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O tom, ako sme boli na cintoríne
Možno aj vás lákajú staré cintoríny. Ako mňa. Na jeden takýto som počas
slnečného jesenného počasia vstúpil aj ja. Na cintoríne pri Ústí je pri jeho vstupe na
informačnej tabuli takýto rozhovor bez udania autora: Čo s bocianmi a deťmi? A čo
so smrťou? Kedy o tom s nimi začať otvorene debatovať? Ako to vezmú?
Nepošliapem im ilúzie? Či ich pripraviť na realitu čo najskôr? Mohla som si ušetriť
čas. Miško bude mať vo štvrtok päť rokov. Dnes je mi jasné, že mu je jasné. Skoro?
Neviem. Neriešim. Vnímam ho ako osobnosť. Malého veľkého so svojimi názormi
pri uvedomení si, že otázku prečo nahrádza výzvou na rozhovor, čo si o tom myslím
ja. Boli sme na prechádzke. Po mestečku, kde som vyrastala od narodenia. Uvidel
cintorín. Prosil ma, že sa chce iba pozrieť. Na krátku chvíľku som váhala, či je to
dobrý nápad. Nástojil. Pokojne, v pohode, chcel by to vidieť. Tak fajn. Zostal mi
kúsok pešej cesty na predprípravu.
Skúšala som opatrne. „Vieš, čo je na cintoríne?“ „Áno, mamka. Hroby. Tam sú
ľudia, čo už zomreli.“ „Presne tak. Na cintoríne musíme rozprávať ticho. Je to prejav
úcty.“ „Mamka, ja viem kedy ľudia umierajú. Keď sú starí. Alebo sa niekedy stane,
že zomrú v aute alebo na motorke. Alebo keď je niekto veľmi chorý, tak sa lekári
dohodnú, že ho dajú do hrobu, lebo už mu nevedia pomôcť. Tak vtedy zomrie.“
“No, v prvých dvoch prípadoch máš pravdu. V tom treťom áno aj nie. Lebo lekári
sa nedohadujú, že niekoho vložia do hrobu. Chorí ľudia umierajú preto, že im už nie
je možné pomôcť. Najprv človek zomrie až tak ho pochovajú.“ „Mamka, každý
zomrie, však?“ „Áno Miško. Každý raz zomrie. Smrť k životu patrí. Je to večné.
Narodíme sa, zostarneme a zomrieme. Takto to má byť.“ Vchádzame na cintorín.
Prvý hrob zanedbaný, vrchný panel posunutý a vytvorená škára približne desať
centimetrov. Miško okamžite odbehne a nazerá do vnútra. Vlasy sa mi zježili,
upozorním ho, že sa to nerobí. Iba som chcel vidieť, čo je dnu. Iba hlina. Ten
zomretý leží pod dnu.“ „Áno. Hrob sa zasypáva hlinou.“ Chodí pekne po chodníku,
je ticho a na najbližšom hrobe postaví zhodenú vázu a upravuje kvetiny. Pýta sa, kto
tu zomrel.
„Prečítaj si.“ Číta celé meno. Pýta sa, či bol starý. Že čítať vie, ale tým číslam
nerozumie. Odpovedám. Ten pán už bol starý. Prechádzame ticho ďalej. Uvidí pár
fotiek a na niektorých aj mladých ľudí. „Niekedy umierajú aj deti, mamka?“ „Áno.
Je to žiaľ tak. Občas sa dejú veľmi smutné veci.“ Kráčame. Prechádzame okolo
kolosálneho dvojhrobu s majestátnym náhrobkom. V strede náhrobku vystupuje z
kameňa plastika tváre Ježiša.
„Aha, mamka. Tu zomrela táto teta a takto vyzerala.“ A je to tu... V sekunde mám
emočnú explóziu a neviem, ako sa tváriť. V momente, keď sa bije krása detského

vnímania s nutnosťou vysvetliť. Nadýchnem sa a hovorím, že je to Ježiš. Je to
symbol viery a pomáha ľuďom prekonávať najťažšie chvíle. „Dobre. Takže tu je
pochovaný Ježiš. Tu leží.“ Nie. Tu sú pochovaní ľudia, ktorí v Ježiša verili. Ježiš
zomrel na kríži. Ďaleko odtiaľto a raz Ti o tom porozprávam. „Dobre. Tak poďme na
ihrisko.“
Odchádzam z cintorína so zvláštnym pocitom. Zase ho o niečo viac poznám, aj
keď je od narodenia môj vlastný. Nebál sa. Pôsobil prirodzene ako po nespočetných
uplynulých rozhovoroch o oveľa príjemnejších veciach. Neviem, či to bolo správne a
asi to ani vedieť nechcem. Lebo máme špecifický vzťah. Ten, čo sa tvári ako
nemenné klišé, ale nie je. Každé dieťa a každá mama sú jedineční. A pritom rovnakí
v tom, že je to fascinujúce. Stačí otvoriť myseľ a srdce. Musí to ísť... Koľké
rozhovory medzi rodičmi a ich deťmi sú v dňoch Dušičiek presne takéto. Prečo o
tom píšem? Preto, lebo aj v týchto rozhovoroch je v srdciach obrovská závora, ako
pre nás ľudí zamknutá brána starého cintorína. A za ňou nie je nič. Celkom nič?
Predsa vzťah – ku Ježišovi a vzťah viery vo večný život. O koľko bohatšie by toto
stretnutie medzi matkou a synom bolo, ak by mali medzi sebou Ježiša, v prítomnosti
ktorého sa mohli aj na tomto cintoríne pomodliť za všetkých, ktorí tam ležia
pochovaní.... a takto im pomôcť. Aj sebe... a nosiť v srdci tých, ktorých milujeme.
Aby sme spomienky na nich nemuseli amputovať od našej lásky. Tá je večná.
S pozdravom Juraj Spuchľák, dekan - farár
Františkáni - Kostol svätého Juraja v Trstenej
Pon. (11. 11.) – Sob. (16. 11.): sv. omša o 17.00 hod.
Ned. (17. 11.): sv. omša o 9.00 a o 18.15 hod.
Nemocnica-kaplnka: sv. omše sú v pondelok, v stredu a v piatok o 16.00 hodine.
V nedeľu o 7.00 hodine.
Dom Charitas sv. Františka z Assisi: sv. omša v nedeľu o 10.30 hodine.
Vešpery sú každý pondelok po sv. omši o 17.00 hodine.
Adorácia je vždy vo štvrtok do 19.00 hodiny.
Františkánsky kalendár: 13. 11. 2019 - sv. Didaka z Alcaly, člena prvého rádu.
14. 11. 2019 - sv. Mikuláša Tavelića a spoločníkov, kňazov a mučeníkov, členov
prvého rádu.	
  
Milí veriaci, na budúcu nedeľu 17. 11. 2019 bude zbierka v našom kostolíku na
umenšenie dlhu voči provincialátu našej rehole za všetky rekonštrukčné práce,
ktoré sa podarilo urobiť v minulom trojročnom období. Za vašu ústretovosť,
štedrosť a pomoc vám vyjadrujeme úprimné Pán Boh zaplať. Bratia františkáni.
POZÝVAME VÁS ...
Pozvánka na kurzy prípravy na manželstvo
Od
dnešného
dňa
je
možné
na
tomto
odkaze
https://www.domanzelstva.sk/spisska-dieceza prihlásiť snúbencov na víkendové
kurzy prípravy na manželstvo v rámci našej diecézy.

Pozvánka na pamätný deň Božieho sluhu biskupa Jána Vojtaššáka
Srdečne pozývame na celodiecéznu púť pri príležitosti Pamätného dňa narodenia
Božieho sluhu biskupa Jána Vojtaššáka dňa 16. 11. 2019 v Spišskej Kapitule.
Program púte začne modlitbou posvätného ruženca o 10.00 hodine v Katedrále sv.
Martina. Slávnostným celebrantom a kazateľom pri ďakovnej svätej omši o 10.30
hodine bude Mons. Alojz Tkáč. Rádio Lumen prinesie priamy prenos z celej
slávnosti. Po skončení svätej omše sa uskutoční premiéra nového filmu „Vojtaššák –
giorni dei barbari.“ Zapíšte sa, prosím, po ktorejkoľvek svätej omši v sakristií.
Pozvánka na odpust v Ústí – sv. Alžbety Uhorskej
V nedeľu 17. 11. 2019 je slávnosť v Ústí – našej filiálke. Kazateľom bude vdp.
Dominik Jamrich, kaplán v Oravského centra mládeže.
Pozvánka na siedmy ročník Gospel workshopu opäť v Trstenej
Oravské centrum mládeže organizuje v dňoch 22. – 24. 11. 2019 v Trstenej
trojdňový spevácky gospelový workshop. Pozýva zapojiť sa do spoločného zboru
všetkých, ktorí majú viac ako 14 rokov a chcú spievať v zbore pod vedením
britského černošského lektora a vystupovať na verejnom Galakoncerte. Viac
informácií je na webe www.gospelworkshoptrstena.sk.
Pozvánka na kultúrne podujatie do Námestova
Dom kultúry v Námestove pozýva v sobotu 30. 11. a v nedeľu 1. 12. 2019 na
muzikálovú rozprávku "Legenda o zakliatom meste“, v podaní Divadla Ad1. Ide o
štvrtý veľkovýpravný muzikál z dielne kresťanských umelcov, ktorí majú na svojom
konte celoslovensky úspešné muzikály „Farár z (M)ARSU“, „Volajte ma Meggi“ a
„Príbeh z Tammiru“. Predstavenie plné hudby, tanca, humoru a romantiky v sebe
spája ľahkosť rozprávky s tajomstvom biblických odkazov. Je preto rovnako
príťažlivé pre veľkého i malého diváka. Vstupné je 10.,€. Predpredaj je v Dome
kultúry v Námestove. www.ad1divadlo.sk

Filiálky farnosti: Ústie a Zábiedovo
Zábiedovo
17.30
+ Jozef, Anna, Karol
Ústie
16.30
+ z rodiny Janoviakovej
Zábiedovo
17.30
Veronika
a Milan
Romaňákovi
Nedeľa
Ústie
9.00
32. nedeľa cez rok
Zábiedovo
10.30
Birmovanci a svätá omša pre mladých pokračuje: Od piatku 4.10.2019 začali
sv. omše s tematickými kázňami pre mladých a birmovancov. Pre birmovancov je
účasť povinná. Večerné sv. omše sú zamerané aj svojím obsahom a homíliami na
témy pre prípravu na prijatie sviatosti birmovania aj pre tých, ktorí prijali sviatosť
birmovania v minulosti. Pre birmovancov zo Zábiedova je účasť povinná podľa
možností aj v Zábiedove v piatok.
Utorok
Štvrtok
Piatok

32. nedeľa v Cezročnom období 10. 11. 2019
Kostol sv. Martina v Trstenej

Pondelok
Sv. Martina z Tours, biskupa,
sviatok
Utorok
Sv. Jozafata, biskupa
a mučeníka, spomienka
Streda
Štvrtok
Piatok
Sv. Alberta Veľkého, biskupa
a učiteľa Cirkvi
Sobota
Sv. Margity Škótskej,
ľubovoľná spomienka
Nedeľa
33. nedeľa v Cezročnom
období

6.00
18.15

+ Vincent
+ Mária

6.00
18.15

+ Ľudmila Revajová – 1. výročie
+ Pavol Pekarčík

6.00
7.00
18.15
6.00
18.15
06.00
18.15

+ Štefan a Mária
Katolícka škola – svätá omša
+ rodičia Irena a Ondrej
+ Cyril a Jozefína
+ Kamil Želežniak
Za Božiu pomoc rodičom
Ľudmila a Karol Révayovci

6.00
15.00
15.00
18.15
7.00
8.30
10.30
14.00

+ Františka Jančová
Klimek – Pallová, sv. omša
Heretik – Vrábľová, obrad
Za Božiu pomoc pre rodinu
Za veriacich
Pobožnosť a euch. adoráciou

Upratovanie: o upratanie kostola na piatok po svätej omši prosíme podľa nového
rozpisu ulice: 1. mája, Štefana Furdeka, SNP, Nová. Pán Boh zaplať za upratovanie
a trpezlivosť.
Zvonenie 11. 11. 2019: Zvonenie dňa 11. 11. 2019 o 11.11 hodine na počesť ľudí,
ktorí padli vo svetových vojnách.
Svetový deň chudobných: Na budúcu nedeľu je 3. SVETOVÝ DEŇ
CHUDOBNÝCH: Tento deň ustanovil pápež František apoštolským listom
Misericordia et misera v roku 2016. Touto formou pozval celé kresťanské
spoločenstvo podať pomocnú ruku chudobným, slabým a tým, ktorých dôstojnosť je
pošliapavaná. V spoločných modlitbách veriacich je vhodné pridať prosbu za
chudobných, slabých a marginalizovaných a pamätať na tento úmysel aj pri
eucharistickej adorácii alebo pobožnostiach a iných modlitbách.

