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VÝZVA
Pozývame všetkých, ktorí majú záujem,
spolupracovať na tvorbe nášho Mikulášovho listu.
Svoje príspevky, podnety, návrhy, pripomienky, rady,
ale i napomenutia nám môžete posielať na
mailovú adresu Mikulášovho listu
alebo odovzdať v sakristii kostolov.
Ďakujeme a tešíme sa na spoluprácu s Vami.

mikulasovlist@rkfarnost-sl.sk

Milí čitatelia Mikulášovho listu,
vstupujeme do roku Sedembolestnej Panny Márie. Pripomeňme si
slová našich biskupov, ktoré nám adresovali na slávnosť Panny Márie
Bohorodičky.
“V tomto Vianočnom čase si uvedomujeme bohatstvo,
ktoré máme v našich vzťahoch s tými, ktorí nás majú radi.
Prežívame čas, kedy si zvlášť uvedomujeme
aj náš vzťah k Bohu a jeho lásku k nám.
Zároveň objavujeme vo svojom vnútri aj veľkú túžbu
uzdraviť a obnoviť vzťahy, ktoré sa narušili,
ktoré sa oslabili alebo ochromili a ktorých uzdravenie
a posilnenie si tak veľmi želáme.
Najzákladnejším miestom našich vzťahov je rodina.
Preto v záujme upevnenia,
posvätenia a uzdravenia vzťahov pozývame
rodiny modliť sa spolu modlitbu ruženca,
alebo iné mariánske modlitby.
Modlitbou prelamujeme uzavretosť do seba
a s Máriou sa otvárame pre Boha.
Otvárame sa aj voči ľuďom a stávame sa
schopnými riešiť naše vzťahy s nimi.
Povzbudzujeme otcov, matky, synov a dcéry k tomu,
čo pred niekoľkými mesiacmi vyjadril Svätý Otec,
pápež František:
„Svätý ruženec, modlitba k Ježišovi a Panne Márii
prednesená spoločne, je vzácnou chvíľou ďalšieho
utuženia rodinného života a priateľstva.
Naučme sa viac modliť v rodine,
modliť sa ako rodina“
(homília Svätého Otca v Deň rodiny 27. októbra 2013).
PRAJEME VÁM
POŽEHNANÝ ROK 2014!
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Aktuálne

Pri polnočných svätých omšiach aj počas vianočných
sviatkov znie v našich chrámoch najkrajšia vianočná pieseň.
Táto pieseň obletela celý kresťanský svet a bez nej by Vianoce
iste boli chudobnejšie. Pieseň Tichá noc, svätá noc má 195
rokov. Tak, ako uchvátila veriacich v Obernsdorfe v roku
1818, kedy zaznela prvýkrát, tak udivuje aj nás. Jedinečnosť
melódie a pôsobivý text robia z tejto piesne modlitbu, ktorá
obmäkčuje aj najtvrdšie srdcia. Text tejto piesne napísal
kaplán Mohr a hudbu skomponoval miestny organista Gruber.
Po pamätnej polnočnej omši sa ich mená začali vyslovovať
čoraz častejšie a dodnes sa na nich nezabudlo. Zaslúžia si
našu pozornosť, obdarili nás prekrásnou piesňou. Nech táto
pieseň, ktorá rozžiari aj detské tváre, vychádza nielen z našich
úst, ale aj z duše a nech je tým najkrajším a najúprimnejším
poďakovaním Najvyššiemu za jeho vianočný dar, za Ježiša.
-ĽO-

Pápež František počas požehnania Urbi et Orbi z balkóna
na priečelí Baziliky svätého Petra okrem iného povedal: “Zastavme sa
pred Dieťaťom z Betlehema. Nechajme, aby naše srdce preniklo dojatie,
nebojme sa toho. Nemajme strach z pohnutia nášho srdca! Potrebujeme,
aby sa naše srdce pohlo. Nechajme ho ohriať sa Božou láskavosťou.
Potrebujeme jeho láskavé pohladenia. Božie pohladenia nezanechávajú
rany. Božie pohladenia nám dodávajú pokoj a silu. Potrebujeme jeho
pohladenia. Boh je veľký v láske, jemu vďaka a sláva naveky! Boh je
pokoj: prosme ho, aby nám ho pomáhal budovať každý deň: v našom
živote, v našich rodinách, v našich mestách a národoch, na celom svete.
Nechajme, aby nás preniklo dojatie nad Božou dobrotou.”

LUMEN
FIDEI

5. júla 2013 bol oficiálne zverejnený
text novej pápežskej encykliky Lumen
fidei (Svetlo viery).
V Tlačovom stredisku Svätej stolice
ho novinárom predstavili prefekt
Kongregácie pre biskupov kardinál
Marc Ouellet a tiež prefekt Kongregácie
pre náuku viery Mons. Gerhard Ludwig
Müller a predseda Pápežskej rady na
podporu novej evanjelizácie Mons. Rino
Fisichella.
Prvá encyklika pápeža Františka je
venovaná téme viery, ako to vyjadruje
jej názov Lumen fidei (Svetlo viery).
Je adresovaná biskupom, kňazom,
diakonom, zasväteným osobám a
všetkým veriacim laikom. Svätý Otec
ju podpísal na slávnosť sv. Petra a
Pavla 29. júna 2013. Prvú encykliku
pápeža Františka robí osobitou fakt, že
symbolicky prepája dva pontifikáty. Text
z podstatnej časti vyšiel z pera Benedikta
XVI., ktorý svoj prvý rukopis takmer
stihol dokončiť. Vydaná encyklika však
už nesie podpis jeho nástupcu. Pápež
František v úvode encykliky priznáva
autorstvo textu svojmu predchodcovi,
keď píše: „Som mu za to hlboko vďačný.
V Kristovom bratstve sa ujímam jeho
vzácneho diela, pričom k textu pridávam
niektoré ďalšie príspevky. Petrov
nástupca, včera dnes i zajtra, je totiž
stále povolávaný „upevňovať bratov“ v
tom nesmiernom dare viery, ktorý Boh
dáva ako svetlo na každodennú cestu“
(LF 7).
-radiovaticana.va-
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Boha treba viac poslúchať ...
„Cti svojho otca a svoju matku, aby si dlho žil na zemi,
ktorú ti dá Pán, tvoj Boh” (Ex 20,12)
Štvrtým prikázaním sa začína druhá
tabuľa zákona.
Toto prikázanie ukazuje poriadok lásky.
Boh chcel, aby sme po ňom
ctili svojich rodičov, ktorým vďačíme
za život a ktorí nám odovzdali poznanie Boha. Okrem toho sme povinní
ctiť a vážiť si všetkých, ktorých Boh
pre naše dobro obdaril svojou autoritou. (KKC) Odvodeným spôsobom sa
štvrté božie prikázanie týka aj vzťahov
s ďalšími členmi rodiny (nielen medzi
rodičmi a deťmi, ale aj starí rodičia,
širšia rodina). Vzťahuje sa napokon na
povinnosti žiakov voči učiteľom, chovancov voči vychovávateľom, zamestnancov voči zamestnávateľovi, podriadených voči predstaveným, občanov
voči vlasti (voči verejným autoritám).
Teda štvrté prikázanie upravuje medziľudské vzťahy v rodinnom spoločenstve a prenesene aj v
občianskej a cirkevnej spoločnosti.
Štvrté prikázanie sa obracia výslovne
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na deti v ich vzťahoch k otcovi a k
matke. Zahŕňa aj vzťahy príbuzenské s členmi rodiny. Požaduje vzdávať
úctu, prejavovať láskavosť a vďačnosť.
Prvoradou morálnou povinnosťou
detí je úcta a poslušnosť. Úcta je
čnosť, akýsi výsek zo spravodlivosti,
ktorou človek dáva tomu druhému
to, čo mu patrí pre jeho vznešenosť a
pre dobro prijaté od neho. Vznešenosť
otcovstva a materstva spočíva v tom,
že sú najbližšími spojencami a spolupracovníkmi Boha vo vzťahu k
dieťaťu najmä v odovzdávaní tajomstva života a dobro, ktoré dieťa prijíma od rodičov je život a výchova.
A to sú výnimočné a veľké dobrá.
Poslušnosť je zasa čnosť, ktorou sa
človek podriaďuje vôli predstaveného,
ak mu niečo zákonite nariaďuje. Je to
jedna z čností, ktorá nie je sympatická
modernému človeku, túžiacemu po
nezávislosti. Poslušnosť však v pravom zmysle slova nie je len vyplnenie príkazu, ale podriadenie sa osoby

ako takej, je vnútorným priľnutím k
rodičovskej autorite. Je to „áno“ poriadku, hierarchii stvorení, ktorú ustanovil Boh, a je zároveň „nie“ chaosu,
rebélii. Úcta voči rodičom, už len preto
že nám dali život, je neodvolateľná, no
miera poslušnosti dieťaťa závisí aj od
jeho veku a osamostatnenia sa. Dieťa
dokonca nemá poslúchnuť nemorálny
príkaz, alebo vo vážnych otázkach ako
výber životného partnera, či povolania má slobodu. V dospelosti je syn,
alebo dcéra viazaný len tzv. funkčnou
poslušnosťou, ak bývajú ešte spolu s
rodičmi: t.j. rešpektovanie domáceho poriadku, prispievanie na chod
domácnosti atď. A nakoniec, kto si
ctí rodičov a poslúcha ich, prejavuje
aj hlboký rešpekt voči Bohu Otcovi a
ten mu sľubuje dlhý život! Dôležite
je pripomenúť skutočnosť, že úcta
patrí rodičom, aj keď si to nezaslúžia.
Boh prikazuje úctu voči všetkým
rodičom. Ak si malý, veľký, dospelý
- uvedom si, že na svet ťa priviedli
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tvoji rodičia, im vďačíš za výchovu
v detstve. Váž si rodičov aj vtedy, ak
majú menšie alebo i veľké chyby a
nedostatky. Dokonalý rodič neexistuje, lebo všetci ľudia sú hriešnici.
Hriechy proti štvrtému prikázaniu sú: hanbiť sa za rodičov, zaprieť
ich, urážať, zosmiešňovať alebo fyzicky
napadnúť, neposlúchať, nenávidieť,
nepostarať sa o slušné živobytie pre
svojich starých a bezvládnych rodičov.
Rodičia
hrešia: ak zanedbávajú
náboženskú výchovu svojich detí, ak
pohoršujú nekresťanským životom
(opilstvom, zvadami, nemravnosťou...),
ak môžu a nedajú svojim deťom to, čo
potrebujú pre život a výchovu, zanedbávajú svoju vyživovaciu povinnosť.
Čo sa týka povinností v
občianskej spoločnosti, môžeme sa
oprieť o citát z listu svätého apoštola
Pavla Rimanom:„Každý nech sa poddá
vyššej moci, lebo niet moci, ktorá by
nebola od Boha. Kto sa teda protiví
vrchnosti, protiví sa Božiemu poriadku. Preto sa treba podriadiť, a nielen zo
strachu pred hnevom, ale aj kvôli svedomiu. Preto platíte aj dane, lebo tí, čo
ich vyžadujú, sú Boží služobníci. Dávajte každému, čo ste dlžní: komu daň,
tomu daň, komu clo, tomu clo, komu

bázeň, tomu bázeň, komu česť, tomu
česť.“ Cieľom občianskej spoločnosti
má byť spoločné dobro. Každý kresťan
je povinný k tomuto prispieť podľa svojich možností a schopností. Kresťania
sa majú angažovať vo verejnom
živote. Ani Boh ani Cirkev nepredpisuje formy vlády. „Konkrétny spôsob,
akým spoločnosť organizuje svoje zriadenie a usporiadanie verejnej moci,
môže byť rozličný.“ (Gaudium et Spes)
Tí, čo majú v rukách moc, majú
chrániť neporušiteľné práva jednotlivcov a rodín. Majú chrániť materiálne
a duchovné dobrá jednotlivcov a
spoločnosti. Majú úrady obsadzovať
schopnými ľuďmi s mravnými kvalita-

mi. Občania majú dať verejným autoritám patričnú úctu a zachovávať spravodlivé zákony. Medzi iným to znamená
platiť dane a využívať volebné právo.
Každá autorita je od Boha. Ale
nad všetky autority je Boh. Ježiš nás učí:
„Dávajte teda, čo je cisárovo, cisárovi,
a čo je Božie, Bohu.“ Apoštol Peter
hovorí: „Boha treba viac poslúchať ako
ľudí.“ Nech teda naša poslušnosť Bohu
a prirodzeným alebo verejným autoritám zabezpečí pokojné nažívanie
v našich rodinách a spoločenstvách.
Spracoval Mgr. Radoslav Majerník

Nech sú požehnaní tí, ktorí chápu, že moje nohy už nevádzu chodiť.
Nech sú požehnaní tí, ktorí majú pochopenie, že zle počujem,
ktorí vedia, že moje oči už veľa nevidia a že hneď všetko nepochopím.
Nech sú požehnaní tí, ktorí nenadávajú, keď niečo rozlejem, alebo nechám spadnúť.
Nech sú požehnaní tí, ktorí mi pomáhajú nájsť veci,
ktorí ma počúvajú, keď spomínam na minulosť.
Nech sú požehnaní tí, čo zmierňujú bolesti,
čo mi dávajú pocítiť, že ma majú radi a sú ku mne dobrí.
Nech sú požehnaní tí, čo mi uľahčujú ťažkú cestu do večnosti
a myslia na dobrého Boha.
Až raz budem u Boha, ja si na nich určite spomeniem.
Phil Bosmans: Požehnanie starého človeka.
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Modlitby otcov
Modlitby otcov sa v našej farnosti konajú pravidelne
každý druhý pondelok v kostole sv. Petra a Pavla po svätej
omši. Modlíme sa k sv. Jozefovi, ktorý je patrónom modlitby
otcov, každodennú modlitbu otcov, čítame sv. Písmo,
knižôčku modlitby otcov a modlíme sa korunku Božieho
milosrdenstva. Snažíme sa potlačiť našu prirodzenú túžbu
rozdávať rady a radšej odovzdávame naše problémy Pánovi.
V auguste sme mali modlitby na hore Zvir v Litmanovej.
Zúčastnili sme sa na celoslovenskej púti mužov v
Gaboltove, na národnom pochode za život v Košiciach a
na celoslovenskom stretnutí modlitby otcov vo Svite. Sme
otvorení prijať do skupinky modlitby otcov nových otcov,
ktorí cítia potrebu modliť sa za svoje rodiny a spoločne s
ďalšími otcami chváliť Pána.
Imrich Vavrek
Hnutie Focoláre
Spoločenstvo rodín hnutia Focoláre (Dielo Máriino) sa v
našej farnosti stretáva raz mesačne v kruhu rodín. Stretnutie
začíname sv. ružencom, pokračujeme prečítaním Slova
života (Slovo života – jedna veta z evanjelia), pokračujeme
vzájomným zdieľaním, obohacovaním a povzbudzovaním
ako sa nám darí či nedarí ho uplatňovať v živote, v našich
rodinách, v práci, na ulici.... Stretnutie ukončíme spoločnou
modlitbou. Stretávame sa raz mesačne, v utorok, v týždni
po prvom piatku v mesiaci.
V rámci farnosti, ako každý rok, aj tento sme sa stretli
spolu s našimi rodinami na sviatok sv. Cyrila a Metoda
v Litmanovej na hore Zvir, kde sme začali sv. liturgiou.
Deň venovaný rodinám sme vzájomne obohatili rôznymi
akciami – deti športom, starší svojimi umeleckými vstupmi
ako spev, hra na rôzne hudobné nástroje. Samozrejme
nechýbalo vzájomné rozhovory, opekačka a dobrý guľáš.
Tradičné letné celoslovenské stretnutie hnutia Focoláre
tzv. Mariapoli sa tohto roku uskutočnilo vo Zvolene v dňoch
11.7. – 14.7.2013. Cez 400 účastníkov všetkých vekových
kategórií z celého Slovenska prežilo takmer štyri dni
duchovnej obnovy aj oddychu v duchu spirituality jednoty,
tento rok na tému láska k bratovi. Deti mali samostatných
animátorov. Program bol obohatený večernými tematickými
worskhopmi, kde si každý našiel to, čo ho zaujalo.
Raz štvťročne sa stretávame na oblastnom stretnutí,
ktoré prebieha v Lipanoch, 1x ročne prebieha duchovná
formácia priamo v centre Hnutia Focoláre v Ríme.
Všetky tieto stretnutia sú otvorené.
Bližšie informácie nájdete na stránke www.focoláre.sk
Viera Hetešová
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Modlitby matiek
Naša skupinka Modlitby matiek funguje vo svojich
pravidelných stretnutiach, ktoré sú raz za týždeň.
Je to pre nás darovaný čas v napätom, rýchlom
kolobehu dní. Chvíľa zastavenia sa a spoločnej
modlitby za naše deti je pre nás naplnením, pokojom
a nádejou, že v odovzdaní máme najistejšiu pomoc.
Uvedomujeme si, že strach o deti nás spútava,
učíme sa tak dôverovať Bohu. Veľkú radosť máme z
vytvorenia novej skupinky MM v Plavnici. Sila modlitieb
za deti s ďakovaním za dar materstva rastie. V januári
by sme sa chceli stretnúť s inými skupinkami MM na
modlitbovom trojdní. Veríme, že sa nám to podarí.
Mária Takáčová
Domáca Cirkev Hnutia Svetlo - život
Druhý júnový víkend sa ženy z nášho spoločenstva stretli
na chate vo Vyšných Ružbachoch. Zámerom stretnutia
bolo lepšie sa spoznať, zdielať osobné a rodinné problémy
a upevniť vzájomné vzťahy. Bol to víkend načerpania
nových síl pre telo i dušu, víkend telesného aj fyzického
zotavenia. 21. - 25. augusta 2013 sa 16 rodín nášho Hnutia
zúčastnilo na Oázových rekolekciách animátorov rodín
v Mlynčekoch pri Kežmarku. Duchovnú záštitu prebral
národný moderátor Hnutia svetlo-život o. Peter Komanický
a národný moderátor Domácej Cirkvi o. Martin Goč. Cieľom
duchovných cvičení bolo oboznámiť animátorské páry s
charizmou Domácej cirkvi. Duchovným zážitkom rekolekcii
bola reťazová adorácia jednotlivých manželských párov
pred Najsvätejšou sviatosťou oltárnou.
6. október 2013 bol pre naše rodiny Dňom spoločenstva.
Nosnou myšlienkou podujatia, ktoré sa uskutočnilo v
priestoroch cirkevnej školy boli slová - Znova sa narodiť.
O. Peter Komanický vo svojej prednáške vysvetlil, prečo
je to potrebné, prečo sa potrebujeme “znovu narodiť."
Zvýraznil aj potrebu evanjelizácie, ktorá je stále aktuálna
a potrebná. Ako kresťania máme byť evanjelizátormi vo
svojich rodinách, pracoviskách, všade kde sa nachádzame.
Ale opak je pravdou, prečo kresťania tak málo evanjelizujú?
Je to výzva pre nás, evanjelizácia sa musí pre nás stať
"štýlom života." Vrcholom dňa bola sv. omša, pri ktorej
nové animátorské páry dostali poverenie na další rok práce
v svojich kruhoch. V programe nechýbali ani svedectvá
manželských párov, ktoré sa zúčastnili na Oáze a Oráre. Deň
spoločenstvá je dňom radosti, spevu, modlitby,rozhovorov,
obohatenia. Tu si uvedomujeme, že nie sme sami, že sa
máme o koho oprieť, poprosiť o pomoc a modlitbu.
Spoločenstvo rodín

Farnosť

Spoločenstvo dobrého pastiera
V roku 2013 sme pripravili mnoho zaujímavých podujatí.
Medzi jedno z kľúčových patrí nezabudnuteľný LAJT týždňová duchovná obnova, ktorú pravidelne organizuje
naše spoločenstvo cez letné prázdniny. Tohto roku sa LAJT
konal od 1. 7. do 7. 7. v dedinke Zálesie. Zažili sme nočné
opekačky, túru na Tri koruny alebo popoludnie plné hier
a zábavy. Bol to požehnaný týždeň plný smiechu, radosti,
modlitby, katechéz a spoločného času stráveného v kruhu
najbližších priateľov. Počas celého leta sme sa naďalej
stretávali a postupne pripravovali ďalšiu významnú
udalosť pre nás, ale i pre celú farnosť. Bola to duchovná
obnova pre birmovancov s názvom H2O - príď a osviež
sa. Išlo o niekoľkohodinový evanjelizačný program, ktorý
sa konal 31. augusta v gymnáziu sv. Mikuláša. Na úvod
si mohli naši birmovanci otestovať svoje (aj fyzické)
zdatnosti. Okrem iného si mohli vyskúšať balansovanie na
slackline, presnosť a rozvážnosť v strieľaní na terč alebo
ohybnosť pri čínskom futbale a „roztrasenej chobotnici“. Po
spoločnom čase hier sme sa všetci odobrali do priestorov
telocvične, aby sme sa osviežili nielen na tele, ale aj na
duchu. Nasledoval evanjelizačný program, ktorý pozostával
z rozprávania kerygmy, svedectiev a scénok. Z množstva
zaujímavých momentov sa asi najviac v našich pamätiach
uchovala chvíľa, kedy si každý, kto chcel urobiť vo svojom
živote krok vpred, vzal zo stromu bielu šatku, ako symbol
svojho rozhodnutia dať Bohu šancu. Vyvrcholením tohto
podujatia, ale aj celého dňa bola svätá omša, ktorú
celebroval p. kaplán Radoslav. Avšak týmto popoludním
sa to rozhodne neskončilo! 19. októbra sme sa totiž opäť
všetci spoločne stretli na ďalšej špeciálnej akcii venovanej
birmovancom a to na beGin (be in God). Popoludnie bolo
plné modlitby, scénok, svedectiev a rôznych zaujímavých
dynamík. Cieľom týchto podujatí bolo ukázať birmovancom,
že život s Ježišom stojí za to a že len tak môžu nájsť
skutočnú radosť a žiť naplno. Taktiež sme chceli tento
čas využiť na to, aby sme sa s nimi porozprávali, bližšie
ich spoznali a pozvali ich medzi nás. Boli sme teda veľmi
potešení, keď sme mohli 9. 11. otvoriť brány fary a privítať
našich birmovancov na Kalčetovom turnaji. Tento čas bol
plný dobrej nálady a športového elánu. Víťazi si odniesli
trofeje, ale skutočnou cenou pre nás všetkých bol spoločne
strávený čas. Ďalšou z akcií, ktorá sa nám vryla do pamäti
je aj víkendovka, ktorej téma bola „Pri studni“. Obkolesení
krásnou podtatranskou prírodou sme spoločne načerpali
sily a prežili tak požehnaný víkend v kruhu spoločenstva.
Lenka Kardošová

Zo života františkánskeho bratstva
Členovia bratstva sa pravidelne stretávajú na modlitbách
vešpier, čítaní Svätého Písma a na formácii. S duchovným
asistentom p. Witoldom máme mesačné duchovné obnovy,
ktoré sú v pastoračnej miestnosti na fare.
Volebnú kapitulu miestneho bratstva sme slávili v
sobotu 11. 5. 2013. Stretnutie sme začali modlitbou
františkánskeho ruženca a svätou omšou vo farskom
kostole sv. Mikuláša.
Potom sme sa presunuli do
pastoračnej miestnosti na fare. Po vzývaní Ducha Svätého
kapitulu otvoril predseda volebnej kapituly br. Eduard
Malatinec, člen Východoslovenskej regionálnej rady
OFS. V tajnom hlasovaní si členovia miestneho bratstva
zvolili novú miestnu radu, ktorá bude viesť bratstvo v
nasledujúcom trojročnom období. Vyprosujeme novej
miestnej rade hojnosť darov Ducha Svätého, aby viedla
členov spoločenstva cestou lásky, pokoja a jednoty.
Púť do Ludzmierzu. Navštívili sme pútnické miesto v
Poľsku 15.6.2013, ktoré je známe Ružencovou záhradou.
Slovom, obrazom i meditáciami sme sa chceli viac zahĺbiť
do modlitby posvätného ruženca a uctiť si našu Matku
Pannu Máriu. Púťou nás sprevádzal duchovný asistent
bratstva páter Witold Adamczyk OFM Conv.
Kto dá prístrešie Sv. rodine – putovaním, modlitbou a
spevom sme sa pripravovali na sviatky Narodenia Pána.
Pozývame všetkých veriacich, ktorých oslovil evanjeliový
spôsob života sv. Františka z Assisi na stretnutie každý
utorok v nemocničnej kaplnke.
Mária Hudáková
Misijné združenie Ducha Svätého
Členovia MzDSV sa v auguste spolu s kresťanskými
seniormi zúčastnili púte do Nitry, v rámci ktorej navštívili
slovenskú provinciu kongregácie Misijných sestier služobníc
Ducha Svätého v Ivanke pri Nitre, noviciát misijných sestier
v Nitre na Kalvárii a kláštor Najsvätejšej Trojice, ktorý je
sídlom kongregácie služobníc Ducha Svätého večnej
adorácie. V septembri nás potešil vzácnou návštevou náš
rodák Páter Richard Cenker SVD a podelil sa s nami so
skúsenosťami z Bolívie, kde v súčasnosti vykonáva svoje
misijné poslanie. Mimoriadnou udalosťou a požehnaním
pre MzDSv v Starej Ľubovni bola duchovná obnova, ktorú
viedli rehoľné sestry SSpS pod vedením Sr. Pavly Peštovej.
Duchovná obnova sa konala v kostole svätého Petra a Pavla
v nedeľu 20.10.2013, ktorá bola zároveň misijnou nedeľou.
Členovia MzDSv podporili modlitbami aj finančnou
podporou misie v Rusku, v Bolívii a Indii.
Mária Fabiánová
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Putovali sme do Nitry
Púť bola zorganizovaná pri príležitosti osláv 1150.
výročia príchodu sv. Cyrila a Metoda na naše územie. Nitra
- matka slovenských miest je miestom mimoriadneho
historického významu. Podobne ako Rím, aj Nitra bola
založená na siedmich pahorkoch: Zobor, Hradný kopec,
Kalvária, Čermaň, Borina, Vršok, Martinský vrch. My sme
Nitru navštívili 17. augusta 2013. Svätú omšu sme mali
večer na Kalvárii. Slúžil ju Mons. Peter Brodek, ktorý sa nám
tento rok prihováral aj na stránkach Katolíckych novín a
prekvapil nás, keď osobitne pozdravil a privítal pútnikov zo
Starej Ľubovne. V misijnom dome na Kalvárii sme sa stretli
s predsedom Združenia kresťanských seniorov p. Mikloškom
a našich priateľov sme pozvali do Starej Ľubovne, kde je
tiež čo obdivovať. Ako sme užasli nad krásou a výzdobou
chrámu sv. Emeráma, museli sme sa pozastaviť a zamyslieť
sa aj nad naším kostolom. Naši predkovia obetovali všetko,
aby sa zaskvel v plnej kráse a zanechali nám dedičstvo, na
ktoré sme hrdí, ale aj nás čaká jeho oprava, zveľadenie.
Mali sme možnosť spoznať aj Služobnice Ducha
Svätého ustavičnej adorácie, ktoré pre náš národ vyprosujú
neustále milosti, potrebné k napredovaniu. Dojemné bolo
stretnutie s pátrom Štefanom Janíkom, ktorý bol v našej
farnosti kaplánom v r. 1970-1972. Po odobratí štátneho
súhlasu musel odísť a pracoval ako robotník. Po nádhernej
odpustovej sv. omši v Nitre sme sa radostne vracali domov
s poďakovaním, že nám bolo dopriate dožiť sa tohto
vzácneho jubilea a navštíviť miesta tak drahé všetkým
kresťanom.
Anna Melkovičová

Združenie Mariánskej mládeže neustále združuje
V rámci mesiaca Panny Márie sme spolu s oblastným
centrom Lendak zorganizovali poznávaciu akciu na
Ľubovniansky hrad. Hneď po nej sme spoločne slávili sv.
omšu v kostole sv. Petra a Pavla. Občerstvenie a rozvíjanie
osobných vzťahov nasledovalo po ukončení sv. omše v
priestoroch KPC. Najbližšie podujatia, ktoré uskutočníme
do budúcna, budú: karneval, športový deň a počas letných
prázdnin aj týždenný tábor. Preto pozývame všetky deti,
aby sa stali členmi Združenia Mariánskej mládeže. Viac
informácií o pravidelných sobotňajších stretkách sa
dozviete na detských svätých omšiach, od animátorov, alebo
na nástenkách v kostoloch. Nájdete nás aj na facebookovej
stránke: Združenie Mariánskej Mládeže SL. Tešíme sa na
Vás!
animátorky Eva & Klára
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Sviatočné stretnutie
Združenie kresťanských seniorov-klub Stará Ľubovňa
pod vedením pani Anny Kesselovej sa v roku 2013
pravidelne stretával na rôznych podujatiach. V nedeľu 17.
novembra 2013 sme sa stretli vo sviatočnej atmosfére pri
príležitosti mesiaca úcty k starším a na záver roka viery. Na
stretnutí boli prítomní aj naši duchovní otcovia, pán dekan
P. Lacko, p. kaplán R. Majerník a o. M. Pacák z gr. kat. farnosti
Matky ustavičnej pomoci. Svojou návštevou nás poctil aj
M. Biganič, primátor mesta. Seniori poďakovali za pokojné
žitie, za starostlivosť, ktorá sa im dostáva zo strany mesta
i farnosti v ktorej mnohí aktívne pracujú a odovzdávajú
svoje životné skúsenosti. Za duchovné vedenie patrí
srdečné poďakovanie p. kaplánovi Š. Hrbčekovi. Nezabudli
sme ani na našich drahých priateľov, ktorí pre chorobu
nemohli prísť a osobne sme ich navštívili či už doma, alebo
v Domove pre seniorov. Boli to dojemné stretnutia, pri
ktorých sa mohli vyžalovať, podeliť sa s ťažkosťami života,
so svojimi krížmi, ale aj vzájomne sa povzbudiť a uistiť, že
niekto na nich myslí, modlí sa a obetuje.
Marta Korečková
Vianoce v Starej Ľubovni kedysi
Na Vianoce roku 1973 v Starej Ľubovni sa nedá
zabudnúť. Čím boli bližšie, tým viac sme sa na ne tešili
a zdalo sa, že nás už nič nemôže prekvapiť. Stalo sa to v
poslednú adventnú nedeľu. Po sv. omši, keď sa už všetci
náhlili domov za predvianočnými povinnosťami, pán farár,
Mons. Viktor Trstenský poprial všetkým veriacim radostný
a požehnaný Štedrý večer v kruhu svojich rodín. Tých, ktorí
mali tieto posvätné chvíle prežiť v osamelosti však pozval
na štedrú večeru na faru. Zrazu nastalo ticho, nikto sa
neponáhľal, všetci si začali uvedomovať, že medzi nami je
dosť starých a opustených, chorých ľudí, ktorí ostanú sami
aj počas štedrej večere, kedy ľudia majú byť pri sebe čo
najbližšie. Pozvanie pre osamelých zaznelo ako hlas anjela.
Bol to pre nich najkrajší vianočný dar - dar spoločenstva.
Stará Ľubovňa prežívala nezvyčajné Vianoce podobné
tým prvým v Betleheme. Vianoce sú sviatkami radosti
a lásky a na fare to bol opravdivý Štedrý večer. Pre tých,
čo pre chorobu či nevládnosť nemohli prísť k farskému
štedrovečernému stolu, duchovný otec pripravil balíčky,
ktoré roznášali miništranti a dievčatá zo spevokolu. Veriaci
nezabudli na prekvapenie, ktoré im pripravil pán farár. Vo
farnosti sa potom ešte dlho rozprávalo, aký úžasný večer
to bol.
Ľubomír Ogurčák

Farnosť

Františkánske spoločenstvo na púti.

Požehnanie pamätníka nenarodeným deťom.

Mladí pripravili program pre birmovancov.

Spoločenstvo dobrého pastiera v horách.

Noví vysluhovatelia svätého prijímania.

Aktivita rómskej komunity v Podsadku počas Vianoc.

Živý Betlehem v kostole sv. Mikuláša.

Koledníci Dobrej noviny na farskom úrade.
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Ideológia rodovej rovnosti sa už i k nám prenáša
ako potenciálna morálna hrozba. Na jej vplyv a možné
dôsledky prišiel 16. septembra upozorniť študentov
Cirkevného gymnázia ThDr. Martin Koleják, PhD.,
prednášajúci morálnu teológiu v kňazskom seminári.
V zaujímavej prednáške poukázal na nebezpečenstvo,
s ktorým sa v najbližšom čase bude musieť
vysporiadať aj kresťanská verejnosť. Mladých ľudí
vyzval k odvahe zaujať správny postoj a byť aktívnym
v náročnom morálnom boji o slobodu a dôstojnosť.
9. a 23. novembra 2013 študentom štvrtého ročníka
odovzdali triedni učitelia IV. A a IV. B zelené stužky
ozdobené krížikom. Stužkové slávnosti sa začali
svätou omšou a pokračovali spoločenským posedením
s vynikajúcim programom. Oba nádherné večery sa
niesli v atmosfére radosti, ale aj úcty a vďačnosti, ktorú
študenti prostredníctvom piesní, tanca, prezentácií
a scénok prejavili svojim rodičom a učiteľom.
6. decembra 2013 sme slávili sviatok sv.
Mikuláša, patróna nášho gymnázia, svätou omšou,
ktorú celebroval pán kaplán Štefan Hrbček v
Kostole sv. Mikuláša. Slávnostný deň obohatil
nápaditý kultúrny program, ktorý pripravili
študenti štvrtého ročníka v Dome kultúry.
V novembri sme sa nielen v našej škole, ale aj v
celej farnosti zjednotili v myšlienke priniesť posolstvo
života. 2. novembra sme pred budovou nemocnice, v
ktorej sa vykonávajú potraty, zapálili sviečku a modlili
sa ruženec za všetky matky rozhodujúce sa zachovať
či nezachovať život vo svojom lone. Mysleli sme
aj na všetky deti, ktoré neuzreli svetlo tohto sveta.
V rámci misijného týždňa prebehla na ZŠ s MŠ
sv. Cyrila a Metoda „Farbená“ zbierka potravín,
šatstva, obuvi a hračiek pre deti v detskom domove.
V polovici novembra učitelia a žiaci zavítali do
detského domova v Ružomberku, aby vyzbierané veci
odovzdali deťom a strávili s nimi príjemné chvíle.
Všetkým darcom, ktorí akýmkoľvek spôsobom
prispeli, zo srdca ďakujeme.
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Z vašich listov

Sviatok Nového roka je aj sviatkom Panny Márie Bohorodičky.
Jej konanie nám dáva niečo vzácne na cestu po celý nový rok.
Prosí a odovzdáva nás svojmu Synovi.
Ježiš nám dáva úplne všetko: svoju slávu, moc, telo, krv, svoj život,
svojho Ducha i svoju matku Máriu.
Kde je Mária, tam je i Ježiš.

„Staň sa mi, súhlasím, môj Pane!“
Svojim „staň sa“ Mária naplno vstupuje do obrovského dobrodružstva viery.
Týmto krokom páli mosty, odmieta možnosť cúvnuť. Už sa nemožno otočiť späť.
Je žena silná, z pokolenia pútnikov, ktorá prekonáva všeobecnú mienku a ľudské normy a vrhá sa
do nepredstaviteľného, fascinujúceho tajomstva toho, ktorého meno je „ Svätý“ .
Nech vykoná vo mne, čo chce.
Slovom „ staň sa“ Mária naplno vstúpila do prúdu tých, čo sa odovzdávajú v tichu
a skladajú svoju dôveru len v svojho Pána.
A toto „ staň sa“ Máriu podrží. Oslobodí ju od všetkých úzkosti a dá jej silu,
plnú pokoja, dôstojnosti a sebaovládania.
Z toho sa rodí Máriina osobnosť.
Je dôstojná, dokonalá, istá, vyrovnaná, nezávislá, stála.
Nenárokuje si na žiadne práva.
V každej chvíli si zachováva rovnaký postoj.
Stáva sa paňou nad sebou samou, skôr než sa stala Paňou našou.
Nasledujme ju a nezablúdime.
Prosme ju a zbaví nás zúfalstva.
Myslíme na ňu a nezmýlime sa.
Jej sa držme a nepadneme.
Pod jej ochranou nebudeme poznať strach.
Keď nás bude ona viesť, neunavíme sa.
Keď nám bude ona milostivá, dosiahneme cieľ.
Nebojme sa smelo obrátiť k nej, lebo je nekonečne krásna, nekonečne dobrotivá.
Obracajme sa k nej, lebo je nekonečne čistá, nekonečne jemná.
K nej, lebo je nekonečne hodná cti, nekonečne štedrá a nekonečne srdečná.
Mária, keď prenikáme do hĺbky tvojich nežných očí, akoby svet zmizol s celou svojou krásou.
Mizne svet a vidíme nebo, keď sa ponárame do tvojho nežného pohľadu.
Ak by sme stratili zmysel pre pravdu, ak by sme sa vzdialili od toho, čo je čisté,
tvoje oči nám to pripomenú.
Keď slnko, ktoré nám svieti, jedného dňa zhasne a nastane tmavá noc v našom živote,
tvoje oči nech nás ožiaria, tvoje čisté a pravdivé oči, ktoré sú pre nás cestou a sprievodcom.

Anna Högerová
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