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Ranné zamyslenie
Zelený štvrtok 1.7. apríla 2003

skór hladanieriešenia, aby kňazstvo ako stav nezlyhalo a opáť
sa zistilo, že kňaz aj dnes je veÍmi potrebný, že má miesto
v spoločnosti. Je potrebný pri formovaní mladých ludí, pri
upevňovaní rodín, pri dvíhaní a upevňovaní sklamaných ba

&*" sú zváčša veťmi nrí'ročné. Vstávanie,zhon v rodinách pnam zúfa|ých. Je potrebný pri formovaní svedomia človeka

ňa uliciach. Registrujeme aj to, Že mnohí ludia napriek zho- a jeho vzéahu k spoločenským otáakam,je potrebný nielen pre

nu majú namierené do kostolov, jedny na okamih, aspor po- veriacich, ale pre všetkých. Žn ten biskup akřnz je tu nielen

zdravié Pána,iný na celú bohosluŽbu. Dnešné ráno Zekeného pre duchovný Život veriacich' aleje tu aj pre celú ludskú spo.

štvrtku I7, aprí|aje velmi zvláštne. Vtots.r A aký má byť ten kňaz: Najlepšie by som to vyjadril
vla tr., ktory 18' januríra prijal vo Vatikáne

diecézneho seminára Ríma Almo Colle-

moch na Slovensku sú dopoludnia bohóslužby' V nich satis. gio Caprhinóa.Jři'príležitosti sviatku jeho patrónky sv. Agne-

kupi schádzajú s diecéznym a rehoÍným kňazstvorrl da sláve- sy Rímskej 2;1...japtiár.a. Ján Pavol II. študentom okrem iného

ní svátej omše, daru Ježiša Krista pre. Íudstvo a pripomienke povedal: ,'Lekciai'ktorú. nám dáva sv. Agnesa, spočíva v hr-
ustanovenia sviatosti kňazstva, čižě zrodu ich vlastného du- dinskej pevnosti vb ů{ere:. usque ad effusionem sanguinis - až

chovného povolania. Pretože pod vplyvom ryrédií, či už na k preliatiu krvi. mučenica nás vvzÝva zachoyali

zák|adepravdivých, čiastočne pravdiÝých alqso úplne lživých vemosť v našom poslbl4z do obetovania vlastného života, ak

tvrdení v poslednom čase bola verrni narŇéiá dÓveryhodnosť to je potrebné. vyzývfur1ás k vnútornej dispozícii, ktorú je

kňazov, zamyslime sa v tesnej blízkosti lelkonočných sviat- potrebné živiť

kov nad ich povolaním, postavenírn u pe'sp"ktíL.94pgffi.11,.ll.'ži- tým gffi
modlitbou a serióznym asketic-

kov nad ich povolaním, postavenírn.a persiektível.wkq aj uži- kým
točnostbu pre spoločnosť. Ludía Sa totiŽ pťáve*1pggg*najÝiagtočnostbu pre spoločnosť. Ludía Sa totiŽ práve-1pggf-ajviag "-ffi'%rypovolaníbyť osvietenými vodcami a verným
pýtajú načó je ánes katolícky alebo akýkóIv"tfrffiB*@ prfl<ladělffi tbďtánsiititro živóta pre BoŽí lud, nemÓžu mať ne-
miesto v spoločnosti, čo je jeho úlofoi, ako ho vnímať; dostatok viery, ktorú Pán a jeho Cirkev do nich vkladá. Musia
a podobne. Iní majú už svoj vyhranebý n{iiQr a odmietajú kňa- r byť svátí a musia byť učitelmi svátosti svojím učením ale ešte
zaatwdia, že jeho úloha v slol-oio$ji3ev,|y,i"?':,", l111l"l-': T:'1""jl.:1.T::f^:T:u,::f::?^'.i:-1,::"::preŽitkom. Pozrime sa teda aspoň čiasiočrrery túto druhú sku- ich Boh povoláva, mučení" ctvo, ktoré aj keď dokonca znamená

pinu ludí, ktorá odmieta existenciu,i akýkorvek násilné prelíatie krvi;;ý{{y vyžadu1e, tú nekrvavú ale hrdin-

významkňaza v spoločnosti. Ich arguinený'ě&elmitvrdé _ skú pevnosť vo viere,'kÍorá charakterizuj e životpravých Kris-

&vraj sú nepotrební pre ich morálne ztyhanig. ,d $pstnosť odpí"** tových učenftov... Ale' ža takých kňazov sa treba aj modliť' ba
saťčloveka podsilnýmvplyvomdiskredfficieffiého,$od*{1{'{{rpaj tí, tĚfu€a'tolko kritizujú kňazov, by si mali
zlyhal je nám skutočne velmi b|ízÉa.4fuo, kail.pnu ffiírn.,''uvědomiť,.že- v ffiiióh slovách by mali vyjadriť túŽbu, aby
s bolestbu v srdci vyznat, že ístá stupin{ iíamui.rĚt'on'*ho" spo|očnosť iňáiď'iry.l.p kňazov. My nesmieme byť spoloč-
či reholníčiek, nevynímajúc ani bi "*"-o,,qto'u iua

sá"svet zÍ

Ď UulgJlvu v Dlult vJ4r|4l.  Z9 IĎl4 J\uFrrr3 
ťl4?vt::tYu}. 'ŤrÁvY "**i*']J];.]*" 
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či reholníčiek, nevynímajúc ani biskupov; sklsnat.á'fleviem lo$Jbu iba neustálák.itizujúcich' ale aj niečo robiacich, aby

štatisticky presne vyčísli( kolko je knazdy" kor{o rq}g{$<ov' Sa'svet zmenB.-$Ýét .dhes stáva Sa Svetom, v ktorom kvitne

akosi vrac vystupu;ú do popredn' lebo sa sHE9 medl'lxzuJú .sooKazom Jezlsa l\Írsta Z veceraola' steslamentom rasKy -

ich zlyhania. Táto štatistika nám však naprirfto$oJesti.zirej' prikázanie moje je, aby ste sa navzájom milovali, ako som ja

vyzníeva v porovnaní so štatistikou qých 'čo zlyllali miloval vás.

kolko reholníčok a kolko biskupáv. Tie šiatish]& 'ffiuty sebectvo'."-g.ffi":FryvraŽivosť, n,eláska,osočovanie,-ohová-
sme si ich otvorili a percentuiílne k ním frira"ain"1{cffig,ii.''1lill.u$ffilřanie a v konečnom.dÓsledku zabíjanie _
zlyhali, kolko by to bolo percent? Cekórngiste pEeffiffiÍ1ry|núb'rýňlffiřbdenými, cezeltanáziu až po vojnové vraž-
počet tých, čo zlyhali, nepredstavuje ani j.e<ipg perctqiho. ?é #ásE1Ió takéhoto prostredia má a musí vstúpiť kňaz
akosi viac vystupujú do popredia, lebo sá sffip mediatizujů "Ťďdťazom JeŽiša Krista zVečeradla, stestamentom lásky -

v manželstve pozitívnejšie . Zaujímavé je, že v iejto oblasti A o tom je aj dnes Zelený štvrtok 17. apríla roku Pána 2003,

nrám nikto nechce písa{ nikto sa nechce zaujímať, o tie čísla. lebo ako nie je Zn,|ený štvrtok o Judášovi _ zradcovi, či Petro-

A ony sú hrozivé! Pďet rozvodov je hrozivý - a to je tiež o vi * zbabelcovi, tak aj ten dnešný nie je o zraďe, o zbytočnosti,

z|yhani, a rovnako ako je tu ostro sledované z|ybanie kňazov, ale o láske Boha k človeku, ktorý svoje posolstvo lásky zveril

malo by byť ostro sledované z|yhanie manželov. okrem toho, do rúk krehkého človeka. Človeka, ktorý móže z|yhať., ale na-

to čo sa vytýka mnohým kňazom, týka sa aj iných mužov či priek jeho zlyhaniu, podstata je v posolstve Boha, a to je ne-

žien - mám na mysli ich zlyhanie v morálnej oblasti. Ale nie menné - miluje a odpúšťa!
je cielom nášho zamyslenia ospravedlňovanie zlyhania, ale Daniel Dian, šéfredaktor Duchovného pastiera
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Mladí Európy a sveta otvorte svoje srdcia Márii.

Každoročne na Kvetnú nedelu mladí Íudia prichá-
dzajú do Ríma a zapínaitl priestory pred bazilikou sv.
Petra.  Kvetná nedeÍa sa sta la SVETOVÝM DŇoM
M.LÁDEŽF,, keď ho sám Sv. otec Ján Pavol II venoval
osobitne mladým a zveru| im úlohu šírié vo svete radosť,
ktorá pramení Zo stretnutia s Kristom. Na podnet Sv. otca
sa mladí Iudia stretávajú aj v jednotlivých diecézach.
Prvé stretnutie mládeŽe so svojimi biskupmi sa usku-
točnilo na Kvetnú nedelu v roku 1984. Mládež prejavi-
|a záujem o tieto stretnutia a preto Sv. otec vyzval bis-
kupov' aby vyšli medzi mladých aj mimo svojich die-
céznych sídel. V Starej Lubovni sa prvé stretnutie s ot-
com biskupom Mons. Andrejom Imrichom konalo na
Kvetnú nedelu 4' aprí1a 1993, v Podolínci 23. marca
1997 . M|adí ludia sa tešia na tieto stretnutia, čo potvr-
dil i doterajšie dni mladých.

Sv. otec ponúka na tento deň vždy novú tému. Na
túto Kvetnú nedeÍu sú to Ježišove slová: ,,Hla, tvoja
Matka !.. Ide o naliehavé pozvanie všetkých mladých'
aby spoznali a prijali do Života Máriu ako Matku. Pápež
ich vyzýva.. ,,Mladí Európy a sveta, otvorte svoje srdcia
Márii a učenlivo nasledujte jej príklad !..

,l' .& ":- -i]. ;" + i "*

Clenenie Spišskej diecézy

Aj keď nové rozčlenenie Spišskej diecézy nadobu-
dlo účinnosť' už I. januára 2oo2, níe všetci majú o tom
presné informácie. Rozhodli sme sa preto informovať vás,
uviesť niekolko údajov nového členenia a zvlášť nášho
dekanátu.  Spišský b iskup Mons.  Frant išek Tondra v
dekréte nového rozčlenenia diecézy nariadil, aby sa far-
nosti, ktoré dotenz tvoril i dekanáty a subdekanáty, spá.
jali v novom členení už len do dekanátov. Je to aj kvóli
rýchlejšiemu kontaktu s kňazmi. Farnosti s(t teraz zo-
skupené do 13 dekanátov, ktoré majú v priemere I0 - 20
farností. Avšak i kvóli kňazským rekolekciám, či iným
akciám, dekanáty vytvárajú váčšie celky, kde všetky
akcie koordinuje dekan - moderátor.

Hornospišské dekanáty tvoria : Starolubovniansky
dekanát (dekan - moderátor Mgr. Maridn Pdnik, farár
v Starej Lubovni, prodekan Mgr. Jozef PalenčtÍr, správ-
ca farnosti v Chmelnici) a Spišskostaroveský dekanát
(dekan  ThL i c .  Pe te r  Pe t rek ,  sp r ávca  f a rnos t i
v Haligovciach, prodekan Mgn Pavol Majzel, sprívca
farnosti v Lechnici).

Día 23, 2. 2002 ustanovil otec biskup Mons. F.
Tondra novú kňazskú radu Spišskej diecézy a kolégium
konzultorov, na obdobie piatich rokov.

Členom presbyterskej (kňazskej) rady na základe svoj-
ho úradu je aj Mgr. Marián Páník, dekan - moderátor a
zvo|ený za StaroÍubovniansky dekanát bol Mgr. Jozef
Palenčár a za Spišskostaroveský dekanát ThDr. Anton
Kováč PhD.. Presbyterská rada reptezentuje diecézne
kňazstvo, je senátom diecézneho biskupa a pomáha mu
svojou radou pri riadení díecézy a pri vykonávaní moci
riadenia. Presbyterskátada pomáha biskupovi v oblasti
zákonodarnej a výkonnej moci.

Svátý Peter a Pavol. piliere Cirkvi
Myšlienka stavby nového kostola v Starej Lubovni skrs-

la v deň sviatku svátého Peffa a Pavla a tak sa práve títo dvaja

apoštoli - mučeníci stali patrónmi nového chriímu. Apoštoli boli

na rozdiel od ostatných svátcov bezprostrednými Kristovými
žiakmi a tak zmienky z ich Života nachádzame v Novom zákone.
Peter sprevádzď Krista pďas jeho verejného účinkovania. Po
Kristovom ukrižovaní stál na čele apoštolov pri šírení evanjelia
spolu s Pavlom sa stali stípmi Cirkvi, čoho zdrojom sú Skutky
apoštolov.

Peter, póvodným menom Šimon, bol rybrárom apocÍtádzal z

Pďestínskej Betsaidy, neskÓr Žil v Kafamaume. Šimona a jeho

brata ondreja povolď Ježiš za apoštolov - ,gybiírov Íudť, azme-
nil mu meno na Peter - Skďa: ,,Ty si Peter a na tejto skale posta-
vím svoju Cirkev a pekclne brdny ju nepremÓžu. Tebe ůim kťúče
od nebeského krdťovstva; čo zviažeš na 7emi, bude zviazané v
nebi a čo rouiažeš na zemi, bude rozviazané v nebi.,, (Mt 16, 18-
19) Evanjelium hlásal v Palestíne, Antiochii, Korinte a v Ríme,
kde bol v roku 64 ďebo 67 za cisára Nera ukrižovaný, na vlastnú
žiadosť dole hlavou, lebo sa necítil byé hodný umrieť rovnakým
spÓsobom ako Kristus. Na tomto mieste stojí dnes mďý kostolík
San Piefro in Montario. Bol pochovaný na mieste, kde dal roku
32o cisár Konštantín postavié baziliku. Svátý Peter bol prvým
rímskym biskupom a jeho nástupcovia sa stali pokračovatelmi
jeho apoštolského úradu. Thk sa miesto jeho hrobu - Vatikán stal

sídlom trlavy Cirkvi - Svátého otca. Chrám sv' Petra je cielom
pútnikov z celého sveta.

Svátý Pavol, pÓvodným menom Šavol, sa narodi] okolo roku
10 v Tarze v Malej Ázii. Bo1 velkým prenaslďovatelom kresťa-
nov. Radí sa medzi apoštolov, aj keď nie medzi prvých dvanás-
tich' V Novom zákone sa prvykrát spomína v súvislosti s jeho

prítomnosťou pri kameňovaní sv. Štefana. Najdóležitejšou uda.
losťou jeho života bolo jeho obnítenie cestou do Damasku okolo
roku 33 - 35: ,,Aka šiel a blížil sa k DamoskLr, zrazu ho zalialo
svetlo z'neba. Padol na zem a počul hlas, ktoý mu hovoril: ,,Ša-
vol, Šavol, prečomaprertasleduješ?,, onpovedal: ,,ko si Pane?,
A ten: ,,Ja som Ježiš, ktorého ty prenasleduješ. AIe vstaň, choďdo
mesta a povedia ti, čo ruiš robiť,,,(sk9,3-6) Svetlo ho tak oslepi-
lo, že ešte tri dni po tejto udalosti nič nevidel. Táto udalosť úplne
zmenila jeho život. Stď sa kreséanom a velkým misionárom me-
dzi pohanmi. Všetky jeho misionárske cesty (na Cypre, v Antio-
chii, Malej Azii, Macedónsku, Grécku a Ríme) sú zaznamenané
v Skutkoch apoštolov. SváQý Pavol bol séatý a podla legendy
vytryskli na mieste sťatia tri fontríny. Pochovaný je v bazilike sv.
Pavla (San Paolo fuori de mura) v Ríme. Mnohé udalosti zo žívo-
ta apoštolov sa stďi podkladom pre neskorších umelcov. Velmi
často, najmá v stredoveku bohznazoňovanivšetci dvanásti apoš.
toli spolu vedÍa seba, niekedy len vybrané postavy, mďzi ktotý-
mi bolnajobtúbenejší práve sv. Peter spolu so sv. Pavlom.

Zo všetkých apoštolov je Peter najlepšie rczpoznateÍný vďa.
ka spomínanej Kristovej metaforickej reči - v ruke drží Kúč ď
nebeskej br.ány. okrem scén z jeho života spomínaných vo Svá-
tom písme, sa zachovďi aj tzv. Rímske legendy, medzi ktoré paftí
aj jeho ukrižovanie. Poďa nadície zomreli Peter a Pavol muče-
níckou smrtou v Ríme v rovnaký deí - 29.júna. Svátý Pavol sa
tradične zobrazuje s mečonL ktorým bol sťaqý. Peter symbolizuje
židovský a Pavol pohanský prvolq na ktorých vynástlo krestan.
stvo. he ich zásluhy pri rozšírovaní kreséanstva sú právom ozna-
čovaní za ,Bi|iere Cirkvť..

M. TimkovtÍ
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Životné jubileum Mons. Viktora Trstenského
ffiápezský prelát Mons. Viktor Trstenský sa narodil 28. 3. 1908 v Tstenej. Po skončení gymnázia v Levoči roku 1926 vstúpil do seminríra v

SpišskejKapitule.29.júna1931prijalzrúkbiskupaJánaVojtaššákasviatosťkňazstva. VpastoráciipÓsobil 22rokov
(V Levoči, ReÍove, Dolnom Kubíne, v starej Lubovni). To, čo kázal dokazoval svojim Životom a získal si úctu aj u neveriacich. Jeho kňazská

sluŽba sa však velmi skoro skončila. Komunisti vidiac' Že ho nezastrašia ani nezlomia, uviiznili ho, mysliac si, Že s ním uváznia aj pravdu, ktorú

h|ása.Prež1|24rokov viiznenia a poniŽovania. odovzdaný do Božej ochrany nikdy však nemal pocit opustenosti, nikdy nezúfal. Prešiel ohňorn

utrpenia' ale Boh bol s ním, neopustil ho. Mons. Trstenský je autorom knihy SiIa viery, sila pravdy, v ktorej predstavil biskupa Jána Vojtaššríka'

ktorému prejavil velkú úctu. Titul Monsignora prijal v roku l947 odpápeža Pia XII' Ján Pavol II, ho v roku l994 vymenoval za pápežského
preláta. Je drŽitelom rÓznych ocenení . 22. júna 1991 mu bolo udelené čestné občianstvo mesta Stará Lubovňa. 29. marca 2003 sa v Trstenej

uskutočnila slávnostná ďakovná sv. omša za dar 95. rokov Života, ktorej predsedal apoštolský nuncius na Slovensku Henryk Jozef Nowacki.

Jeho príhovor prinášame celý.

Príhovor Henryka Jozefa Nowackeho, apoštolského nuncia v Slovenskej republike
Drahý pápežský prelát! Touto Sv. omšou sme my všetci príto-

mi, vzdáva|t vdaky Bohu za dar dlhého Života, ktorým Ťa obda-
ril StvoriteÍ. Plní vd,ačnosti voláme k Bohu: ,,oslavujte Pána a
vzývajte jeho meno, rozhlasujte jeho skutky medzi národmi,
spievajte mu a hrajte. Rozprávajte o jeho obdivuhodných skut-
koch... Drahý brat, Boh si Ťa celkom osobitným spósobom zami-
loval, lebo svojim dlhým životom a dobr'ým zdravím, ti daroval
ešte jednu velkú milosť - obdaroval Ťa kňazstvom. Si totiŽ jed-
ným z mála kňazov tejto zeme, ktorý sa z tejto jedinečnej milos.
ti Kristovho kňazstva mÓŽu tak dlho tešié. 72 rokov zvolávaš
Krista na oltár' hlásaš Božie slovo a mocou posvátného kňaz-
stva zjednocuješ človeka s Kristom. Tvoje kňazstvoje krásne a
plné duchovných plodov, zaktoré tiež chceme dnes vrúcne Bohu
podhkovať. Nech je zvelebený Boh vo svojich anjeloch a svá-
tých za tento velký dar. Ctihodný jubilant, pápežský prelát Vik-
tor, dnes sa chceme pod'akovaé Bohu predovšetkým za Tvoje
svedectvo viery ktoré si počas celého svojho doterajšieho kňaz-
ského Života vydával Kristovi osobným príkladom, aj svojim
utrpením. Boh si ta naozaj veÍmi zamiloval, lebo Ťa obdaroval
svojou velkou dóverou. Chcel, aby si vydal svedectvojeho menu,
aby si vydal svedectvo pravde. Preto celkom spokojne móžem
tu pred diecéznym biskupom, pred ostatnými biskupmi, kňazmi
a veriacimi zbromaždenými v tomto chráme' spolu s apoštolom
Petrom povedať, Že si ma|účasťna Kristových utrpeniach.Počas
svojho Života si zniesol vela pre Ježišovo meno. Ty, ktorý si bol
viac ako 24 rokov váznený a ponižovaný v pracovných tábo-
roch, si pre nás tu prítomných svedkom viery. Prichádzaj(t mína
myselJežišove slová, ktoré povedal pred svojim umučením: ,,Hla
vystupujeme do Jeruzalema a splní sa všetko, čo napísali proroci
o Synovi človeka. Vydajú ho pohanom, vysmejú, potupia, oplu-
jú' zbičujú ho a zabijú, ale on tretieho dňa vstane V týchto
Ježišových slovách určených dvanástim, je ukrytá syntéza dejín
celého jeho žívota. Ale to všetko, čo sa dialo s Kristom, sa deje
aj dnes s Kristovou Cirkvou vo svete. Tieto slová sa počas prena-
sledovania a útlaku splnili aj v Cirkvi na Slovensku. Biskupi,
kňazi, reholníci, rehoÍníčky, laickí veriaci a medzi nimi aj ty,
ctihodný jubilant, Ste boli ,,lrysmievaní, potupovaní, optuvaní,
zbičovaní a zabíjaní,,. Boli ste zabíjni často fyzicky, ale predo-
všetkým ÍnÍavne. Lenže vy žijete, ste medzi nami, neboli schop.
ní vás zabit, lebo ste mali silnú vieru v slová Ježiša Krista, že
Kristus vzkriesený zmr1vych uŽ neumiera, smrť nad ním už nepa-
nuje. Viera v Kristovo zmrtvychvstanie bola silou, vd'aka ktorej
si obstál na Kalvórii, vd'aka ktorej si obstál v tomto čase utrpenia
a zápasu o pravdu a spravodlivosé. Nech táto dnešná slávnosé,
toto dnešné jubíleum, bude pre mňa, aj pre všetkých tu prítom-
nýchpfi|ežitoséou, aby sme Ti vyjadrili svoju vdhčnosé za Tvoj
postoj pravého učeníka Ježiša Krista a skutočného kňaza' ktory
mal česť trpiet za svojho Majstra.

Yzácny jubilant, ako apoštolský nuncius na Slovensku,
chcem ti k tvojmu sviatku odovzdať tie najlepšie Žičenia Sv'
otca Jána Pavla II. Pápež, ktorý éa osobne pozná, ma popro-
sil, aby som ti povedal, že v dnešný deň sa celkom osobitne
modlí za teba a dhkujúc Bohu zatvoje kňazstvo, za dar živo-
ta, posiela Ti svoje apoštolské poŽehnanie. Dnes vo svojej
osobe, vzácny náš jubilant, chceme vzdaéhold všetkým sy-
nom a dcéram Cirkvi, ktoí trpeli podobne ako ty pre Krista.
Chceme vzdať hold všetkým, ktorí ešte Ž1j6, aj tým' ktorí už
od nás odišli do večnosti. Z|atým písmom sa vpísali do dejín
Cirkvi na Slovensku, ale aj do do dejín Cirkvi všeobecnej.
Ich mená sú naveky zapísané v knihe, ktorá patrí Bohu, Stvo.
ritelovi neba i zeme. oni sú podobní ohnivému stÍpu, ktory
ukazuje dnešnému ludstvu, tak často blúdiacemu a dezo-
rientovanému, ten správny smer. od nich sa chceme dnes
učié, čo znamenajú slová apoštola Jána: ,,víťazstvo, ktoré pre-
rnohlo svet, je naša yiera,,.

Drahý monsignore, želám ti dobré zdrayie a silu ducha,
aby si aj nad'alej s láskou a pokorou slúžil Cirkvi na Sloven-
sku, ako si to robil doteraz.Že|ámti, aby si nás svojim sve-
dectvom posilňoval a rozohňoval horlivosť nášho srdca.
Mária, počiatok lepšieho sveta, nech sa prihoviíra za teba u
svojho Syna, ktorého tak veÍmi miluješ a pre ktorého si v
živote tak mnoho vytrpel. Slová mójho pozdravu, ktorým
Som sa ti chcel prihovorié, končím slovami žalmistu: ,,Čakal
si, čakal na Pána a on sa k tebe sklonil, vyslyšal tvoj nárek a
vytiahol ta z jamy |r6zy, z bahnitého kalu, nohy ti postavil
na skalu a kroky ti upevnil. On je tvoja pomoc a tvoj oslobo-
dircf."

Milosé nášho Pána Ježiša Krista nech je vždy s tebou!

Amen
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15. výročie sviečkovej manifestrície

Vieme si v plnosti uvedomiť véIkosť svojich dejiín,
opísať udalosti, ktoré ovplyvnili náš spoločenský i osobný
život?

Jednou z takýchto udďostí bola nepochybne manifes-
tácia25. marca 1988, nazývaná aj Bratislavský veil<ý piatok.

Ako sa na túto udalosť pozeráme dnes po 15 - ro-
koch? Uvedomujeme si jej hodnotu v našom vlastnom živote,
aby sme ju mohli odvzdať generácii, ktorá túto udalosť neza-
ží|a, a|e aj našim svedectvom pochopí jej význam a hodnotu?

Sviečková manifestácia nevznik]a naraz, ale bola vy-
stupňovaním vnútornej aktivity prenasledovanej Cirkvi, kto-
rá časť svojich aktivít skryla pred štátom v tzv. podzemí. Vnú-
torná sloboda Íudí vznikala v malých spoločenstvách' kresťa-
nia vydávali samizdaty a všetky aktivity boli ich dóležitými
míInikmi na ceste k slobode. Účatníci demonštrácie prejavo-
vali svoju odvahu veÍmi kultúrne. Prišli so sviečkou bez slov.
Nechali do seba, narážat' autá, mlátiť sa pendrekmi. Yydržať.
pol hodiny a rozísť sa. Keďnastúpili vodné delá, vydržatzna-
menalo víťazstvo.

P o ži adavky manife s t dc ie :

- obsadenie biskupských stolcov,
- náboženská sloboda,
- občianske práva.

Sviečková manifestácia ponúkla priestor občanom
na vyjadrenie svojej tížby po slobode. Vonkajšie vždy pra-
meníz vnútorného. Počas komunizmu bola hranica medzi čier-
nym a bielym zretelnejšia. Dnešný svet nieje ažtaký čierno -

biely. Preto sa ako kresťania musíme naučiť rozlišovať zlo v
jeho odtieňoch a zaujaé k nemu jasný postoj.

V Starej Lubovni dňa sme si dňa 25. marca 2003
spomenuli na Bratis]avský velký piatok so sviečkami v ru-
kách pred krížom pri kostole sv. Mikuláša a modlitbou desiat-
ku sv. ruženca ako poďakovanie za náboženskú slobodu a
obsadenie biskupských stolcov a s prosbou aby sa vždy našli
Iudia s odvahou povedať pravdu a schopní ísť aj proti prúdu.

Sviečková manifestácia by nám mala pripomnat, že
,,zbabelosť a strach sú nedÓstojné opravdivého kresťana...

Nebudú Vás vodiť za ruku

Mgr. Marián Pánik, dekan a fatár zo Starej Lubovne
08.04.2003 zayíta| ako hlavný celebrant na svátej omši
pre bohoslovcov v Kňazskom seminári biskupa Jána
Vojtaššáka. Svátá omša sa začala o 6:35 hod. Na úvod
všetkých bohoslovcov hlavný celebrant pozdravil. Takto
prišiel podporiť modlitbovú reťaz,ktotá sa vinie po celej
Spišskej a RoŽnavskej diecéze, keď bohoslovci každý
deň začínajú svátú omšu oznamom o farnostiach z oboch
diecéz, zaktoré sa modlia a prinášajú svoje obety počas
celého dňa.

Tento deň vyšiel zo Spišskej diecézy na farnosť
Stará Lubovňa. Preto si celé seminárske spoločenstvo
váži návštevu farára tej farnosti, za ktorú sa práve v ten
deň modlíme.

Pán  dekan  v  homí l i i  p r i pomenu l  vše tkým
bohoslovcom, že ich úloha v kňazskom Živote bude
konať ako Mojžiš - s patričným odstupom a.Samostatne s
velkou zodpovednosťou. Farár má zodpovednosť pred
ver iac imi ,  b iskupom, božím ludom, pred ostatnými
kňazmi farnosti - kaplánmi, no najmá pred Bohom' Tu
musí počas svojej práce konať podÍa viery a pastierskej
starostl ivosti.

Táto návšteva bola pre celé spoločenstvo v seminári
nielen príležitostou na stretnutie sa pri eucharistickom
stole, ale aj chvíIou pre prejavy vd'ačnosti za všetky
duchovné a hmotné dary, ktoré seminár dostáva od celej
farnosti Stará Lubovňa.

Text a foto: JSP

Veriaci našej farnosti poslali prostredníctvom pána
deknrn duchovnú lqticu Z príIežitosti duchovného spo-
jeniafarnosti Staró Lubovňa s kňazsbým Seminórom
b iskup a J óna Voj taš š óka v S p iš s kej Kap itule.

A. H.
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Milé deti.

Ak by som sa vás spýtal, kedy ste sa narodili,
iste by ste to všetci vedeli. Ale viete aj dátum
svojho krstu? Skúste poprosiť svoju mamku,
aby vám ukáza|a vašu krstnú košielku, kde je

to napísané. Až budete ve[kí, bude vám pripomínať, ako vás ro.
dičia a krstní rodičia priniesli do kostola, aby ste sa tu stali BoŽí-
mi deťmi. V každom pokrstenom má viera po krste rásť. Ako
pokrstení sme povinní vyznávať. pred svetom vieru, ktorú sme
dostali od Boha prostredníctvom Cirkvi. obnova krstného slubu
sa koná vo farskom spoločenstve každoročne naVekonočnú vi-
gíliu - na Bielu Sobotu. Takžs, deti, dobre sa pripravte ne tohto-
ročné slávenie Velkonočnej Vigílie' aby ste vedeli kde, kedy a
kto vás pokrstil, aby ste počas týchto dní nezabudli vyjadriť
svoju vďačnosé rodičom, krstným rodičom, krstiacemu kňazovi'
Ak pán kaplán' pán fnár, ktory vás krstil je už v inej farnosti,
móžete mu napísať ďakovný list, iste ho poteší. Nezabudnite sa
však za všetkých predovšetkým pomodliť. KedŽe sa na svoj krst
nepamátáte, lebo ste boli maličkí, pripomeniem vrím modlitbu
obetovania, ktoní sa nad vami hneďpo vašom krste modlili vaši
rodičia:. - Bože, žehnaj rnše dieťa, aby jeho život bol Tebe na
slávu, jemu na spásu, ruirn na radosť a svetu na osoh. - Túto
modlitbu majte stále na památi a podla nej aj Žite!

@@@@@&@

Čo bude podÍa sv. Augustína nďou od.rnenou?
Zistiť to, je vašou úlohou.

1. sídlo pápeža
2. Dtuhá kniha Moj žišova
3. modlitba s 20 tajomstvami
4. štát sevemej Európy
5. patrón našej farnosti
6. ,,otvor sa"

l :

l

: , :  .  ::

Po odmenu za správne vylúštenie tajničky z 1. čísla, si na faru
móžu prísé - Katka ondrejová a Janík Marek,
odpovede móžete vkladať do farskej schránky. Nezabudnite,
správne odpovede odmeníme aj nabudúce!

Zuzana

LASKA

Krósny je deň,

ked,žiješ preň.

A ked, človeka nachódzaš,

vtedy kisku stretdvaš.

Zmysel života s ňou prichódza

a tvoje srdce radosťou zajasó.

Šťastnó si a cítiš, že oporu mdš,

svoje túžby, plóny do nej ukladdš.

ona ochotne všetlq tvoje sny prijíma,

ťažké skúšlq životné ti prekonať pomóha.

Nikdy neprehovorím samu seba,

aby som nežila pre Teba.

Ja pre Teba žiť budem,

Tvoju lóskuTi odplatiť chcem.

Ver mi ja Ťa milujem,

moje celé srdce Ti darujem.

Týmito pdr rtadkami Ti Pane
Ďarutru.

D. Majerčíková,9. B ZŠ sv. C. aM.

4
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B ohos lužb y

farský
kostol

kostol sv. Petra
a Pavla

Podsadok Nemocnica ZŠ sv.Cyrila
a Metodn

pondelok 6.00
18.30 17.00

7.15

utorok 6.00 17.00 16.00
streda Ó.UU

18.30 18.00
štvrtok 6.00

t8.30 17.00
piatok O.UU

18.30 17.00
soboÍa 6.00

18.30 18.00
rvdeťa 7.30

10.00
18.30

8.00
9.30
11.00

9.00 16.00

kostol
sv. MikukÍša

kostol
sv.Petra a Pavla

Podsadok

ZeIcný
šlvrtok

18.30 17.00 18.00

Veilcl
píatok 17.00 r7.00 17.00

Bicla
sobota 21.00 19.00 19.00

Velkonočnó
nedeťa

7.30
10.00
18.30

8.00
9.30
11.00

9.00

Velkonočná radosť

Velkonočné triduum Človek, ktorého v Živote stretne nejaké šťastie,
velká radosť, si obyčajne nenechá túto skúsenosť pre
seba, ale zvertsas ňou aj všetkým ztámym,priatelom,
aby sa tak mohli tešiť a radovaťvšetci spolu. Stáva sa to
najmá vtedy, ak človek predtým musel prežiť váčšiu bo-
lesť a utrpenie.

Kristus vstal z mÍtvych! Uvedomujeme si' čo
to pre násznamená?

Sme kreséania. No niekedy, nemáme to vedo-
mie, že sme víťazmi spolu s Kristom, nedokáŽeme sa
radovať zo svetla, ktoré nám nikdy nezhasne. No na
druhej strane často ukazujeme akýsi komplex menej-
cennosti pred týmto svetom. ŤaŽko sa nám prijíma sku-
točnosť, žeŽíts Kristom Znamená,žiťako skutočný slo-
bodný človek nad všetkým pominutelným. Nezriedka
sa viac venujeme tomu pozemskému, tunajšiemu živo-
tu. Staráme sa o všetko azabúdame, Ženáš život je len
prechodným pobytom.

Lenže Kristus vstal z mťtvych. Je to skutočnosť.
Svet nemÓže d'alej jestvovať, ako keby sa to nikdy ne-
stalo. Akoby to bola iba nejaká rozpráVka. Prázdny
Kristov hrob mi hovorí: o mojej nesmrtelnosti, o mo-
jom prázdnom hrobe v budúcnosti a teda o mojom
vzkriesení. Začnime preto myslieť na to, že budeme
žiťvečne! NemÓŽe nám byť lahostajné' aká bude naša
večnosé: či to bude večná radosť - nebo alebo večný
žiaÍ - peklo. Svátý Pavol hovorí: ,, Náš vlasť je

v nebesiach... Preto naše konanie musíme podriadié to-
muto jedinému cielu. Ako to robíkaŽdý jedenznás vo
svojom živote? Nezabúdame často pre pozemský život
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lladostné a požehnané Velkonočné. 

sviatky praje celéfarské spoločenstvo
a Redakcia MikukÍšovho listu !

na večný, nadprirodzený? M.P.
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