MrWnffim#
f

r * ff

^LJ L J

^L

nÍusxoKAToI,Ígxnr
eASoPIS

FARNOSTI STAR{ TUBOYNA

V nedeÍu 8. júna 2003 sa vrch Osly premenil na mestečko
plné života. Tento deň patril našim rodinám. Deti, mládež,
rodičia, starí rodičia, kňazi, reholné sestry a všetci ostatní,
vytvorili jednu velkú rodinu. Rímskokatolícky farský úrad
a kresťanskodemokratický klub v Starej Lubovni usporiadali
už po štvrtýkrát,,Deň rodín...Dávna tradícia tohto stretnutia
rodín siaha do minulosti a úspešnepokračuje aj v treťomti.
sícročí.Ku krížustojacemu v tóni stromov prichádzajú Íudia,
aby si tu oddýchli' pomodlili sa, pozhovárďi, nabrďi nových
sfl a domov odchádza|i povzbudení aj na duchu. osly sa stali
rodinným krbom našejfarnosti aprichádza tu čorazviac pútnikov. Zadosťučinenímpre organizátorov, ktorým chceme čo
najsrdečnejšiepoďakovaťza prekrásne popoludnie, bola veÍdetí a mládeže.Poďakovanie patrí aj Hnutiu kresťanká účasť
ských spoločenstiev detí _ eRko, ktorí sa obetavo venovali
deťom.Tohtoročný ,,Deň rodín.. opáť splnil svoje poslanie.
Luďom sa ťažkoodchádzalo domov a stále viac počuéhlasy:
čo tak stretnúťsa tu aj ču'Bš,'f,?,b
a text: Lubomír ogurčák
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Poradňa pre zodpovednérodičovstvoaj
v našejfarnosti.
Centrum Billingsovej ovulačnej metódy na Slovensku zriaďlo
v našej farnosti Poradňu pre zodpovedné rodičovstvo a to
s poverenia spišskéhodiecémeho biskupa TtrDr. Františka Tondru ariaditelky slovenského centra svetovej organizácie Billingsovej rnetódy flMOMB) MlJDr. Zuzarty Laukovej. Za v edúcu a štatutámuzástupkyňu poradne v Starej Lubovni bola nimi
menovaná KataťrnaNoviáková. okrem nej budú v poradni pracovaťMUDr. František orlovský s manželkou Mríriou a MUDr.
Cyril Novák. 9. júna 2003 bolo na mestskom úrade v Starej
Lubovni slávnostné otvorenie poradne. Prítomní psychológovia, lekári, zástupkyňa Kruciaty, hostia, vyjadrili radosťz jej
zriadenia, nakolko pribúda problémov s ktoými zápasia jednotlivci a rodiny. Prisrúbili pomoc pri ich riešení'keďpracovníci poradne budú svojich klientov mÓcť nasmerovaťpriamo
k týmto kresťanskýmpsychológom a právnikovi. Úlohou poradne je vyučovaťBillingsovú metódu prirodzeného plánovania rodičovstva,pomiíhaťmladým v príprave na zodpovedné rodičovstvo, formovaťsprávne názory na život apomáhať
rodinám vo všetkýchproblémoch.Treba povzbudiť všetkých,
čohladajúriešeniepre svoje problémy,aby sa nebáli zdÓveriť.
Aj v našej famosti je čo riešiť,naprávať..,,Pribúda
rozvodov
v manŽelstvách, mladé dievčatáužívajúantikoncepciu, problémy súuŽ s deémi.....
To všetkobolo vyslovenéz ústodbomíkov užpri oworení poradne. Budúcnosťnášhomesta, farnosti,
Cirkvi' niíroda, závisí od rodinného života, od vnicnosti ro.
dinných vztahoy, Treba teda na chyby nielen poukazovať,a|e
ich aj riešiéaptedchádzať,im. Ato je úlohou poradne. Nenájdeme tu liek na všetko, ale určite ochotu, lásku zanietených a obetavých ludí, ktorí poskytnú tú najlepšiu radu.
LO.

DuchovnýmostEdinburgh- Stará tubovňa

V piatok 30. mája 2003 prišiel do Starej Lubovne, na pozvanie
spolďenstva rodín z hnutia Svetlo _Život, známy evanjehzátor zo Škótska- COLIN SYMES. Jeho pracovná cesta viedla
cez európske mestá do Podolínca, kde navštívilprebiehajúcu
misijnú školu a do nášhomesta. ,Ja som rád, žemóŽem byťtu
s vami, vo vašom spoločenstve,ja protestant,medzi vami katolíkmi..- zdirazni| Colin Symes, ktorý Žije v Edinburghu
a vedie komunitu protestantov. Majú vlastnú školu
a vykonávajú rózne služby a uskutočňujúrÓzne misijné výKaždý má právo na život
jazdy.Má vela priatelov v Podolínci i v Starej Lubovni a svoje
bohaté
skúsenostiz misií a evanjehzácie rodín odovzdáva ich
aj dieťado tretieho mesiaca od počatia!
aj
našim
animátorom. Na stretnutí, ktoré sa uskutočnilo
aj postihnutédieťado 6. mesiaca života!
v
Cirkevnej
škole sa vo svojej katechéze zameta| na súčasnú
júna
V nedelu 8.
po sv. omšiach mohli veriaci nďej farnosti
situáciu,
v
akej
sa nachádza dnešnýsvet. V dobe, keďsa veda
vyjadriť netradičnou formou (otlačkom prsta) svoj postoj za
stala
ústredným
nástrojom, sa dá všetko dokázať,aj to, žeBoha
Život. Petíciu podpísaloasi 540 veriacich. Nie je to málo? Aký
nepotrebujeme.Ako sa to však skončilo? Vojnami, ktorézúťra
je náš postoj k životu?
vo Svete ako nikdy predtým. Ludia súschopní zrr;čiť.Zem'Po
celej planéte však pribúda ludí, ktorí cítia, že ďalej to tak nejde. Mladí Íudiakričia o pomoc' snažiasa uniknúťtomuto spÓsobu Života bez budúcnosti a chcú vedieť, či sa nedá žiťaj
ináč.Nechcú užpočúvať
klamstvá o tom, žeaj bez Boha sa dá
vybudovaťlepšísvet. Azača|ího znova hladaťacez neho aj
odpovede na tieto otázky. Všetko stojí na rodine, preto aj diabolju neustále podkopáva arodiny sa.rozpadávajú,Je to veťki výzva pre ruÍs- zdótaznil Colin. Vážim si preto ťudí,rodiny,
ktoré
króčajúza Ježišoma hldsajú svojim životom a skutkami,
,
žeBoh žije, žežijeme s Bohom. Musíme byťproroloni vymierajúceho sveta. Chcem vds vyzvaťk neustólej modlitbe. Neuileží, či sme katolíci, protestanti alebo ortodoxní, Móme toho
istéhootca, ku ktorémusa spoločnemodlíme, aby sa splnila
jeho vÓ[a. A Boh ruis miluje a vypočujenrÍs'V tento deň sa za
nás tu všetkých modlia a myslia na nás Íudia z mÓjho spoločenstva.Je to úžasné,v dnešný deň sú Edinburgh a Stará Lubovňa aj napriek vekej vzdialenosti duchovne spojení _ zd6raznil Colin anazávet zaspieval staníkeltskúpieseň požehnanla.
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Euc,fuo.'vr*é,
fugno's€Í
ďeďřčs€vtr É}&štr*
- narodil sa 16. 8. I9I2 v Spišskom BysFarbarík
Jozef
trom. Vysvátenýbo|29.6. L936 v Spišskej Kapitule. Pósobil od
roku 1938 ako kaplán v Starej Lubovni. Zonre| I, 12. 1995
v Spišskej Kapitule. Prenasledovanie: V roku 1949 bol zustený' Dňa 28. 12, toho istéhoroku bol nespravodlivo odsúdenýna
trest odňatia slobody v dízke troch rokov nepodmienečneana
páťrokov straty občianskych práv za odoprenie cirkevného pohrebu verejnému hriešnikovi _ komunistovi, ktorému podÍa cirkevných predpisov pohreb odbaviť nemohol, ako aj za čítaníe
pápežských dekrétov o Katolíckej akcii počaskázní. Bol v'áznený do 31. 12. 1952 v Košiciach' Bratislave, Leopoldove a Ilave.
Po uplynutí trestu bol umiestnený ,,na prevýchovu..
v Sústreďovacomkárnom tábore kňazov vPezinku aod2.],5.
|952 do 27, 9. 1953 zaradený do Pomocnéhotechnickéhoprá.
poru (PTP) v Plzni. Potom mu nebolo dovolené zaradiť sa do
pastorácie, preto bol zamestnaný v Štátnychlesoch řkabušice
ako robotník aod 20.11. 1956 do 1. 11. 1957 pracoval ako
sociálny referent v Pozemných stavbách Poprad.
- sa narodil 5, LO.l925v Liptovskej
SvD
Janft
Tepličke, vysvátený bol21. 6. 1970 v Bratislave. Ako kaplán
v Starej tubovni pósobil od roku 1970 do roku 1972. Prena.
sledovanie: Počasštúdiana filozofickej fakulte SVD v Nitre ho
zastihla likvidácía k]áštora počasAkcie K, 13. - L4.4I95o.
Musel zanechaťštúdiá.Dňa 4. 5. toho istéhoroku bol zatknutý
a deportovaný do Sústreďovacieho tábora kňazov v Podolínci,
kde bol internovanýdo 4. 12.1950. potom musel nastúpiť
vojenskú službu v Pomocnom technickom prápore, až do 3I. 12.
1953. Po odchode do civilu mu nebolo umožnenépokračovať
v štúdiua bol zaradený do výroby. Pracoval od 14' 1' 1953 ako
technik u Krajskej správy lesov Žilina. Až 5. 11. 1968 mu bolo
umožnenépokračovaév štúdiu teológie na CM BF UK
v Bratislave. Po dvoch rokoch ,"kludu..,2. 5. Í9.|2,mu bolo výnosom okresného národnéhovýboru v Starej Lubovni odobratý
štátny súhlas na vykonávanie kňazskej sluŽby. Dóvodom bolo
napísanie súkromnéholistu nadriadeným cirkevným orgiínom,
v ktorom osffo kritizoval totalitnéspoločenskézriadenie. opáť
bol zaradený do výroby a pracoval ako pomocný pracovnft MNV
Liptovská Teplička. od decembra 1972 sa zamestnal v Úshve
sociálnej starostlivosti Brtníky. od 1. 6. 1973 bo| pomocným
pracovníkom v Jednote a od 10. 4. 1975 až do roku 1977 údržbárom v Charitnom domove v Dolnom Smokovci.
Štefan

Mons. Viktor Tstenský' pápežskýprelát _
sa narodil 29' 3. L908 v Trstenej, vysvátený bo| 29, 6. I93I
v SpišskejKapitule. V Starej I-ubovnipisobildvakrát.
V roku
1933 ako kaplán a v rokoch Í969 _1974 ako správca farnosti. Prenasledovanie: Bol členomtajnéhonáboŽenskéhospolku
,,Rodina... V roku L949 bo| zatknutý a nespravodlivo odsúde.
ný za podporovanie reholných sestier Saleziánok. Bol váznený
v Ž1|ine, Ilave, v Táboroch nútených prác v Hronci
a v Novákoch, znova v llave, v Trenčínea Močenku - Sládečkovciach}Ý03..1950 bol spolu s ďalšímideviatimi kňazmi presunutý do Sústreďovaciehokárneho tábora v Mučenftoch. 15.
8. 1950 bol Štátnymsúdom v Bratislave opáť nespravodlivo
odsúdenýna ffest odňatia slobody v aížke dvoch rokov a pe-

ňažnýtrest 10 000 Kčs za neoznámenie návštevy zo zatuaničia.Trest si odpykával v Leopoldove, Jáchymove, Svatopluku a Ruzyni. Po uplynutí trestu strávil šesťmesiacov ',na prevýchove.. v kňazských tiíboroch- najprv od 20. 9. do 6, 12.
|952 v Pezinku apotom vo vojenských táboroch v Plzni,
Rokycanoch, Zvó|ene aBanskej Bystrici. Vroku 1954 bol
prepustený na slobodu bez možnosti pracovaťv duchovnej
správe. Jeden rok bol bez práce' potom na invďidnom dóchodku. vjúli 1958 bol v procese Trstenský a spol. nespravodlivo odsúdený za ye|ezradu na trest odňatia slobody
v trvaní pátrrásťrokov. Dóvodom bolo, že v rokoch 1946 _
1948 zvo|áva| spolu s Kolakovičom na fare v Dolnom Kubíne ilegálne schódzky rímskokatolíckych duchovných
a zástupcov náboženských spolkov o pokračovanílďckého
apoštolátu,od polovice roku 1954 prevádza| spolu s ďalšími
obvinenými v tomto procese rozvratnú činnos{ rozmnožoval náboženskúliteratúru, obrázky a iný propagačný materiáů,odvádza| občanov a hlavne m|ádež od aktívnej účastina
budovaní socializmu, organizoval činnosťlaického apoštolátu medzi duchovnými, navštevovalotca biskupa Vojtaššáka v Děčínea nadvázoval s ním písomný styk' vykonával
nedovolenébohosluŽby, mal styk s cudzinou' atď. Po odvolaní mu bol trest zníženýna deváťrokov. odpykával si ho vo
váznici na Mírove. V roku 1960 bol prepustený rozhodnutím prezidenta republiky o amnestii. Nedostal štátny súhlas
na vykonávanie kňazskej sluŽby a pracovď ako lesný robotník a skladník až do roku 1969. V roku 1974 mu bol opáť
odobratý štrátnysúhlasna vykonávanie kňazskej služby a bol
násilne vyvezený do Trstenej na nútenýodpočinok.

Ladislav Vrábeť - sanarodil26.5.1g1gv Hnilčíku.
Vysvátenýbol 13.6' 1943v SpišskejKapitule.Pósobil
v Starej tubovni v roku 1948 ako kaplán. Znmte| 15. L,
1987 v Liptovskej Tepličke.Prenasledovanie: Dňa 8. 4.1954
bol zaistený a v júli toho istéhoroka odsúdenýna trest odňatia slobody v trvaní troch rokov nepodmienečnea stratu ob.
čianskychpráv na dobu troch rokov. Na slobodu bol prepustený nazáHade rozhodnutia prezidenta republiky o amnestii,
10. 5. 1955. odvtedy pracoval aždo 13.3' 1959 ako robotník - údržbárv Piloimpregne v Nálepkovo.

Stefan Zivčák-

sa narodil1. ó. 1938vMníškunad

Popradom.Vysvátenýbol 1. 7. Í962v Bratislave.V Starej
tubovni pÓsobil ako kňaz - robotnft v rokoch Im2_1y75,
Zomre|z. II. L993vo Vydrnftu.Prenasledovanie:Dňa 27.
10. 1972bol zbavenýštátneho
súhlasuna vykonávaniekňazskej služby.DÓvodom bola nadmemáhorlivosťpri výstavbe
farskejbudovyv Dedinlách, ubytovaniea slúženie
sv. omší
pre turistovz Nemecka,nedovolenázbierkana opravukostola a samotnéopravy, ako aj okáza|ábirmovka a ,'inénedo.
volenéveci...To všetkonad'alejvykonávalaj napriekpoho.
vorom s tajomnftomcirkevnéhoodboru.Bol zaradenýdo
výroby a pracoval ako robotnft v Skrutkámi - Stará Lubov.
ňa a potomod 1' 8. 1975ako skladnft v Inžinierskychstav.
bách Poprad,aždo 31. 12. 1978,
PodťaMgr V olejníka na aÍkladearchíwrych
materidlov spracoval Jdn Zentko
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Namnohých miestach nášhoSlovenska sú velmi hlboké studne. Rodiny si
ich chránia, udrŽujú,čistia...Aby sa
okraje nezosúvali, vnútornéboky bývajú vyloŽenékamením. Dobrá studňa
je hotový poklad.
Ten deň bol pre Fera, dvadsaťpá&očnéhozavďitého chlapfta ako korždýl.ri'ý.
Mal v pláne práce okolo domu
a vyčistenie studne. Poprosil suseda,
aby mu pomohol. studňa bola asi 15
metrov hlboká' jedna z najhlbších
v dedine. Fero sa pustil dolu, zaprel sa
nohami do výmurovky a postupne čerpal vodu, ktorú sused vyťahoval. Keď
sa objavilo bahnitédno, lopatou nabral
bahno a potom zaznel povel: ,,Ondrej,
ťahaj!A spusťešte raz vedro. Pošlem
hore náradie. UŽ končím...Sused spustil vedro. Fero doň naložil lopatu, čakan a opáť zazne| pokyn: ',Ťahaj!..
Vedro s niíradím pomaly stúpďo hore.
Asi v tretine studne porisko lopaty zavadilo do jej kamenného boku alano
sa naplo. Ondrej potiahol a vedro
s náradím narazilo do protiÍahlej steny.
Azrazu sa to stalo. Kamene z bokov sa
uvolnili a zakliesnili sa do seba. Zopár
kameňov padlo aj dolu. ,,Aúúú!..,
skíkol Fero. Jeho hlas však zanikol
v rachote skál. Pasca sa uzavrela. Kamene vytvorili niekolkometrovú klenbu, pod ktorou ostal uváznený Fero.
ondrej celý zbledol. Nechápal, čo sa
deje. HrÓza ho prenikla až do kostíFero je dolu. ,,Ludia, rata...!" rozbehol

sa domov ako zmyslov zbavený.O chvíIu
sa okolo studne zhromaždilo velké množstvo ludí. Bedákali a zalamovali rukami.
,,Ludia, pomóžte mi, tu dolu stúpa
voda!..- volal Fero. Všetci stích1i.Prvý sa
spamátal Karol: ,,Feri, ty žiješ?..
tu dolu je priestor, kde sa mÓžem
,".A.no,
hýbaé.Cítim sa ako vpivnici. Len voda
v studni rychlo stúpa,užmi je po kolená.
Robte niečo!..
''Skúsime odhadzovaťkamene,.. nadhodil ktosi' Zopfuruk sa hneďpustilo do
roboty. No o chvíIu bolo počuťFera:
,,Čoto robíte?Padajúna mňa kamene.
Zosype sa to všetko a zabije ma..,
,,Má pravdu,,, ozva| sa ondrej. ,,Má
nad sebou asi dve tony kameňov... opáť
nastďo desivéticho. Po chvíli zazne|čísi
chrapÍavýhlas: ,,Chlapi, skúsme vykopaťvedla studne šachtu.....
Partia chlapov sa dala do práce. Pot sa
im cícerkom lial dolu tviírou.
,,Počujte,voda mi siaha po pás a stále
stúpa,..ozvalo sa opáťzo studne. Chlapi
sa zasekli. Pozreli na meter hlbokújamu
a jedenz nich vyslovil to, čosi v tom okamihu mysleli všetci:,,Nestihneme to...
Žkny zača|ikvíliť...
,,Prosímvás, bud'teticho,..zakričal im
zdola Fero, ,,radšejých|o zavo|ajte kňaza, chcem sa vyspovedať...Dvaja mladíci
sa ochotne rozbehli na faru. ostatní ešte
vymýšIali' čo podniknúť,pre záchranu
priateÍa.
,,Keby sme dokázallk nemu dostaťhadicu a čerpaťvodu..... navrhol požiarnik
Jozef.

,,To sa nedá,.. zhodli sa všetci.
Pán farár dobehol ee|ý zadýchaný.
Bol bledý a strápený. Potom vyzva|
okolostojacich:',Prosím vás, nechajte
nás samých...
Ludia sa vzdiďili a spoločnesa modlíli. Fero sa vyspovedal. Na takútospo.
veďsi budúÍudiav dedine určitepamátaťdo smrti. Vo vzduchu visela nevypovedaná otázka:
,,Čokeby som tam bol ja?..
Kňaz kývol na Íudí:,,Poďte bližšie,
niečo vám chce povedať...
,, Drahí rodáci,.. hovoril Fero pokojne z hÍbky studne, ,,užsa nenamiíhajte.
Voda mi siaha užpo krk. Nič nevymyslíte. Bol som nepatrný, nesprávne som
uložil nráradie do vedra. Raz musí človek aj tak odísťz tohoto sveta. Mój čas
sa naplnil. Idem k svojmu Pánovi. Veď
čožesomja? Úbohý človek, ktory prichádza k svojmu Stvoritelovi... A ešte
niečo. Všetka moja nádej pramení zo
stretnutiasa s Bohom vo svátej spovedi.
Yyužívajtetento dar z neba... Držte sa.
Stretneme sa v nebi." Nastalo ticho. Ludia sa tíškomodlili, iní vzlykali. Všetci
však cítili, žeFero im odkryl večnéprav.
dy. Ich tradičnáviera sa stávala skutočnosťou.Sprítomňovalju Fero. A studňa
sa im javila ako miesto prechodu tam,
na druhý svet.
M. H.
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s Katarínou
NovákoVou
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LEKTORKA BILINGSOVEJ METÓDY. v nÁucI SNÚBENECKÝCH NÁUK V NAŠEJFARNosTI MÁ NA sTARoSTI MANŽELSKÚ ETIKU A RoDIČoVsTvo. oD RoKU 1989INICIoVALA A
VIEDLA NA TÚTo rÉIrauvIACERo KATECHÉZPRE Žnrov AMLÁDEŽ. PREDNÁŠaIraBrÓDU PRIRODZENÉHopI-ÁNoveMA RoDlČovsrve, NA KToRÚ ru opnÁvŇurB CBRTIFIxÁT,
KToRÝ ononŽRI.A V RoKU 1993oD KoŠICKÉHoARCIBIsKUPA MoNs. n. rrÁČa . JE zANIETENOU BoJoVNÍČrou znŽIvor oo poČertn xŽ Po PRIRonzpNÚ sunŤ. S PoVERENIA sptŠsrÉgoBIsKUPA MoNs. pRRNrIŠrA ToNDRU A RIADITELKY BILINGsoNoVEJ
ovuraČNBr IraBrÓoY MUDR. Z. LIUKIVEJ BoLA MENoVANÁ za vBoÚcu e ŠrnrurÁnNu zÁsrupryŇu
PoRADNE PRE ZoDpovBoNÉ nootčovsTvo v NeŠBrFARNoSTI.
1. S akými vedomosťami prichádzajú snúbenci a ako sú
pripravení na manželstvo?
Ich vedomosti súpriamo úmernéich veku a vzdelaníu. Dnes
nie je ťažké
dostaťsa ku všetkýminformáciám. Rozdiel je však,
čomladý človek s nimi urobí, ako ich použije, pochopí a uvedie do života. A tak k vedomostiam je nevyhnutná vÓIa uplatňovať ich, schopnosť rozlišovať dobro a zlo a bez aktívneho
duchovného životaje to vetmi éažké.
2. Súčasťounáukyje aj metóda prirodzeného plánovania
rodičovstva. Ako ju prijímajú a ako súochotní ju praktizovať
v manželstve?
Zda|oby sa samozrejmosťou,Že pre kresťanskýchsnúbencov
(manŽelov) súmetódy PPR jediným možným spÓsobom spolužitia, podÍa Božieho projektu pre život manželov. Skúsenosť
ukazuje, ževáčšinasnúbencovsice uždnes o PPR počula,ďe to
je všetko.Bližšie poznatky nemajú.Je dosťi tých, ktorí nemajú
ani tento poznatok, preto cielom katechézyje, nadchnúésnúbencov pre tento štýl života v manželstve.ochota prijímaťten.
to štýlje v duchovnej úrovni snúbencov.Tí, ktoí svoj spoločný
život chápu ako povolanie k sluŽbe Bohu, sebe, životu a nepodIahli konzumizmu, títo súotvorení aj pre metódy PPR.
3. Je zjavné, že na také zodpovedné povolanie k rodičovstvu je potrebná príprava. Kedy by sa s ňou malo začať?
Podla mÓjho názoruje výchova k rodičovstvu neoddelitelnou súčasťou
celkovej výchovy človeka. Najprv rodičia, rodina, neskór celé spoločensképrostredie ovplyvňujú schopnosti
a názory na rodičovstvo. Dnešná presexuďizovaná spoločnosť
má velký vplyv na to, žetlakom na telesnúoblasťčloveka,bráni
rozvoju psychickej a častoaj duchovnej oblasti človeka.
Dieťa- mladý človek musí byťpri získavanívedomostí,ktoré
sú primeranéjeho citovej zrelosti usmeňovaný zodpovedným
človekom,najlepšierodičom a vedený k zodpovednosti, za seba
i voči rodine. Pri tejto celkovej výchove sú obdobia, kde je
nevyhnutná konkrétnatémao odovzdávaní života.Prípravu by
som rozdelila na vzdialenú ablízku.
Do vzdialenej prípravy určite patria aj prednášky a katechéza pre rodičov,pre deti v IV. ročníku.V ZŠ štvrtýchročíkovsa
deti učia v prírodopise o rozmnožovaní. Pri týchto biologic-

snímka: Lubomír o gurčdk
kých informáciách potrebujúnevyhnutne aj duchovný pohÍad na život človeka. Do tejto prípravy patna ajkatechézy
pre dievčatá a chlapcov v 7. a 8, ročníkov. Katechézy je
potrebné realizovať zvlášť,.
Blízka príprava na manželstvo potom by mala byť pre
18- ročných v posledných, maturitných ročníkoch.
V bezprostrednej príprave na manželstvo, v tzv. snúbeneckých náukach poskytnúťcelkový pohÍadna manželstvo
a rodičovstvo zo všetkých troch oblastí - duchovnej, psychyckej a telesnej.

ANIPosoBÁŠI
nypoorevďtepnpneveNARoDl.
ČovsrvoNmaararoNČrř.nÓarr PREDNÁŠKY.
KA-

TECÍ]ET. ovÝcHoVE DETí PREKoNÁVANE KRIZ V
MANŽELSTVE, BY MALI BYŤ DoSTUPNÉPRE MANŽ.p'rovaRoDIČov.
Katarína Novdková
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híť do Lúrd
28. 5.2003 stal sa dňom, štartom8. nrárodnejpúteRodiny
Nepoškvrnenej do Lúrd. Mimoriadny vlak bol vypravený
z Košíc, aby si v jednotlivých staniciach Spišská Nová Ves,
Poprad, RuŽomberok, Martin, Žihna, Trenčín,Nové Mesto
nad Viíhom, Piešťany,Trnava a Bratislava pozbieral svojich
pasaŽierov 580 účastnftov,medzi ktoými boli hlavne chorí
a trpiaci. V Martinskej železnčnej stanici sa do vlaku nalo.
dili rehotnésestričkyz Vrícka. Vlak sa rozrastal na 15. vozňov, naplnil sa potrebným materiálom na cestu. Tohtoročnou
púťounás sprevádzal otec biskup Banskobystrickej diecézy
Mons. Tomáš Gális a ďalších 18 kňazov. Po niíročnejceste
sme sa 30. 5. 2003 dostali do cieÍovej stanice LOURDES'
odkial nás autobusmi odvaža|ido nemocnice a hotelov, kde
sme boli ubytovaní.Trochu sme si odpočinuli a poobede nás
čakalaprvá sv. omšav kaplnke Noterdam. Vo večernýchhodinách sme mali lubovolný program. Naši pútnici sa mohli
mariánskej procesie - sviečkovéhosprievodu, kde
zúčastniť
sa pútnici modlia ruŽenec. Pred každým desiatkom je rozjímanie vo viace{Ích svetových jazykoch. Modlitba ftravas
zaznieva vo viaceďch rečiach,počas púte zo Slovenska aj
v slovenčine.Na záver udelia prítomníbiskupi a kňazi pútnikom požehnanie. Ako aj po iné roky aj tohto roku sme
káčali na čelesprievodu. Ďalší deň zača|medziruírodnousv.
omšou v podzemnej bazilike sv. Pia X. Tu sa konala aj eucharistická procesia. Navštívili sme aj Massabielskú jaskyňu. Je to tiché miesto. Pred sochou Panny Mrírie, ktorá je
umiestnená práve tam, kde sa opakovane zjavila Bernadete vo výklenku pravej strany jaskyne. Pri jaskyni sa nachádza
stojan s horiacimi sviecami. Na tomto mieste sme sa zíčastnili sv. omše,kde sa konďo 1. svátéprijímanie našich chorých detí. Mohli sme si nabraťlurdskej vody. Každý z nás si
v živote nesie nejakéklíže apovzbudením v našom utrpení
bola krížová cesta, ktorú sme si vykonali pri rieke Gáve (tí
sa krížovej cesty na
chorí). Zdtaví mali možnosézúčastniť
kopci, kde sa nachádzajúpostavy skutočnejveil<osti.Našou
poslednou sv. omšoubola omšav bazilike sv. Bernadety, kde
jedna z našich chorých prijala sviatosťbirmovania. Náš pobyt sa pomaly končil. Posledná rozlúčkapútnikov vo Ferone
apozdrav Lurdskej Panny Márie. Nakoniec sme Sa vydali na
dlhú púťdomov na Slovensko. Počas cesty spáť navštívil
každékupé otec biskup Mons. Tomáš Gális, aby požehnal
zakúpenénábožensképredmety. Myslím, žekaždý z nás tam
dostal to, čonajviac potreboval a domov pichádza| s novou
silou niesťsvoj kríža pomiíhaťho niesťaj iným.
l.ea Nemergútovti

NABUnÚcB

Na prázdniny
A je tu koniec školskéhoroka. To znamená' Že je tu čas prázdnin
a dovoleniek. Všetci sa užtešiana zaslúžený oddych, kúpanie, výlety
a spoznávanie nových krajov a Íudí.
Ani počastýchto dní ,,ničnerobenia..
nezabudnime na modlitbu a nedelnú
sv. omšu. Ako našebrušká potrebujú
každodenný chlieb, tak aj naše duše
potrebujú duchovný pokrm. Ak sa
chystáme odobraésa na odlahlé miesto, dobre je už vopred si
zistiťmiesto a časnedelnej sv. omše.Tie istéinformácie ochotne
poskytnime aj turistom, ktorí prídu k nám a chcú navštíviťnáš
kostol. Počasprázdnin nech vás neodradí anepokazí vám náladu ani daždivépočasie.Aj tento čassa dá využiťna rÓzne hry
a zábavy. Prajeme Vám krásne prázdniny, p|né zážitkov
a krásnych a príjemných príbehov.
Redakcia

Poklad v škole
ZákJadná škola sv. Cyrila a Metoda v Starej Lubovni nemá telocvičňu, nemá jedáleň. Je to smutné.Možno nekedy bude mať!
Ale má velký poklad, ktoý nemá žiadna škola v Starej Lubovni
a to živéhoEucharistického Krista v školskej kaplnke, počas
celého školskéhoroku. Deti sú takéisté ako na iných školách,
živé,nezbedné,a|e aj poslušné.Majú však velkú výsadu. Počas
volných hodín a prestávok sa mÓžu s Pánom Ježišomporozprása mu, poďakovaéa poprosiťo pomoc. Verím, že
va{ posťažovať
S týmto pokladom, ktorý majúv školebudúsprevádzanépo celý
tuzemský žlvotaže na neho nikdy nezabudnú.
V Baldž

PúťKruciáty oslobodenia človeka
V dňoch2 _ 6 júia2003 pod duchovnýmvedenímbratovmipúťna hase stará Lubovňa _
noritov zl-,evočesa uskutoční
naMariiínskejpúti.
MariánskaHoraLevoča.Vyvrcholíúčaséou
(lčastnkov
je
o 10mpri farskom kostole v StarejLubovni,
Zraz
odkiaÍposv.omši,ktorábudeo 11@sa vyberúna trasu.Úmysel
za hrienárodaa zadosťučinenie
píte:Zatiezvosťslovenského
chy opilstva.ZapoŽebnaniediela Kruciáty Svátýmotcom na
Slovensku.PrihláškynajneskÓrdo 25. júna2003 zaslaťna
adresu:
Klráštorminoritov
Košická 2'
054 01 Levoča

V budúcomčísle,ktorévyjde v auguste,Vám priblížimeRUŽpNsc svETLA, ktorý nám k tomutoroku ružencadarovď
sv. otec JrínPavol II a zároveň aj niekolko jeho zásad,ktoré Iďormácie na tel. č.:053145L 4570 0907977 052
moďitbe.
majúpomÓcťk jeho účinnejšej
907 977 645
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