abrahámova manželka

4. Vzkriesený brat Marty a Márie

5. Prvý stupeň kňazstva

6. Rajská záhrada

7. Farba rúcha, ktorá sa používa v pôste

8. Koniec modlitby

9. Zlato, kadidlo a...

Ak správne vylúštiš tajničku, dozvieš sa, čo majú deti najradšej.



Mnohí členovia Združenia kresťanských

seniorov Slovenska (ZKSS) prešli

útrapami 2. svetovej vojny a 40ročným

útlakom totalitnej komunistickej moci.

Na výročnom stretnutí (február 2008)

v súvislosti s týmito životnými

skúsenosťami zdôraznili, že spoločnosť

sa môže obrodzovať a rozvíjať vtedy,

ak prijme za základ svojej existencie

kresťanský svetonázor a európsku

civilizáciu. Podľa kresťanských seniorov

si náš národ zachoval identitu.

Ostal a aj ostane verný kresťanským

princípom, ktoré k nám doniesli

slovanskí apoštoli.

Staroľubovniansky klub ZKSS pracuje

už jedenásť rokov, v súčasnosti

pod vedením predsedníčky Anny

Kesselovej. Pri príležitosti desiateho

výročia založenia klubu získal jeho

dlhoročný predseda Jozef Oto Orlovský

(dnešný podpredseda, spoločne

s Emíliou Chovanovou a Máriou

Turekovou) od predsedu územného

centra Prešov Andreja Dupaľa čestné

uznanie. Toto ocenenie získal

aj samotný klub. Okrem toho získalo

združenie ešte jeden pochvalný titul

– Fórum pre pomoc starším odovzdalo

členke klubu Janke Lukačovej diplom

pre „Seniora roka“, za mimoriadne

aktivity v seniorskom veku a ochotu

pomáhať druhým.

K prvému januáru eviduje tunajší klub

kresťanských seniorov 98 členov,

pričom vek seniora je 50 rokov a viac.

Priemerný vek členov klubu je 69 rokov,

združenie sa usiluje spoločenstvo

omladiť.

O duchovný rast klubu sa v uplynulom

školskom roku staral kaplán

Peter Molek, pre jeho odchod na nové

pôsobisko pridelí dekan farnosti

Marián Pánik združeniu zrejme nového

kňaza. Na výročnom stretnutí seniori

výrazne ďakovali správcovi farnosti

Stará Ľubovňa za takúto možnosť

duchovného vodcovstva. V rámci

návratu k tematickým stretnutiam

s kňazom si seniori zaspomínali na

jednotlivé prednášky. V rámci pôstnej

obnovy boli aj o zabíjaní bezbranného

života v lone ženy, umelom

oplodňovaní, predčasnom ukončovaní

Na výročnom stretnutí ZKSS sa zúčastnili aj

Anna Kesselová (súčasná predsedníčka klubu),

Jozef Oto Orlovský (dlhoročný predseda a

súčasný podpredseda klubu), europoslankyňa

Zita Pleštinská, biskupský vikár vdp. Ján Zentko,

staroľubovniansky dekan vdp. Marián Pánik,

kaplán vdp. Peter Molek a Pavol Gurega

(na fotografii zprava).



života ťažko chorých a starých ľudí,

o redukcii ľudskej osoby na biologický

materiál. V inom čase sa zasa

uvažovanie upriamovalo napríklad

na Božie milosrdenstvo.

Členovia tunajšieho klubu sa zapájajú

do mnohých aktivít, ktorými si na jednej

strane spestrujú denný režim, zároveň

však ich životom pomáhajú dávať stále

nové hodnoty. Jednou z aktivít sú

návštevy pútnických miest.

V júli minulého roka zorganizovalo

územné centrum združenia v Prešove

celoslovenskú púť seniorov do Levoče.

Na púti, ktorá bola darčekom pre členov

v rámci osláv desiatich rokov združenia,

sa zúčastnilo 25 tisíc seniorov.

Na sviatok Sedembolestnej

Panny Márie záujemcovia vycestovali

zasa do Šaštína. Septembrová púť bola

spojená s návštevou Skalky

pri Trenčíne, kde na prelome 10. a 11.

storočia žili pustovníci sv. Andrej Svorad

a Benedikt.

ZKSS v Starej Ľubovni sa každoročne

aktívne zapája do príprav Dňa matiek

a Mariánskej akadémie, rovnako tak

bolo pri posledných ročníkoch. Klub je

zároveň zodpovedný za vianočnú

zbierku na pomoc viacdetným rodinám,

sirotám, polosirotám, opusteným

a chorým s názvom „Daruj Vianoce

– Chudobní chudobným“. Seniori sa

zúčastnili na výstave Projekt Vagón

o tragických osudoch holokaustu, ktorá bola

dočasne umiestnená na tunajšej železničnej

stanici. Prítomní boli tiež na besede

s prezidentom republiky počas jeho

minuloročnej návštevy v našom meste.

Na výročnom stretnutí členov združenia mala

okrem návratov do minulosti svoje miesto

aj vyhliadka do budúcna. Kresťanskí seniori

vyslovili snahu podporovať a pomáhať

mladým i deťom – Spoločenstvu mladých,

Združeniu Mariánskej mládeže,

Slovenskému skautingu, eRku – Hnutiu

kresťanských spoločenstiev detí.

Záujem o iné spoločenstvá potvrdilo

viacero akcií, ktoré klub seniorov

podporoval (okrem iného zájazd detí a

mladých do Vysokej nad Uhom k hrobu

Anny Kolesárovej, misijnú zbierku

hladujúcim cez upečenie predaných

medovníčkov, či Karneval svätcov

prostredníctvom pomoci s

občerstvením). Kresťanskí seniori sú

aktívni a sú tu. Medzi seba pozývajú

ďalších záujemcov.

Do rozpravy na výročnom stretnutí ZKSS sa zapojila aj Emília Chovanová (na hornej fotografii

v strede), súčasná podpredsedníčka klubu. Okrem nej a Jozefa Orlovského ako podpredseda

v klube vystupuje aj Mária Tureková (na hornej fotografii vpravo dole).

Aj fotografie dole zachytávajú atmosféru stretnutia členov ZKSS v rámci osláv rokov činnosti.



Spomínate si ešte na študentské časy?

Kdesi na dne duše sa stále cítim rovnako

ako za študentských čias. Keď na nich

pozerám, občas mám chuť rozhorčovať

sa nad ich krikom – je to prejav starnutia?

(úsmev). Ale vždy si pripomeniem,

že sme boli takí istí, je tomu už pekných

pár rôčkov. Chcel by som nemožné

 mať ich vek a terajšiu skúsenosť.

Je to možné?

Dá sa to len jediným spôsobom.

ň Byť medzi mladými, im odovzdávať

skúsenosti a od nich čerpať elán mladosti.

Je rozdiel vyznávaťvieru dnes

a za čias vašej mladosti...

Strednú školu a nadstavbu som robil

koncom totality. Za vieru už nehrozili

ťažké väzenia, len nepríjemnosti. Pre

nás vyznávať vieru bolo dobrodružné.

Ale stálo to aj nepríjemnosti a zriekania.

Povedať, že podzemná Cirkev bola len

hľadaním dobrodružstva, by bolo príliš

povrchné. Skôr treba povedať, že sme

vtedy horeli ideálmi, bolo sa treba

obetovať a riskovať jeden za druhého

a to tieto ideály živilo a dávalo im veľmi

reálny základ.

Je to dnes iné?

Dnes je doba iná, ale myslím, že práve

v tých zdravých skupinách mladých

cítim podobný závan – nadšenie

a obetavosť. Tie musia ísť spolu, inak

lietame v oblakoch. Mladícky elán

napĺňa zápalom, ktorý sa prejavuje

navonok ako svedectvo. Mnohí mladí mi

pripadajú bez ideálov, akoby už nemali

po čom túžiť a z čoho sa radovať.

Zmysluplný život mladých veriacich ľudí

je pre nich motivácia, je to plnenie

prorockého poslania uprostred

kamarátov. Jedného môjho priateľa a

teraz kňaza obrátilo práve to. Spomína

si: „Mal som v triede spolužiakov, ktorí

boli akýsi iní. Bolo vidieť, že pre čosi

žijú. Zistil som, že sú veriaci a to ma

priťahovalo...“.

Kopec mladých na sebe chce

pracovať. Potrebuje k tomu niekoho

druhého alebo si človek vystačí sám?

Boh nás stvoril rôznych a to je pekné.

A nikoho nestvoril dokonalého. Každá

povaha a každý jednotlivec ma svoje

„plusy“ a „mínusy“, a to je krásne. To



Človek je tvor omylný a preto vo svojom konaní neraz poblúdi. Naproti tomu

Boh so svojimi princípmi je neomylný. V novej rubrike chceme poznať bližšie

sedem sviatostí. Vylúčiť povery, predstavy a objaviť ich pravdu a vznešenosť.

Začneme sviatosťou Pomazania nemocných.

Kňaz v čiernej sutane pri lôžku chorého človeka v kruhu jeho blízkych

vysluhuje pomazanie nemocných. Treba sa báť, alebo mať nádej?

Azda je kňaz nositeľom smrti a smútku? Vonkoncom nie!

Veď koná v osobe Ježiša Krista – Toho, ktorý nalomenú trstinu nedolomí a hasnúci

knôtik nedohasí. V skutku On sa obťažil našimi hriechmi, jeho rany nás uzdravili.

Čo teda je a čo nie je pomazanie chorých?

Kde?

Čítame v Liste sv. Jakuba, apoštola: „Je niekto z vás chorý? Nech si zavolá

starších Cirkvi; a nech sa nad ním modlia a mažú ho olejom v Pánovom mene.

Modlitba s vierou uzdraví chorého a Pán mu uľaví; a ak sa dopustil hriechov,

odpustia sa mu.“

Je to jedna zo 7 sviatostí, ustanovená Ježišom Kristom a nie vymyslená ľuďmi.

Kedy?

Táto sviatosť sa udeľuje chorým, ktorí vážne ochoreli alebo sú dlhodobo chorí,

alebo sa ich zdravotný stav zhoršil, či čaká ich náročná operácia.

Pomazanie chorých „nie je sviatosťou iba tých, čo sa ocitajú v posledných chvíľach

života. Preto vhodný čas na prijatie je isto už vtedy, keď veriaci začína byť

pre chorobu alebo starobu v nebezpečenstve smrti.“

Neznamená to poslednýkrát prijať sviatosť, ale prijať podľa stavu veriaceho.

To znamená, že nesmieme čakať s privolaním kňaza do smrti, ale akonáhle

sa zhorší zdravotný stav človeka!

Ako?

Pomazanie nemocných udeľuje jedine kňaz vážne chorému veriacemu skrze

mazanie olejom a modlitbu.

Čo získava veriaci?

Uzdravenie duše (odpustenie všetkých hriechov a posväcujúcu milosť aby ho

pozdvihla a posilnila)

Uzdravenie tela (ak je to na osoh pre spásu duše)

Kam sa obrátiť?

Rím.kat. cirkev v Starej Ľubovni vám ponúka 24hodinovú službu zaopatrovania

chorých na čísle : +421 902 399 502

Na záver

Bolo by veľkou nerozumnosťou ostať ľahostajným voči tejto sviatosti.

Je to nepredstaviteľná milosť, ktorú nám Boh ponúka, lebo človek takto pripravený

s veľkou nádejou dosiahne nebeskú blaženosť. Preto apelujeme a prosíme vás,

bratia a sestry, ktorí máte vo svojich rodinách chorých a trpiacich:

Ak vám na nich skutočne záleží, využite aj tento prejav Božieho milosrdenstva.

dobré môže rozvinúť len za pomoci druhých a

to zlé si uvedomí, odstráni tiež len za pomoci

druhých. Navzájom sa potrebujeme.

Je to vaše terajšie poznanie alebo ste si to

otestovali aj ako mládežník?

Už na našich dávnych stretkách svojho času

„frčala“ páska o povahách, s pripojeným testom.

Každý mohol zistiť svoju povahu, jej silné

a slabé stránky a potom sme si celkom vedome

pomáhali rozvíjať to dobré a odstraňovať to

menej dobré. Zážitok rastu, zdokonaľovania

 a to v celkom praktických prejavoch, nielen

v jednostrannej zbožnosti – umocňovalo zážitok

mladosti, veď čo iné je mladosť, ako radosť

z rastu?

Ako má dnes mladý človek dosiahnuť,

aby bol rast naozaj radostný?

Ako pracovník v médiách a potroche už aj

teoretik médií by som radil mladým mať čím

viac zážitkov z prvej ruky a nielen

sprostredkovaných cez „virtuálnu realitu“.

Iné je sledovať film o nejakej expedícii a iné je

s partiou nejakú expedíciu zorganizovať.

Možno bude skromnejšia ako cesta za Polárny

kruh, ale zážitky budú oveľa živšie.

Prečo je to dôležité?

Má to dopad na postoj k slobode, schopnosť

konať rozhodnutia, rovnomerný psychický,

fyzický a spoločenský rozvoj. Na túto tému som

zámerne robil medzi mladými veľa prednášok,

lebo si myslím, že je to jedna z kľúčových vecí,

ako im pomôcť „nenechať si ukradnúť mladosť“.

Je dôležité žiť naplno svoju mladosť, lebo kto v

mladosti nežije mladosť, nevie byť v dospelosti

dospelý a v starobe starý. Teda treba mať čím

viac skutočných zážitkov, myslieť na iných a

stále na sebe pracovať. Prajem to aj všetkým

čitateľom Mikulášovho listu.
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