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Pozrime sa na život, ktory prežívame. Čo považujeme za di-
ležité' podstaňé a pruoradé? Casto túžime po nedosiabnutelných
veciach, veÍa snívame o lepšej budúcnosti, ale možno má]o sa
usilujeme áťpokojným a radostrým životom. Takýo ávot sa for-
muje arodí, keďďeb pricMdza na sve| pricháclza do rodiny. fiadí.
na je pnó a rujdóleátejfia' Hovorí sa jej, že je bunkou tudskej
spolďnosti. Je ako cesta, ktorej sa nemÓže vyhnúťŽiadnaludsM
bytosť. Veď normálne pichádza človek na svet vo vnúti rodiny,
preto moŽrc povedať' žepráve jej vďačí za samoftrú skutďnosť syo'
jej rudďaj existencie. Kďchýba rodin4 \"zÍIiká v človekovi, ldor'ý
mimo nej vsírpuje do svet4 znepokojivá a bolestívá ujma a á potom
na neho dolieha po cn|ý živoL Aj Cirkev je svojou láskyplnou citli-
voséou blízka všetkýr[ ktoí prežívajú takéto siturácie, lebo dobre
pmá zÁkJadnúúlohq lcorú je fu povolaná robiťpráve rďina okrem
toho vie, že človek norrruí|ne vycMdza z rodiny, aby po nap|není
času v noyorz rodinnomjadre, uskutočnil vlastné ilvotné po.
volanie.Dokonca aj vtedy, keďsa rozlrďne mstať siír[ rodina ostií.
v4 tak povďiac, jeho bytosÚrým horizontom ako zíkladné spole
čenstvq v lďorom korení ce]rí sieť jeho spolďenských vzťahov ď
najbezprostrednejších a najbližších až p najvzdtalenejšie. Vari
nehovoríme o ''tudskej rodinď., keďmyslíme na všeíďch ludí ktorí
žijit m svete? Rďina puhádza z tej istej Msky, ktorou stvorircr
objíma stvorený sve| ako je to vyjadrené vž na počiatlal v Knihe
Genezis (l'1). Ježiš dáva na to v evanjeliu najvyššie potvrdenie:
'Boh... tak milovď svet, že dal svojho jednorodeného Syna..
(Jn 3'16). Jďnorďený Synrovnakej podstat5l s Otcom,, ,BohzBoha
a Svetlo zo Svetla.., vošiBl da dejín ťuds*a prostredníctvom rodiny;
svojím vtelením sa Syn Boží určiým spÓsobom spojil s kožÁým
človekom. Pracoval ludskými rukami"... miloval ludswm mdcorn
Naozaj sa ,,stial jďným z rrás, vo všetkom nám pďobný' okt€m
hÍiechu... Je velmi dilležité dnes znovu ďhaliť svedecno kislq
a starostlivosti Cirlai o rodinu Jasrc sa prejavovď už na začiatku
*resťanstva keďrďinu ýanamne pokladali za ,,damácu Cirkev...
V nďich časoch sa často vraciame kvyrdzu' že rodina je ,,domáca
cirkev...Osvlovil ju aj Konci| ldorďro obsďr" ako si Želáme, mázr-
stať stiíle živý a akturí|ny. Túto nížbu neznenšuje ani uvedomenie si
znercnýchpodmienok rďín v dnešnom svete. Práve preto je viac
ako kedykolvek predtým Wz;račný tifiil, lcorý zvo[l Konď v pas-
tonílnej konštittíciGaudiurn et spes,aby ukázal rúldry Cirkvi v teraj-
šej siturácii: ,la dÓstojnosť manželswa a rodiny... Datším dóleátým
orienačným bodom po Koncile je apoštolská exhortácia Familiais
consoftb z roku 1981. V tomto texte sa smelo vyslovuje širolcá a
komplexná skúsenosť, ktorá sa ýka rodiny a ktorá medzir}zny-
mi národmi a krajinami zostane vždy a všade,pestou Cirkvť..
V istom zmysle stáva sa tak ešte viacej íam, kde rodina npí vnú-
tornými kÍízafil, prípadne je podrobená škďlivým kultúmym,
spolďenským a ekonomickým vplyvom, ktoré ohrozujú jej vnú-
tomú cefistvosť alebo sú prekážkou prejej uťvorenie' Preto upev-
ňujme rďiny aj ťým, že budeme dávať' vždy patičnú úctu týrrl
ktorí sú ''nosnými piliermi.. v rodine - k rodičom.

l.{arifu,Páník
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Dťta 26. 4. 2003 sa v Poprade konal volejbalový turnaj,
na ktorom sa zúčastnilo aj naše farské spoločenstvo mladých.
Jeho organizátorom bola Komisia pte rn|ádež Spišskej diecé-
zy vedená vdp. Thlic. PhDr. Jánom Bucom. Stará tubovňa
odohrala tieto zápasy:

Ružomberok (Juventus) (2:1) Vyšné Ružbachy (2:1)
Levoča (2:0) Vikartovce (2:0)

Všetky zápasy sa nám podarilo vyhrať a v máji ideme do
finále, ktoré sa bude konať takisto v Poprade. Za Starú Lu-
bovňu hrali títo hráči:. Milan Huddk, Peter Pčolka, Roman
Demčišdk, Miroslav Senko, Miroslava Demčdkovd, Júlia
Podolská, Jozef Pružínský, Mdria Guťášovti, Ddvid Gukiš.
Atmosféra bola výborná, Iudia sa zabávali, povzbudzovali
vlastnými hlasmi a transparentmi...Hlavnými fanúšikmi
tímu Stará Lubovňa boli: Adriana Pavlinská, Barbora Sop-
ková,  S lavo Dubje l ,  S imona Gnebusová '  Ďakujeme
všetkým, ktorí nás povzbudzovalii a drža|i nám palce. oso.
bitne by sme chceli poďakovať vsdp. dekanovi Mariánovi
Pánikovi, dp. Tomášovi Gondkovskému a dp. Stanislavovi
Misálovi za ich duchovnú a morálnu podporu.

DAKUJEME!
pokračovanie po finále..'

Deň matiek

V máji 1906 Anna Jarvisová prišla o to najcennejšie, čo
v živote poznala' Smré ju pripravila o život matky. Na jej
pamiatku dala slúŽiť sv. omšu. Pozva|a na ňu všetkých svo-
jich priatelov a známych. aby si kyticou kvetov uctili svo-
je žijúce matky. Neskór sa obrátila na svetové dobročinné
organizácie s výzvou, aby jeden deň v roku venovali osla-
ve matky. Pred 90 rokmi, v roku 1913 americký kongres
vyhlásil druhú májovú nedelu za deň. pamiatky najlepšej
ženy na svete - tvojej matky. Táto myšlienka prenikla aj
k nám. Počas socializmu sa však táto tradícia vytrhla
zo žiyota, akoby sme zabudli, že hlavným poslaním ženy
je darovaé život. Znovu sme sa však vrátili k pÓvodnej pod.
state sviatku a aj v Starej Lubovni prejavujeme našim mat-
kám vďaku za život, za obety pri našej výchove.

Mestský klub KDH' Kresťansko demokratický zváz žien
a MoKaŠ, usporiadali v Dome kultúry v Starej Lubovní
os lavy našim mamám. V preplnenej  sá le vystúpi l i
s programom deti z Materskej a Základnej školy na Štúro-
vej  u l ic i ,  z  umeleckej  školy,  centra vo lného času
a gymnazisti. Spievali, recitovali, tancovali svojim matkám
za všetko, čo robia v prospech detí a poprosíl ich, aby si
život vážLl\ už od počatia a chránili ho. Na záver Ing. Pavol
Gurega za kresťansko demokratický klub v Starej Lubovni
poďakoval účinkujúcim a odmenil učitelky _ matky, ktoré
sa podieÍali na príprave programu.

Poďakovanie

Združenie mariáns kej m|ádeže pri Zák|aďnej š kole s v.
Cyrila a Metoda v Starej Lubovni, chce vyjadriť vďaku
všetkým, ktorí si zakúpili vlastnoručne vyrobené po-
hladnice, a tým zmiernili hlad a biedu vo Svete. Yyzbie-
ranú sumu 2359 sk sme poslali do Nitry _ centÍa ZMIAÁ.

Všetkým vyslovujeme úprimné Pán Boh zaplat|.

Eta SlorzÍěIt.o---
s Veronikou Bednárovou

Rory pÓsosnA. v PRoDUcENTsKoM cENTRE NÁBoŽEN-
slGHo vYSIELANIA sLovENsKEI TELEvÍzts. Aro sceNÁ-
RISTKA REDAKToRKA sTÁIÁ PRI TvoRBE RÓzvYcH RELÁcn,
KToRÉ PREZENToVALI ČrNNosŤ KAToLíCKEI cIRKvI NA sl-o-
vENsKU. ávot reoNoTltvcov ČI spot-oČBNsTIEv. PREcEs-
TovALA cELÉ sLovENsKo A v sRDcI sI UcHovÁvA sPo-
MIENKY AJ NA NÁŠ REGIÓN.

Súčasne prepúšthnie v STV sa dotklo aj Teba. Iste
to nie je ťahké . Na prácu, ktoní si robila s láskou osta.
nú len spomienky. Aké budú? Skús sa s nami podeliť:

MÓžem hovoriť iba za seba samu Za Svoje srdce
a pocity v tomto čase. Človeku je najviac túto za prá-
cou, ktorá ho tešila a dvíhďa, strácam s ňou aj kus svoj-
ho ducha a srdca. Keby som mala takéto spomínanie
nazvať. dajakým priliehavým nadpisom, zne| by:. ,,..,že
mi je túto...za bozkom v briíne, aj za prechád:zJ<ou..... (Je
to text piesne) Je mi naozaj Íútto za mnohými srdečnými
bozkami v bráne, keď som odchádzala od dobr.ých [udí,
mnohých mamičiek, babičiek, deduškov, košikárov
i početných detí počas re|áclí Dobrá zves{ Druhý dych'
BoŽie deti...Žiar, vsetty sú momentá|ne zrušené. A ,,pre-
chádzka?,, To boli stovky ciest a kilometrov najazde-
ných za lud'mi, po Božích cestách, s anjelom strážnym
v aute _ a som mu vdhčná za octranu. MiIý anjel sfráž-
ny nás doviedol i do Starej Lubovne i ku kostolíku sv.
Doroty vo Forbasoch, k ťudbm od Dunajca, ku kňazom
i do farností anaozaj mi všetky prirástli k srdcu.

Čo nám v súčasnosti ponúka Slovenská televízia
z náboženského vysielania?

Zosta|i iba prenosy Urbi et orbi, Duchovné slovo, Sfé-
ry dÓverné azopálr prenosov sv. omší...

Pomoc Božia nás však predsa neopúšťa. Kirche in Not,
Pomoc trpiacej Cirkvi uvolhila grand na reláciu
o duchovnom živote Rómov _ Božie deti. A tak ju od
mája budeme zasa vyrábať', ja už externe, ale predsa.
Vd'aka však aj za tie metre materiálu, čo nám zostali:
aspoň v archíve, ku ktorým sa dá vrátié, ďe iba ak bude
mať o to niekto záujem. Ak teda treba šetri{ a to treba,
mal by savyňívaÍ aspoň archív. Máme tam: ,J.{aši vzác-
ni, Kluby seniorov, Pramienky, Pramene..... mnohé
s nadčasovou hodnotou. Mnohé s kňazmi viac alebo
menej pripravenými na vystupovanie v televízii' Bolo
by vhodné už v seminároch viesť seminaristov
k vystupovaniu na obrazovke, k písaniu scenárov
a komentárov' A veriacich k okamŽitej listovej odozve
na to, čo chcú ačo nechcú na obrazovke, Žia:I., nepíšu,
a tak demonštrujú akoby nezáujem o programy
s duchovným nábojom.

Ja Vrám prajem nech Mikulášov list žije a prekvitá' s láskou
naň myslÍrn, želánlmu aj Vám všetlým veťa zdraúa asíl.

L. O.
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Zmysel života

Je hlboká noc. Neviem kolko mÓže byť hodín, ale
bojím sa. Som sama a nemám nikoho pri sebe. Niekedy
mám pocit' že už ani neviem prečo žijem. Nepoznám
život ani pravdu, ani cestu, po ktorej mám ísť. Každý
ma opustil, nikto ma nemá rád.

občas vidím svoj zmysel života v cigaretách, drogách,
alkohole, ale nikdy som nebola šťastná. Možno len chvíÍ-
kovo' Ako mi chýba smiech. Ako dlho som sa už neza-
smiala. Stačil by aj ma|ý úsmev, milé slovo. K radosti
stačí tak málo. V tomto tichu počujem aj vlastný tlkot
srdca. Ale je nejaký zvláštny. Ako keby niekto klopal.
,,Kto je?.! spýtala som sa. ,,Ja,,, ozvalo sa. ,,Kto ja?..

Hlas však neodpovedal, ale miesto toho poveda|: ,,Za-
tvor oči... Ztazu som sa ocitla na širokej ceste. Bola tmavá
a pustá. Vedla nej bola dblšia, tá však bola užšia, ale
osvetlená. ,,Čo je to?.. nechápala som. ,,Toto sú dva spó-
soby života... ,'Niektorí sa vydajú na túto cestu, iní na
tú druhú... ,,Čo to znamená?,. spýtala som sa. ,,Poď za
mnou'.o povedal hlas. ocitli sme sa v tej tmavej uličke,
kde bolo všetko porozbijané, Íudia Ležali na zemi a vIá-
dol tam alkohol, cigarety...Hlas povedal: ,,Títo l'udia našli
svoj zmysel života v tomto... Uvedomila som si, Že aj ja
vediem takýto žívot. V tom
som bola zas inde. Tentoraz
medzi mladými ludmi
v rÓznom veku' Aj v mojom.
Smiali sa, zabávali, rozprávaIi
o róznych veciach. Natiahla
som ruku a chcela byť s nimi.
To však nešlo. Neveri la by
som, Že ešte žijú takí šťastní l'u-
dia. ,Ále kde majú vlastne zmysel života? opýtala som
sa. Počula som, ako niekto ku mne pichádza, ale nikto
tam nebol. Pocítila som ruku na pleci a počula som
odpoved': ,,Pozrr sa hore!" Zdvlhla som hlavu a videla
som kríž. ,,Takže oni..... ',Áno.. odpovedal. Znova som
bola na tých uliciach, ale tentoraz medzi nimi. Tmavou
a svetlou. Hlas povedal: ,,Daniela, móŽeš si vybrať. Vi-
dela si, čo ti ponúkajú tieto cesty. Máš slobodnú vóÍu'..
,, Ako poznáš moje meno?.. spýtala som sa' ,,Pretože Ia
som Cesta. Pravda aŽivot, Poznámkaždého človeka
na tejto zemi. Lebo vy ste moje deti aja váš otec...Keď
to povedď, odišiel. ostala som tam stáť' apozetala som
na tie cesty. Ale to čo povedal, ma tak silno zasiahlo, že
som mu nedokáza|a povedať ,,nie..' Pochopila som, že
celý ten čas bol so mnou naozajstný Boh.

Našla som zmysel života. Vybrďa som si tú užšiu ces-
tu, ktorá je síce tažšia a je tam vela prekážok, ale mó-
žem povedať., že život s Bohom je naozaj krásny. on
nám dáva vždy šancu začať, odznova. A prečo? Pretože
nás nekonečne miluje!

Simona Gnebusovti 8, B. ZŠ Štúrova

ý{oírtoto úsrneuu

Usmev nestojí nič a prinóša mnoho.
obohacuje toho, kto prijíma bez toho,
žeby ochudobňoval toho, kto ho dóva.
Trvó chvíťku, ale spomienka naň
je niekedy večnó,

Nikto nie je taký bohatý, aby sa
bez neho obišiel _

a nikto nie je taký chudobný,
aby ho nemohol dať.

Úsmev prinóša šťastie do domu,
v starostiach je oporou,
je citlivým prejavom
priatetstva.
V únave prinóša odpočinok,
v znechutení a smútku
je potechou a pre každú bolesťje
prirodzeným liekom.

Nemožno si ho ani kúpiť,
ani požičať, ani ukradnúť,
pretože mó hodnotu chvíle,
v ktorej sa dóva.
A keby si stretol niekoho,
kto nemó pre Teba úsmev, aj keďnaň
čakóš _ bud,veťkorysý a obdaruj ho
úsmevom Ty.

Pretože nikto tak úsmev nepotrebuje,
ako ten, kto ho nemó pre iných..,

Autor neznátmy
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Duchovné dedičstvo našej farnosti
Tar ero v rnssŤANsKEI RoDINE vYPRosUJE poŽng-

NANIE oTEc A MArKA. TAK vo FARNosTI poŽernqeNre vy-
PRoSUJE rŇaz. Ar cHcEME sYř ero VERIAcI Nn.ŠeJ rA.n-
Nosrt vĎeČNÍze roro nucgovrvÉ pBolČsTvo, r.lrMÓŽe-
l"m NBspovremff TÝctt, xtonÍ se. oŇ znstÚŽl'l oBEToU
vr-esnlÉrro Žrvom. CucBr BY soM pRrpovrpnrrŤ' TÝcH
čo pÓsosnt v SrensJ Lunovm A zosTALI vnnNÍ. Poore
omcÉzNsHo eRcrnvNsHo zoZNAMU v ABECEDNoM Po-
nloÍ ro BoLI PREDovŠurrÝu rÍro:

Stefan Bača narodil sa 7. 6. I9I4 v ordzovianoch,
vysvátený bo|29 . 6, 1939 v Spišskej Kapitule. V Starej tu-
bovni pisobil ako kaplán v rcku t94l. Znmrel 2. 11. 19 57
v Brne, pochovaný bol na vázenskom cintoríne. 22.8.1969
však bolijeho pozostatky prevezené a pochované v rodných
Ordzovianoch. Prenasledovanie: Dfia25.2. 1950 bol zaiste-
ný a náslďne Šrátnym súdom v Bratislave nespravoďivo od-
súdený pre trestný čin velezrady na trest odňatia slobody
v trvaní desaťrokov nepodmienďne. DÓvďom obžaloby bolo
čítanie pastierskeho listu otca biskupa Vojtaššiáka, namierené-
ho proti Katolíckej akcii, počas kánnev kostole vo Vikartov-
ciach. V?iznený bol v Ruzyni, na Pankráci a v Brne. KvÓli
útrapám, ktoré vo vázeniachzažíval, zomrel po siedmich ro-
koch počas výkonu trestu vo váznici v Brne.

tudovítBakď narodil sa 1l. 3. 191l v l(násnej HÓrke,
vysvátený bo| 29.6, 1936 v Spišskej Kapitule. V Starej Lubov-
ni fosobil v rokoch 1952 - 1961 ako spn{vca farnosti .Tnmrel
7.I. Í965 v Krásnej HÓrke. kenasledovanie: Vo svojej paste
račrrej činnosti V staÍej ť,ubovni, kdeho zastihli kízové piiťdesiate
roky, napriek silnejúcemu útlaku zo stany štiáfi'r mnoho času veno.
val hlavne rrtladýrn Ujírnal sa i voiacich gréckokatolíckeho obra-
dq ktorí po oficirálnom zrušení gréckokatolíckej cfukvi boli v oblasti
Starej Lubovne bez svojich lciazov vo veÍmi zlej situiácii, preto im
vysluhoval sviatosti napriek riziku svojho uviimenia" Tlak zo stra-
ny šÍátrrych orgiánov neustáe narastal a vyvrcholil l0. 8. 1961'
kďy bol pri návrate z hrešova Zaistený. okresný súd v Poprade
ho ešte toho istého dňa naneverejnompojednávaní nespravodlivo
odsúdil za velezzdu na Íestďňatia slobody vo ýške toch rokov
nepodmienďne. Po odpykaní si deviatich mesiacov bol 10. 5.
1962 roďrďnutím prezidenta republiky o amnestii prepustený.
Do konca životavšak už nďosal štrátnv súhlas na wkonávanie
kňazskej ďužby.

Jozef Cehďa sa narodil 3. 3. 1898 vlrtanovciach ,
vysvátený bo| 29. 6. |92z v Spišskej Kapitule. Pósobil
vtubovnianslých krípeÍoch od roku 1960 ako duchovný
rchďný& sestier Sv. Kríža od roku 1968 bol duchovn;ým
sestier v Matildahute, kde 5. 6. 1986 zomrel. henasledovanie:
Dňa 5. 2. 1953 bol zatknuý a po mnohych kruých ýďuchoch
nespravodlivo odsúdený natest ďňatia slobody v trvaní dvanrásé
rokov nepodmienďne. Prepustený bol vdbkaroztrďnutiu preá-
dentarepubliky o amnestii v roku 1960.

Andrej Cižmár sa narodil 10. 6. 1908
v Chlebniciach na orave. Vysvátený bol 10. 2. L935
v Spišskej Kapitule' Ako kaplán plsobil v Starej tu.
bovni v roku 1935. Prenasledovanie: 21.2. 1952boL
zaistený Štátnou bezpečnosťou. Vyše roka strávil vo
vyšetrovacej vázbe, Dňa 14. I, 1954 bol Štátnym sú-
dom v Ružomberku súdený za spojenectvo s Rímom,
nabádanie veriacich, ako aj Za pomoc prenasledova-
ným kňazom. Po tom, čo sa odvolal, ho Krajský súd
v Žiline nespravodlivo odsúdil na trest desať rokov
odňatia slobody nepodmienečne. Jeden rok mu bol
priamo na súde amnestiou odpustený s odÓvodnením,
že na činnosť bol navedený svojím biskupom. Y.azne-
ný bol v Nápravných zariadeniach v Ilave, v olomo-
uci, na Pankráci a v ,,Kartttzoch.., ako všetci nazýva|i
Nápravnovýchovné zariadenie vo Valdiciach. Sám
uviedol, že váčšinu času strávil na samotkách. 9. 5.
1960 bol amnestovaný rozhodnutím prezidenta repub-
liky, zvyšok trestu mu bol odpustený. Po prepustení
na slobodu pracoval od 22. 8' 19ó0 ako robotník
v Drevoimpregne oravský Podzámok a od 22.9. 1960
v Pozemných stavbách Žťrina. od 22. 3. 196I ako že-
riavnik v Dopravno-mechanizačnej správe a od 13.
8. 1965 opáé ako robotníkv Stredoslovenských vodo-
hospodárskych stavbách Ružomberok až do 31. 10.
1965, kedy znovu dostal súhlas na vykonávanie kňaz-
skej služby' 

Pokračovanie nabudúce

Podťa Mgr. V. olejníka na základe archívnych ma.
teriálov spracoval JdnZentko'
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Spolupracuj s J ežišom

Prvoprijímajúcim deťom

V nedeÍu 1. júna je v našej famosti prvé sv. prijímanie.
Prvoprijímajúce deti prvýkrát príjmu živého Krista' Bude to
jeden z najkrajších dní v ich Živote a radosé s nimi budú pre-
žívaťrodičia, krstní rodičia, súrodenci, príbuzní, kňazi' kate-
chéti. Požehnanie, ktoré prináša Ježiš, naplní duchovnou si-
lou nielen tieto deti ale celé farské spoločenstvo. Pred prár
rokmi, keď prvoprijímajúce deti prežívali radosť v kruhu
svojich najbližších pred kostolom sv. Mikuláša, istý pán, náš
farník podal jednému z chlapcov ruku' zablahoželal mu
a dodal: ,,Spolupracuj s Ježišom, nikdy ho nezraď a tvoj Ži-
vot bude krásny ako dnešný deň... V týchto slovách je múd-
rosť hodná nasledovania. Aj od nás si vypočujú nejednu reč
a prijmú aj vela darov. Najváčší a najcennejší dar však dosta-
nú z neba, samého Ježiša Krista, ktorému slúbia priateÍstvo.
Dávajme svojim životom dobrý príklad týmto deéom, aby
v ich srdciach horela túžba po Ježišovi a vzmáha|a sa ich vie-
ra. Pripomínajme im aj ich s[ub, aby nezabúdali na Ježiša
a boli jeho dobt'mi a spoÍahlivými kamarátmi.

'r{-Ls

T/

DvojhkÍsky, ktoré sú v tajničke, vpisujte do jedného políčka!

1. Pestún Pána Ježiša
2.Prvý človek
3. Opak tmy
4. ATEBO odzadu
5. Ježišova matka
6. Božská čnosé
7. Meno človeka, ktoý vyliezol na strom, aby mohol

vidieť Ježiša
8. Miesto, kde urobil Ježiš prvý zázrak
9. Mama, otec, deti - spolu
10. Dvojhláska

II'Zviera, na ktorom putovala panna Mária s Jozefom
do Betlehema

1'2.Prvá žena, spoločníčka Adama
13. Ten, čo staval koráb pred potopou
14. Dvojhláska
15. Matka panny Miírie
16' Spoločníčka muža
17. Abrahámov syn
18. Čo sa leje na hlavu pri krste
19. PÍyá boŽská osoba
20. Meno apoštola, kto4ý chcel vložiť prst do Ježišových

rán, aby uveril
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Výherca z minulého ěísla je Daniel Hudák, 3 roč. ZŠ sv. Cyrila a Metoda.
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E>o-\Zárr-k5r Detskábiblia
Deň venovaný našim rodinám

V nedelu 8. júna 2003 na sviatok Zoslania Du-
cha Svátého Vás srdečne pozývame na vrch osly,
kde bude ,,Deň rodín.,, Začne sa o 1.4il hod. krát-
kou poboŽnoséou a modlitbou za rodiny. Tento deň
je venovaný našim rodinám. Na krásnom památnom
mieste, kde sa stretávďi uŽ predchádzajice generá.
cie, sa mÓžete zahrat, zasítaŽíť., porozprávať sa

s ludmi okolo seba
a načerpať nových síl.
Tých, ktorí chcú putovať
pešo odvezie autobus
o 13@hod. z Námestia sv.
Mikuláša na vyšné parko-
visko pod hradom, odkiď
o 13E hod. vyrazí pešia
púť. Starších - chorých
a rodiny s malými deťmi
vyvezie autobus priamo
z námestia o 1330hod.
Na toto naše farské rodin-
né podujatie všetkých po-
zývame.

Božie Telo

Sviatok Najsvátejšieho Kristovho tela a krvi (Bo-
žie Telo) vyjadruje túžbu i oprávnenosť urobiť Eu-
charistiu stredobodom slávenia v osobitnom dni.
S týmto prikázaným sviatkom sa v našich krajinách
spájajú aj procesie s oltárnou Sviatoséou vystave-
nou v monštrancii, s oltárikmi, priktorychkňazčíta
priliehavé texty evanjelia a požehnáva lud. Ešte ne-
dávno bolo Eucharistickému Kristovi znemožnené
kráčať ulicami našich miest a dedín. Tento čas je však
už preč a Kristus znovu mÓže požehnávaťnás, naše
ulice, domovy. Ježišove slová pri poslednej večeri
nezneli: ,,Yezmite a pozerajte na mňa,.. ďe ,,vezmite
a jedzte.,, Tohtoročný sviatok Božieho Tela je vo
štvrtok 19. júna. Prídme, zúčastnime sa procesie
a demonštrujme tak svoj postoj ku Kristovi,k Cirkvi!

Počítačový program
pre deti

na lepšie poznanie BoŽieho slova

Dnes sú deti oslovovanérilznymi hrami, kreslenými
filmami bez akejkoÍvek hodnoty. NeoddeliteÍnou sú-
časťou zábavy dnešných detí a mládeže je počítaě .ŽiaÍ,
nie vždy sa používa na dobré ciele. Dókazom sú r6zne
hry zaloŽené nanásilí.

Ponúknime našim deéom alternatívu. Tou je určite i
DetsktÍ Biblia. Program, ktot' osloví všetky deti
a ponúka im okrem zábavy aj poznatky zo Svátého Pís.
ma _ výber zo Starého Zákona' Dieťa sa tak móže hraé
a zároveíaj duchovne rastie. Počítačový programDet-
slui Bibliaje spracovaný v podobe knihy, v ktorej si
dieťa listuj e. Témy sú zo Staréh o Zákona,doplnené ob-
rázkami. Tu si zbiera informácie, potom si ich overuje
a počítač vyhodnotí správne odpovede. Dďej si ich pre-
tríuuje rÓznymi zaujímavýmihrami, ako sú skladačky,
posúvačky, pexeso, vymalovanie obrázkov a ich vy-
tlačenie.

Detskou Bibliou možno urobíme radoséaj prvoprijí-
majúcim deťom a otvoríme tak dvere Kristovi aj cez
počítač. Tento multimediálny program je aj na oslavu
Pána Boha, aby ho deti lepšie poznali, komunikovali
s ním a v treťom tisícročí spolu kráčďi s Kristom ako
so svojim najlepším PRIATELOM.
Informúcie a obj e dndvky

DRAHosLAvA FEDÁKovÁ
Nám. Sv. Mikuláša 10
06401 Stará tubovňa
E 0s2l 43 228 77
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