


Popoludnie prvej adventnej nedele 2. decembra vyplnil v Starej Ľubovni muzikál

v podaní ochotných mladých z Tvrdošína. Pod vedením režisérky a scénaristky

Júlie Habovštiakovej sa rozhodli netypickou formou poukázať na bežné problémy,

bolesti i radosti súčasnej rodiny. Tieto skutočnosti vyjadroval tanec, scéna i hlboké

slová piesní.

Rodičia dávajú ďeťom dary, namiesto spoločného času – „Sám, stále sám,

hlavne že mám meniny. Dary, samé dary a ja chcem len ten jediný...“

Syn hľadá šťastie a prijatie v partii... – „Každý si tu robí čo chce, to je sloboda.“

Zdá sa, že je slobodný a môže všetko – piť, fajčiť i okradnúť otca...

Rodičia sú bezradní – „Dali sme mu všetko, čo sme mohli dať, láska kdesi

zlyhala, syn nás už nemá rád, stráca sa nám. Kde chyba sa stala?“

Zmenu prinesie smrť dvoch predávkovaných priateľov – „Kto z nás môže

povedať: Mne sa to stať nemôže??? Nie, ja už nechcem byť! Nie, nechajte ma

odísť! Nie, falošný váš svet! Nie, lásky v ňom zďaleka niet! Nie, takto sa žiť nedá!“

Opúšťa partiu, hľadá otca a otec jeho cez modlitbu – „Chcem sa vrátiť k nemu i k

Tebe Bože môj a nájsť syna s Tvojou pomocou.“

Stretnutie dvoch stratených sa odohráva v odpustení  „Odpúšťaj a na zlo

zabúdaj, odpúšťaj a lásku rozdávaj...“

Spoznávajú veľkú pravdu – „Boh je Láska, len s ním sa dá zvíťaziť nad všetkým

zlým, čo som vykonal. Boh je Láska, On nás netrestá, chce len, aby si ho miloval.“

Predstavenie malo v Starej Ľubovni reprízy v pondelok3. decembra pre študentov

cirkevného i štátneho gymnázia. sL

Predstavte si, že na Slovensku máme kráľa.

Raz by oznámil, že príde do nášho kostola.

To by bol rozruch, všetci by sa hrnuli do

chrámu nájsť si vhodné miesto, aby ho

videli, ale mohli sa ho i dotknúť.

Znie to ako rozprávka a predsa je v tom kus

pravdy. Áno, aj do nášho kostola každú

prvú nedeľu v mesiaci prichádza kráľ. Kráľ

kráľov  Kristus. Je prítomný v Najsvätejšej

Sviatosti Oltárnej a na rozdiel od

pozemských vladárov prijíma na audienciu

všetkých. Dáva tak najavo, ako nás miluje a

ako mu na nás záleží. Miluje nás viac, ako

my dokážeme milovať sami seba. Slová

Písma „proste a dostanete“ by nás mali

motivovať k pravidelnej návšteve Sviatosti

Oltárnej.

Čo je príčinou toho, že nás kostol je počas

audiencie prázdny? Nedokážeme prísť ani

na chvíľu do chrámu a zotrvať pred

Eucharistiou, ktorá je znakom prítomnosti

Boha medzi nami? Je to nedôvera,

ľahostajnosť alebo slabá viera? Kristus je

ticho, hoci by mohol právom kričať: „Keď

vás tak milujem, mám byť menej milovaný?“

(2 Kor 12,15)

Budúci rok je v našej diecéze rokom

biskupa Jána Vojtaššáka, ktorý zaviedol

ustavičnú poklonu Oltárnej Sviatosti v

Spišskej diecéze, pretože si uvedomoval jej

silu. Podľa vzoru otca biskupa, nech je aj

pre nás bohostánok skutočným domovom

živého Boha a prameňom milosti

Fotografie na titulnej strane:

TK KBS



Premiéru v nedeľu

9. decembra malo

"Stretnutie s Mikulášom".

Pre deti predškolského

veku ho zorganizovali

Cirkevné gymnázium sv.

Mikuláša, farský úrad

v Starej Ľubovni a eRko 

Hnutie kresťanských

spoločenstiev detí.

Po úvodnom privítaní

v priestoroch cirkevnej

školy deti (mladšie v

doprovode rodičov)

prechádzali stanovištiami,

na ktorých plnili rozličné

úlohy. Škôlkari sa naučili

nový tanec, ukazovačku,

maľovali, či zašportovali si

v jednoduchších

variáciách známych hier.

Nenáročné aktivity boli

prichystané aj pre

najmenších účastníkov

z jasieľ. Po absovovaní

"okružnej cesty"

po stanovištiach,

umiestnených v triedach

školy, prišiel k deťom

Mikuláš a potešil ich

sladkými odmenami.

Organizátori vďaka

veľkému záujmu a

úspechu uvažujú o

usporiadaní akcie aj

v budúcom roku.

Nevylučujú ani možnosť

prípravy podujatia pre deti

aj v inom liturgickom

období. lm

Na Pedagogickej fakulte

(PF) Katolíckej univerzity

v Ružomberku (KU) 

Školiacom a

konzultačnom pracovisku

v Starej Ľubovni sa

26. októbra uskutočnila

slávnostná imatrikulácia

študentov v odbore

manažment. Imatrikuláciu

študentov, prijatých

do 1. ročníka, otvorila

svätá omša v Kostole

sv. Petra a Pavla, ktorú

celebrovali prorektor KU

pre vzdelávanie

a výchovu Ľubomír

Stanček a miestny dekan

Marián Pánik.

V príhovore dekan Pánik

poukázal na význam

štúdia na KU

v našom regióne.

Po skončení bohoslužby

pokračoval program

v Dome kultúry. Dekan

PF Amantius Akimjak

prijal imatrikulačný sľub

od 83 študentov

bakalárskeho a od 63

študentov magisterského

študijného programu

manažment. Akimjak

študentov povzbudil

k zodpovednému

prístupu k štúdiu

a zdôraznil dôležitosť

vzdelávania sa a jeho

osožnosť pre spoločnosť,

Cirkev a napokon

aj pre večný život

každého jednotlivca.

Vedenie školy ďakuje

všetkým zúčastneným

na imatrikulácii za ich

prítomnosť a milé slová

a študentom vyprosuje

veľa darov

Ducha Svätého

i optimizmus pri plnení

študijných povinností.

pf

Vysielacia pobožnosť

Dobrej noviny (DN)

dorazila po prvýkrát

do našej farnosti. Spišský

pomocný biskup Andrej

Imrich vyslal v sobotu

15. decembra koledníkov

DN do rodín, v ktorých

budú počas vianočných

sviatkov ohlasovať

radostnú zvesť a zároveň

zbierať peniaze

pre núdznych v Afrike.

Na slánostnej sv. omši

v Kostole sv. Petra a Pavla

o 11:00 hod. boli prítomné

deti zo združenia eRko 

Hnutie kresťanských

spoločenstiev detí

z Oblastného centra Sever

a Spiš. Po skončení

bohoslužby sa približne

300 detí zúčastnilo

na spoločnom programe

v telocvični ZŠ sv. Cyrila

a Metoda v Starej Ľubovni.

Vysielacia pobožnosť DN

sa koná každý rok v inej

farnosti. lm

Koniec októbra patril na Základnej

škole sv. Cyrila a Metoda a

Cirkevnom gymnáziu sv. Mikuláša

v Starej Ľubovni už tradične

Misijnému dňu. Život detí sa opäť

na chvíľu presunul do Afriky či Ázie,

medzi deti, ktoré sociálna bieda

„odsunula na smetisko“.

Dlho očakávaný 30. október

sa začal spoločnou svätou omšou,

ktorú celebroval kňaz Ľudovít Feja

SVD. Hosť Misijného dňa po jej

skončení adresoval žiakom

nevšedný príhovor so spomienkami

na svoju službu v misiách.

Medzi študentov gymnázia zavítal

profesor Vysokej školy zdravotníctva

a sociálnej práce sv. Alžbety

v Bratislave Ladislav Bučko.

Vo svojej prezentácii priblížil prácu

a profesionalitu misionárov, ktorých

„farnosťou sa stáva celý svet“.

Po nej nasledovali prezentácie

študentov, ktoré si pripravili

špeciálne na tento deň. Ich program

sa niesolv duchu „Konštantín a

Metod  múdrosť ich budú hlásať

všetky národy.“ Žiaci základnej školy

mali možnosť prezentovať sa

na takzvanom „misijnom jarmoku“,

na ktorom nechýbali „triedne

reštaurácie“, rôzne dobroty

či rozličné výtvory žiakov.

Vyzbierané peniaze z jarmoku

pomôžu zlepšiť životy detí z ulíc

Nairobi.

Misijný deň sa každý rok stáva

nehasnúcou spomienkou v srdciach

všetkých účastníkov.

Ako oheň jestvuje na to, aby horel,

tak Cirkev existuje na to, aby hlásala

evanjelium Ježiša Krista.

Misie tvoria základné postavenie

Cirkvi. Jej zakladateľ dal všetkým

členom príkaz: „Iďte do celého

sveta, učte všetky národy.“

Michaela Takáčová, študentka

Cirkevného gymnázia sv. Mikuláša

Na fotografii kňaz verbista

Ľ udovít Feja, ktoý bol 30. októbra

hosťom Misjiného dňa.

Foto: Archív ZŠ sv. Cyrila a Metoda



Pápežský prelát Viktor Trstenský sa narodil sa 22.3.1908. Sviatosť

kňazstva prijal z rúk biskupa Jána Vojtaššáka 29.6.1931 v Spišskej

Kapitule. Tento bojovník za pravdu a spravodlivosť, ktorý sa zlatým

písmom zapísal do dejín katolíckej cirkvi na Slovensku, pôsobil

v pastorácii len 22 rokov. Ostatné roky prežil v 24 žalároch, pracovných

táboroch a pod neustálym dohľadom Štátnej bezpečnosti. V rokoch

19691974 pôsobil v Starej Ľubovni, kde mu v roku 1991 udelili čestné

občianstvo. Je nositeľom viacerých vyznamenaní a ocenení, autorom

článkov, publikácií a kníh. Najznámejšou je životopis otca biskupa

Vojtaššáka " Sila viery, sila pravdy".

S otcom Trstenským pôsobili v Starej Ľubovni sestričky Rita, Veronika

a Barbora. Poslednou žijúcou je sestra Barbora Kováčová, OSF, ktorá

sa 18. júla dožila krásnych 90 rokov a 11. augusta si pripomenula

71. výročie rehoľných sľubov v Kongregácii školských sestier

sv. Františka z Assisi. U nás mala na starosti chlapcov a dievčatá.

Viktor Trstenský zomrel v Trstenej 7. decembra 2006.

Na pápežského preláta si spomína posledná žijúca

rehoľná sestra, ktorá s ním spoločne pôsobila

v Starej Ľubovni.

Sestra Barbora Kováčová OFS o otcovi

Trstenskom hovorí ako kňazovi s mimoriadnou

dušou, vyškolenou v žalároch.

Bol to Boží muž, hrdina, mimoriadna kňazská duša

vyškolená mnohými utrpeniami v žalároch. Nevinne

prenasledovaný za Boha a za lásku k človekovi. Za Boha

a pravdu trpel celý život, ale teraz už zožal večnú

odmenu a slávu u Boha. Obdobie jeho pôsobenia v

Starej Ľubovni je dielom Božích zázrakov. Pamätám si,

keď sme nemali pomôcky na vyučovanie náboženstva.

Vtedy mi povedal:“ Učte náboženstvo zo života, pre život,

jednoducho, pravdivo, zrozumiteľne, s láskou a pokorne.“

Mal otvorené srdce, ale aj dvere fary pre každého.

Miništranti sa na fare pohybovali ako doma, zblízka videli

jeho život. Fara bola otcovským domom. Prijal každého,

poslúžil, pomohol, poradil. Jeho vzťah k ľuďom bol

úprimný, otcovský, pravdivý, jasný, jednoduchý. Poznali

ho aj ľudia z okolia a všetci ho volali duchovný otec.

Ráno bol už o 5:30 v spovednici a pravidelne spovedal aj

pred večernou svätou omšou, a ak bolo treba, aj po nej.

Do nemocnice ho volali často i v noci. Vždy šiel sám,

aj keď už mal kaplána Janíka, s ktorým si dobre rozumel.

Po dvoch rokoch p. kaplána zo dňa na deň vyhodili,

lebo úrady nezniesli jeho svätý život. Všetci sme za ním

smútili. Nás tiež vyhodili zo školy, ale učili sme  vďaka

Bohu  stále, v sakristii, na chóre, na fare, až do odňatia

štátneho súhlasu otcovi Trstenskému v roku 1974. Boli to

moderné katakomby 20. storočia. Duchovného otca

úrady nútili, aby nás, rehoľné sestry, poslal preč, ale on

odmietol a bojoval za nás až do konca. Deň pred jeho

narodeninami sme Starú Ľubovňu museli opustiť.

No Božie semeno tu zapustilo hlboké korene, z ktorých

stále vyrastá dobrá úroda. Veď pri našom stretnutí

miništrantov 22. júla stálo pri oltári 5 kňazov, ktorí videli

jeho život a verím, že i oni idú v jeho šľapajách, podobne

ako on kráčal v šľapajách biskupa Vojtaššáka, mučeníka

pre Boha a jeho kráľovstvo.

Všetci miništranti, jeho odchovanci, žite ako on. Dúfam,

že sa o to usilujete, lebo otec Trstenský vám z neba

pomáha viac, ako keď bol na zemi. Veľkú radosť sme

mali všetci, keď sme sa Božím riadením nedávno stretli

pri svätej omši. Len ďalej milujte bohoslužbu, slnko nášho života,

a obetujte ju za seba, za svojich drahých. Všetky naše myšlienky,

slová, skutky konajme na oslavu BohaOtca, Syna, Ducha Svätého,

to sa naučme dobre tu na zemi, aby sme sa zapojili v dokonalej

oslave vo svätyni v nebi. Krstom nás Boh prijal za svoje vznešené,

milované deti a dal nám do duše svoj Božský život.

V živej viere si uvedomujme túto hodnosť a lásku Boha k nám

a splácajme ju našou láskou a poslušnosťou. Čaká nás večná

blaženosť, sám Boh. Preto sa nebojme utrpenia, je to milosť a dar,

ktorý treba prijať a statočne kráčať cestou kríža za Kristom. Veľmi vás

každého osobne i spolu s rodinami zdravím. Žime každý deň s Máriou

svoje krstné sľuby, aby sa to naše predsavzatie „radsej zomrieť ako

zhrešiť“ uskutočňovalo v nás, ako to robil aj Dominik Sávio. Mária

nech vám pomáha milovať Boha v každom človekovi, lebo budeme

súdení za lásku. V modlitbách som s vami všetkými!



Posledný lístok spadol z kalendára

a na našej tvári je nová vráska.

To neúprosne udeľuje čas zo svojho bohatstva

každému z nás.

Chvíľu sme len deti, mladí a než sa človek naučí žiť,

musí sa pomaly na koniec pripraviť.

Kto však má Boha naozaj rád, nemusí sa zajtrajškov báť.

Pretože všetky starosti vloží do mocných rúk Božích.

A teraz jeden rok končí. Ďakuj človeče za všetko.

Za úsmev dieťaťa,

za krásu mladosti a jej ideály,

za silu mužných liet, aj za múdrosť šedín ďakuj!

Za slnka lúče, ktoré hrejú zem,

za mrak, čo zakryl jeho tvár a priniesol požehnaný dážď,

za teplý vietor, aj za letnú búrku.

Ďakuj za kľudné dni plné pohody a mieru,

aj za bolesť, ktorou sa učíš poznávať seba,

za požehnanie, ktoré dostávaš bez zásluh,

za zdravie, ktoré bez choroby neoceníš,

za všetky skúšky, čo upevňujú tvoju vieru.

Ďakuj za život i za pokoj smrti.

Teraz pred nami leží nový rok.

Čo prinesie? Aký bude? Ktovie.

Jedno je však už teraz isté.

Najlepšie ho prežijeme s Tebou, Kriste.

Povedzme Mu, ako ho milujeme a aj v novom roku

verní ostať chceme.

Nový rok budeme môcť opäť privítať v Kostole sv. Mikuláša,

ktorý je v posledný deň roka otvorený už tridsať minút

pred polnocou. Pred Eucharistickým požehnaním môžeme

ďakovať za uplynulý rok, prosiť o Božiu prítomnosť v budúcom

a byť v spojení s naším Stvoriteľom. Máme milosť

byť v kontakte s Tým, ktorý riadi náš život a napĺňa ho

svojou láskou.

Na prelome rokov v chráme:

Ďakovanie

Stíšenie sa

Odprosovanie

Odovzdanie sa do Božej réžie

Radosť nad novým rokom, novou šancou

pre nás

Chvály

Slovo pre každého (citáty z Písma)

Všetko preto z ruky Božej príjmi rád

 snaž sa svojich blízkych s láskou pochopiť

a za všetko svojmu Bohu vďačný byť.

Za všetko, čo už bolo,

ale aj za to, čo ešte len príde!



Fotografiami sa vraciame k oprave organa vo farskom kostole sv. Mikuláša. Zábery pochádzajú z obdobia na začiatku opravy,

počas renovácie organa a po jej ukončení. Opravu zrealizovali Radomír a Eduard Mašlárovci.

Organ v Kostole sv. Mikuláša

Výrobca: Rieger – Testvérek Jägerndof Uvedený do prevádzky: september 1921 Začiatok opravy: 7.3.2007

Dokončenie opravy: 20.7.2007 Kolaudácia: 26.8.2007 Typ organa: dvojmanuálový s pedálom s pneumatickými tlakovými

vzdušnicami s kúželkovými ventilmi Počet píšťal: 1128



Všetci pokladáme Vianoce za najkrajšie sviatky v roku. V našich domácnostiach,

i v kostoloch je všetko vyzdobené, obnovené, ožiarené a v ľudských srdciach sa hromadia

príjemné sviatočné pocity. Lenže pri bohatej vonkajšej nádhere ľahko sa môže stať,

že zanedbáme pravú krásu Vianoc, ktorá je často vnútorná a duchovná.

Na Vianoce počúvame slová starodávneho proroka Izaiáša, ktorý ich vyriekol vo svojom

obdivuhodnom proroctve: « Hľa, panna počne a porodí syna a dajú mu meno Emanuel »

(Iz 7,14). A to meno Emanuel znamená po slovensky Boh s nami. Toto Izaiášovo proroctvo

sa pred viac ako dvetisíc rokmi splnilo. A my na Vianoce oslavujeme jeho splnenie. V duchu

hľadíme na dieťa položené v jasliach betlehemskej maštaľky a pri tomto dieťati vidíme jeho

matku Máriu a jeho pestúna svätého Jozefa. A táto vianočná chvíľa nás pozýva, aby sme

zažili v srdci tú pravdu, že v tom dieťati je Boh s nami. Boží Syn miluje Otca a Otec miluje

Syna. Božia láska prúdi od Otca k Synovi a od Syna k Otcovi. A preto Boh miluje ľudí.

Miluje ľudí tak veľmi, že poslal svojho Syna na svet, a to takým spôsobom, že Boží Syn

sa stal človekom v živote Panny Márie, čiže stal sa betlehemským dieťaťom.

Ono betlehemské dieťa je teda Boh s nami.

Preto sa Mária s úctou skláňala nad ním a v duchu si premietala Izaiášovo proroctvo Boh

s nami. A svätý Jozef sa vo svojom srdci pokorne zaoberal myšlienkou, že to zázračne

počaté dieťa je Boh s nami. A mudrci z Východu, ktorí pred ním padli na zem a klaňali sa mu,

aj svojimi darmi vyjadrili vieru, že to dieťa je Boh s nami. A spravodlivý Simeon, ktorému

Duch Svätý vnukol prisľúbenie, že neumrie prv, kým neuvidí Mesiáša, ktorého Boh posiela

svetu, držal Božie dieťa v náručí a plný šťastia prežíval v srdci radosť' z toho, že na vlastné

oči videl dieťa, ktoré je Boh s nami. A napokon nábožná vdova Anna, ktorá modlitbami

a pôstom slúžila Bohu odvtedy , čo jej muž zomrel, vstúpila do chrámu vtedy, keď' bolo

Božie dieťa v Simeonovom náručí, a od radosti velebila nahlas Boha a rozprávala ľud'om,

čo prišli do chrámu, že videla dieťa, v ktorom je Boh s nami.

A tak aj my všetci usilujme sa čoraz hlbšie prenikať cez všetky ozdoby stromčeka,

cez zvončeky a sviečky a vianočné dary a cez vianočný štedrý stôl a cez vianočnú pohodu

 do tejto krásnej skutočnosti, že v dieťati Ježišovi je Boh s nami.

Za tým cieľom hľadajme v našom každodennom živote chvíľku samoty, ticha a hlbokej

koncentrácie, aby sme sa vedeli pohrúžiť do osobnej blízkosti s Pánom Ježišom,

v ktorom je Boh s nami.

Usilujme sa v modlitbe, v rozjímaní, v meditácii, v adorácii a vo svätom prijímaní dosiahnuť

zážitok vrúcneho osobného vzťahu s Pánom Ježišom, v ktorom je Boh s nami.

1 V tých dňoch vyšiel rozkaz od

cisára Augusta vykonať súpis

ľudu po celom svete. 2 Tento prvý

súpis sa konal, keď Sýriu

spravoval Kvirínius. 3 A všetci

šli dať sa zapísať, každý do

svojho mesta. 4 Vybral sa aj Jozef

z galilejského mesta Nazaret do

Judey, do Dávidovho mesta, ktoré

sa volá Betlehem lebo pochádzal

z Dávidovho domu a rodu, 5 aby

sa dal zapísať s Máriou, svojou

manželkou, ktorá bola v po

žehnanom stave. 6 Kým tam boli,

nadišiel jej čas pôrodu. 7 I

porodila svojho prvorodeného

syna, zavinula ho do plienok a

uložila do jasieľ, lebo pre nich

nebolo miesta v hostinci.

8 V tom istom kraji boli pastieri,

ktorí v noci bdeli a strážili svoje

stádo. 9 Tu zastal pri nich Pánov

anjel a ožiarila ich Pánova sláva.

Zmocnil sa ich veľký strach, 10

ale anjel im povedal: „Nebojte sa.

Zvestujem vám veľkú radosť,

ktorá bude patriť všetkým ľuďom:

11 Dnes sa vám v Dávidovom

meste narodil Spasiteľ Kristus

Pán. 12 A toto vám bude

znamením: Nájdete dieťatko

zavinuté do plienok a uložené v

jasliach.“ 13 A hneď sa k anjelovi

pripojilo množstvo nebeských

zástupov, zvelebovali Boha a

hovorili:

14 „Sláva Bohu na výsostiach

a na zemi pokoj ľuďom dobrej

vôle.“

(Lk 2, 114)



Jeden kreslený príbeh znázorňuje „bludný kruh hnevu“, ktorý nemá konca. Začína sa tým, že

šéf kričí v práci na muža, muž po návrate z práce na ženu, žena na dieťa, dieťa bije psa,

ktorý potom pohryzie mačku. Nikto nemá silu tento kruh preťať, a tak oslobodiť seba i druhých

od hnevu a nepokoja.

O niekoľko dní budeme sláviť Vianoce, sviatky Pokoja a Lásky. Ježiš prichádza

ako Pokoj a Láska. On pretína „bludný kruh“ ľudského hnevu, nepokoja a nenávisti.

Kristus je bod, v ktorom sa končí zlo a začína láska, a prichádza, aby aj nám dal tú silu,

ktorou dokážeme v našom živote preťať „kruh“ zla a nenávisti, aby sme sa aj my stávali

prameňom pokoja a lásky.

Predstavte si, že by Vás doma vymkli a Vy by ste dve hodiny čakali v zime pred domom.

A skúste si predstaviť Vašu reakciu, na príchod brata alebo sestry, ktorí by po tých dvoch

hodinách prišli aj s kľúčom od domu. Nezačal, by sa v tej chvíli u Vás doma vytvárať ten

„kruh hnevu“, o ktorom sme hovorili na začiatku?

Kristus „prišiel medzi svojich a svoji ho neprijali“, aj jeho vymkli a ostal v maštali, no jeho reakcia

na toto privítanie neprináša zlo, hnev, pomstu, ale práve opak: pokoj, lásku a radosť.

On pretína „kruh nenávisti“ a oslobodzuje nás pre lásku.

Ak sa Vám počas Vianoc v dome začne vytvárať „kruh hnevu“, skúste si spomenúť na to, čo s

ním urobil Kristus a spolu s ním začnite budovať „kruh lásky“. Vtedy zažijete náročnosť ale aj

krásu Vianoc.

Požehnané Vianoce želá a vyprosuje

Svätá stolica zverejnila program

liturgických slávení, ktorým bude

predsedať pápež Benedikt XVI.

počas nadchádzajúceho

vianočného obdobia.

24. decembra bude celebrovať

polnočnú svätú omšu vo

vatikánskej Bazilike

sv. Petra. Na poludnie sviatku

Narodenia Pána 25. decembra

z jej balkóna prednesie svoje

vianočné posolstvo a udelí

požehnanie „Urbi et Orbi“,

mestu a svetu.

31. decembra, v predvečer

slávnosti Panny Márie

Bohorodičky, bude Benedikt XVI.

vo svätopeterskej bazilike

o 18. hodine predsedať sláveniu

vešpier. 1. januára na slávnosť

Panny Márie Bohorodičky bude

hlavným celebrantom svätej omše

so začiatkom o 10. hodine,

pri príležitosti Svetového dňa

pokoja, ktorého témou je

„Ľudská rodina – spoločenstvo

pokoja“. 6. januára na sviatok

Zjavenia Pána bude pápež

predsedať svätej omši v Bazilike

sv. Petra, ktorá sa začne

o 10. hodine. 13. januára

na sviatok Krstu Pána bude

takisto o 10. hodine predsedať

eucharistickej slávnosti,

spojenej s krstom detí v Sixtínskej

kaplnke.

zdroj: TK KBS



Južná a Stredná Amerika

Štedrý deň v Južnej a Strednej Amerike pripadá na leto. Tomu zodpovedá nielen napríklad

zloženie sviatočného jedálnička, ale aj ďalšie tradície. Vo všetkých krajinách Južnej Ameriky

je zvykom, že vďaka vysokým teplotám sa na večeru zasadá až po polnočnej sv. omši. Večera

tiež, vďaka počasiu, nepozostáva z príliš mnohých teplých jedál; hlavným chodom je obvykle

pečené bravčové s fazuľami. Rovnakou časťou večere je však ovocie a zelenina rôzneho druhu,

syry a studená šunka. Špeciálne v Argentíne a Chile sa štedrovečerná tabuľa neobíde

bez známych miestnych vín. Vzhľadom na to, že väčšina juhoamerických krajín je pomerne

silne katolícky založená, neoddeliteľnou súčasťou vianočných osláv sú veľkolepé sprievody,

bohato vyzdobené kostoly a vianočné omše. Perličkou však je, že napríklad v Brazílii sa koná

hlavná omša až 25. decembra neskoro popoludní, pretože Brazílčania sú zvyknutí dlho spať.

Na Jamajke sa napríklad hrajú koledy v reggae verzii a takmer vo všetkých krajinách vianočné

oslavy korunujú ohňostroje.

Africká exotika

Vianoce v Afrike pripadajú na dobu letných prázdnin a väčšina krajín ich neslávi v decembri,

ale siedmeho januára. To je totiž termín, na ktorý vychádzajú Vianoce podľa trinásťmesačného

kalendára ortodoxných kresťanov. Takmer vo všetkých afrických krajinách, kde sa Vianoce

oslavujú, začína večera až po večernej sv. omši, ktorá napríklad v Etiópii trvá tri hodiny a

v priebehu nej sú často muži a ženy oddelení zvlášť. V Ghane alebo v Juhoafrickej republike

existuje tradícia vianočných sprievodov so zapálenými sviečkami. Sviatočné jedlo, či už je to

obed alebo večera, prebieha vonku a rodina pri ňom sedí v kruhu na zemi. Hlavnou súčasťou

sviatočného menu je väčšinou ryža s pečeným alebo vareným baraním a kuracím mäsom

ochuteným cesnakom a korením, namiesto dezertu sa potom podáva ovocie. Tradícia zdobenia

vianočných stromčekov sa uchytila iba v niekoľkých afrických krajinách a v hlavnej úlohe sa tu

predstavujú rôzne druhy drevín. V Libérii napríklad ľudia zdobia bielymi zvončekmi palmu,

v Ghane je zase favoritom mangovník alebo ľadvinovník, na ktorom rastú oriešky kešu.

Austrália

Ani v Austrálii Vianoce nikdy nebudú biele. Ešte pred tridsiatimi rokmi bola oslava Vianoc silne

ovplyvnená Anglokeltskými zvykmi a Vianoce tu sa v mnohom podobajú Vianociam

na Britských ostrovoch, nevynímajúc tradičný Vianočný puding a pečeného moriaka. Dnes však

už tieto nahradili pikniky a grilpárty na pláži, v záhrade či v parku. Na stole v Austrálii nesmú

chýbať ryby a morské potvorky, šunka, studené kura, kačka či moriak, rôzne druhy mäsa,

cestoviny, šaláty a dezerty ako torta Pavlova, zmrzlina, "mince pies" (koláčiky plnené

kandizovaným ovocím), ovocné koláče,

perníčky, čokoláda, z nápojov pivo

a víno. Keďže 70% ľudí v Austrálii sú

buď katolíci, anglikáni, alebo

evanjelici, návšteva polnočnej

svätej omše je neodmysliteľnou

súčasťou Vianoc.

Spracované podľa internetu

Keď miluješ, objavuješ v sebe

toľké bohatstvo, toľkú nehu a

toľko citu, až je ti na neuverenie,

že si schopný toľkej lásky.

(Anton Pavlovič Čechov)

Mojím povolaním je láska.

(Terézia z Lisieux)

Modlitba nám nemá slúžiť na to,

aby sme sa do nej uzatvárali

pred blížnym, ale na to, aby sme

sa posilňovali k srdečnej láske

k blížnemu.

(Pau del Rosso)

Najdôležitejšia hodina je vždy

prítomná hodina; najdôležitejším

činom je vždy láska.

(Majster Eckhart)

Najdôležitejšou podmienkou

toho, aby sa v dieťati vyvinula

láska k životu, je pre neho to, aby

bolo s ľuďmi, ktorí milujú život.

(Erich Fromm)

Navykajte si mať srdce pozorné a

poddajné, ochotné vyhovieť v

tom, čo je dovolené. Tak si

nadobudnete pravú lásku.

(František Saleský)

Nebeská brána sa otvára láskou

človeka k človeku.

(Ambrogio Sto)

Podstatou kresťanstva je láska.

(Pavol VI.)



Obyvatelia Domova dôchodcov a domova sociálnych služieb v Starej Ľubovni si vianočný čas

začínajú uvedomovať dvakrát. Z celkového počtu 163 klientov predstavujú približne jednu

tretinu gréckokatolíci, pre ktorých predvianočný čas štartuje prežívanie takzvanej Filipovky.

Toto obdobie začína o niečo skôr ako advent. Naplno si čas adventu začínajú obyvatelia

uvedomovať na Prvú adventnú nedeľu. Vtedy sa zapáli prvá sviečka na veľkom

modrozlatom adventnom venci v kaplnke domova.

Po prvej adventnej nedeli je v ovzduší už iná atmosféra. Šiesteho decembra sa obyvatelia

tešia na ďalšiu zmenu v ich zaužívanom prežívaní dňa. Všetci, ktorí vzhľadom na svoj

zdravotný stav môžu, sa v popoludňajších hodinách sústredia v jedálni domova.

Je samozrejmosťou, že sa dovezú i všetci vozičkári. Ku všetkým prítomným príde v sprievode

anjelov a čertov Mikuláš s darčekmi a rozsvieti červený vianočný stromček. Deti z rôznych

škôl v Starej Ľubovni prídu babky a dedkov potešiť každý rok hodnotným kultúrnym

programom. Deň sa často nezaobíde bez emócií, slzičky sa trbliecu v očiach prítomných.

S pribúdajúcimi sviecami na adventom venci sa rozrastá i vianočná výzdoba na izbičkách,

chodbách, vo vestibule. Všade začína rozvoniavať ihličie. V zariadení pracuje i ergoterapia

 približne desať obyvateľov s duševným alebo telesným postihom za prítomnosti terapeutky

vyrába v tomto čase dlhé reťaze z farebného papiera, rozličné ozdoby, pohľadnice,

maľujú sa anjeli, stromčeky, modelujú sa snehuliaci. Vôňa lepidla sa mieša so šušťaním

papiera a spevom. Šikovnejšie ženičky háčkujú jemné zvončeky, hviezdičky, anjelikov

a iné ozdoby na vianočné stromčeky zo snehobielych nití.

Toto obdobie je slávnostné a tajomné. Je to čas milosti, spásy, pokoja a zmierenia.

Každý v zariadení si pripravuje nielen svoj domov, ale i srdce na veľký prejav Božej

lásky k nám, privítanie Ježiša. Kňazi vysluhujú sviatosť zmierenia.

Pri príležitosti 30. európskeho

stretnutia mladých pod vedením

komunity z Taizé,

organizovaného v Ženeve

na prelome starého a nového roka,

adresoval pápež Benedikt XVI.

mladým mimoriadny pozdrav.

Vyzdvihol v ňom postavu

brata Rogera, zakladateľa tejto

komunity, ktorý sa stal

pre státisíce mladých ľudí, ktorí

prichádzali na pozvanie jeho

komunity do malej dedinky

v Burgundsku, vzorom

jednoduchej, bezvýhradnej,

inšpirujúcej kresťanskej lásky

a zmierenia. Svätý Otec sa

v posolstve mladým prihovoril

týmito slovami:

„Ste pozývaní kráčať po nových

cestách nádeje, čerpať silu z

Božieho slova a z dôverného

vzťahu s Kristom.

Len On nám ponúka kľúč

od skutočnej nádeje,

ktorá prevyšuje všetky naše malé

nádeje, pretože nás orientuje

k budúcnosti a k večnej

blaženosti, v ústrety ktorej

kráčame každým dňom, každý

osobne ale aj všetci spolu

ako Cirkev. Nech vaša dôvera

v Boha vo vás vzbudzuje nádej

a pomáha vám zmeniť svet,

na základe evanjeliových hodnôt,



Niektorí klienti sa tešia na vianočné sviatky preto, že idú k deťom do svojich

rodín, prežívajú jednotu a radosť s najbližšími. Iní nemajú takúto možnosť, pretože

ostali sami, nemajú blízkych a preto zostávajú v domove. Rovnako je to s ľuďmi

s ťažkými chorobami, ktorí ležia.

Štedrý deň sa nesie v duchu tajomného ticha a pokoja. Po chodbách znejú tóny vianočných

kolied. Skauti každoročne prinesú betlehemské svetlo, ktoré sa roznáša po izbách.

Štedrá večera sa otvára čítaním zo Svätého písma, staťou o narodení Ježiša. Potom prednesie

príhovor a vinš riaditeľ Peter Mucha. Jedálniček sa veľmi podobá tomu doma: oblátky,

kapustnica, bobaľky s makom, zemiakový šalát, ryba. A aby naozaj nič nechýbalo ani v

domove, o 21:00 hod. sa rozžiari vianočný stromček a betlehem v kaplnke, kde sa s maličkým

predstihom slúži polnočná svätá omša. Slávnosť pokračuje na nasledujúci deň Narodenia

Pána. Ľudia sa stretávajú, prajú si požehnané Vianoce, znejú vinšovačky, gréckokatolíci sa

pozdravujú „Kristos raždajetsja“. Sviatočné dni sú naplnené i väčším počtom návštev,

obdarúvania. Prichádzajú i koledníci, spievajú koledy nielen v spoločných priestoroch, ale

hlavne prejdú izbičky, v ktorých potešia ležiacich obyvateľov, chorých. Kňazi požehnávajú

príbytky, posedia, porozprávajú sa.

Obyvatelia, ktorí sa aj napriek pozvaniu do rodiny rozhodli ostať v domove, tvrdia, že im nič

nechýba. „Máme tu všetko, čo si môže človek želať: opateru, starostlivosť, výnimočný program,

koledníkov, sväté omše, pokoj, čas na budovanie vzťahov nielen s ľuďmi, ale i s Bohom, čas

ticha i čas dobrej vôle v srdci pripomenúť si narodenie jedného z najväčších prorokov –

Božieho Syna.“ Pripravili: Zamestnanci Domu dôchodcov a sociálnych služieb

predovšetkým na odpustení,

ktoré je vrcholom lásky,

pretože ten, kto odpúšťa,

sa nezastavuje pri minulých

omyloch, ale otvára sa

pre novú budúcnosť.

Hovorí sa, že pokoj je ovocím

spravodlivosti, avšak ešte viac

je ovocím odpustenia,

ktoré spečaťuje zmierenie

medzi tými, ktorí si ešte včera

vzdorovali alebo oponovali,

a dovoľuje im kráčať spoločne.“

Stretnutie v Ženeve, ktoré

sa uskutoční od 28. decembra

do 8. januára, bude v poradí

30. európskym stretnutím

mladých z komunity

z Taizé. Po prvýkrát bude

na švajčiarskej pôde, v meste,

do ktorého siahajú počiatky

komunity ešte predtým,

ako sa brat Roger a jeho

prví nasledovníci presťahovali

do francúzskeho Burgundska.

Komunita z Taizé

aj tento rok pozýva mladých,

aby znovuobjavili vieru

v Boha, ktorá je prameňom

lásky k blížnemu.

Túto skúsenosť môžu mladí

zakúsiť práve v zmierení

a v spoločenstve, ponúkanom

v Taizé.

Zdroj: TK KBS



Dobre vidíme iba srdcom, to hlavné je očiam neviditeľné, napísal Exupéry

a myslel na priateľstvo. Platí to aj o Láske s veľkým L. Lásku nemôžeme vidieť,

vnímame len jej prejavy a cez ne prichádzame k podstate. Inými slovami:

Boh tak miloval svet, že dal svojho jednorodeného Syna, aby nezahynul nik,

kto v neho verí, ale aby mal večný život.

Príchod Božieho Syna na svet je prejavom Božej lásky k nám. Ďalšími darmi Jeho lásky

je odpustenie hriechov, pokrm a posila duše v Eucharistii, úsmev brata, pekné slová

priateľky...

Poznávame to vďaka tomu, že Boh sa stal človekom. To, že vzal na seba ľudskú

prirodzenosť, je pre Neho omnoho väčším ponížením sa ako smrť na kríži. Stelesnenou

Láskou v podobe človeka sa stal len z lásky k človekovi. Slávme tieto sviatky s láskou

a v láske. Na Vianoce ide teda o lásku i Lásku.

Vianoce sú o Láske  nebeskom Dare; nielen o bohatých darčekoch a daroch.

Vianoce sú o Láske  Dieťati v jasliach i v srdci; nie o soboch, Santa Clausoch,

snehuliakoch, anjelikoch a vločkách nalepených na oknách domácností a škôl.

Vianoce sú o Láske a pomoci biednym; nielen o nových kožuchoch na polnočnej.

Vianoce sú o Láske  spoločenstve v rodine; nie o preplnených stoloch a žalúdočných

ťažkostiach.

Vianoce sú o Láske  pohľade na druhého; nie o rekordne dlhom či nepretržitom sledovaní

televízie.

Vianoce sú o Láske – Bohu, o stretnutí s Ním vo sviatostiach; nielen o super lyžovačke.

Vianoce sú o Láske  Bohu, ktorý prišiel na zem kvôli Tebe i kvôli mne, aby nás zachránil.

Prišiel nám ukázať, že sa oplatí žiť  žiť pre lásku, pre človeka, pre Boha, lebo

„Boh je Láska“ (1Jn 4,16).

Nič, skutočne nič sa neoplatí žiť

bez lásky, všetok zmysel života

sa naplní tam, kde je láska.

(Dietrich Bonhoeffer)

Pravou kresťanskou bohoslužbou

je láska.

(Benedikt XVI.)

Radosť vychádza z objaveného

zmyslu utrpenia, ponúknutého

z lásky.

(Pavol VI.)

Skutočná láska veľa nehovorí,

ale koná.

(Hermann Bezzel)

Sv. Písma neprikazujú nič

okrem lásky.

(Augustín)

Túžiť po láske je ten

najkrajší dôvod k životu.

(Gavril Romanovič Deržavin)

V živote, ako viete, nemá cenu

chýr, ktorý sa získa, ani veci,

ktoré vidno, ale láska,

s ktorou sa plní Božia vôľa.

(Ján XXIII.)

Vaščina ľudí je presvedčená, že

láska v prvom rade znamená byť

„milovaný“, až potom „milovať“.

(Erich Fromm)

Život žije iba z lásky.

(Clemens Brentano)



Opäť je tu možnosť nechať si posvätiť

svoje rodiny a domácnosti kňazom.

„Koleda“, ako sa ľudovo hovorí

posviacke, sa bude konať počas

vianočného obdobia od sviatku sv.

Štefana, čiže od 26.12.2007. Novinkou

je možnosť prihlásiť sa na posviacku aj

prostredníctvom internetu na stránke

http://farnost.slnet.sk, prihlasovanie je

spustené od 17.12.2007. Taktiež bude

možné zapísať sa na papier

v sakristiách vo všetkých kostoloch.

Presné termíny koledovania budú

ohlásené počas vianočných

bohoslužieb, ako aj zverejnené na

uvedenej stránke.

Aj pred tohtoročnými Vianocami

budeme stretávať skautov

roznášajúcich Betlehemské svetlo,

zapálené priamo v Bazilike Narodenia

Ježiša Krista v Betleheme. Týmto

svetlom pokoja pripomínajú skauti

ľuďom takmer celej Európy posolstvo

Vianoc  lásku a pokoj. Prostredníctvom

našich skautov zažiari aj v Starej

Ľubovni a okolí, aby prinieslo do našich

domovov požehnanie, porozumenie a

pokoj do každej duše. Obetaví chlapci a

dievčatá prinášajú tento plamienok

priamo do Kostola sv. Mikuláša.

Osobne ho potom roznášajú na miesta

s nepretržitou službou (nemocnica,

domov dôchodcov, polícia) a do

jednotlivých rodín našej farnosti.

Koledníci Dobrej noviny budú opäť

prinášať do rodín radostnú zvesť a

zbierať pritom peniaze pre núdznych

v Afrike. Koledovanie "Dobrá novina"

sa bude v našej farnosti konať v sobotu

29. decembra od 10:00 hod. Zapísať sa

možno v sakristii na pripravený a logom

označený papier, ale aj elektronicky na

webovskej stránke farnosti (pozri nižšie)

od nedele 23. 12. do štvrtku 27. 12.

Do zapísaných rodín prídu koledníci 

deti a animátori z eRka  Hnutia

kresťanských spoločenstiev detí

s pripraveným programom.

Koledovanie spojené so zbierkou sa

v Starej Ľubovni koná pravidelne a

nachádza čoraz väčšiu podporu.

Farský časopis odštartoval novú etapu

svojej existencie. Vo svojom štvrtom

ročníku chce byť archívom pamätných

udalostí v živote farnosti, zdrojom

informácií, tvorcom dialógu, ale tiež

vychovávateľom a formovateľom.

Mikulášov list má ambíciu stále

sa zdokonaľovať a po obsahovej

a formálnej stránke byť žiadaným

priateľom každého člena farskej rodiny.

Pre napredovanie potrebujeme vašu

pomoc. Vítaný bude každý záujemca

o pomoc v redakcii. V prípade záujmu

to stačí oznámiť na farskom úrade,

kde budú každému poskytnuté

potrebné informácie.

Združenie rodičov pri ZŠ sv. Cyrila a

Metoda, Cirkevné gymnázium sv.

Mikuláša v Starej Ľubovni a

Kresťanskodemokratické hnutie

organizujú Ples rodičov a priateľov

školy. Ples sa uskutoční

19. januára 2008 o 17.30 hod.

v jedálni ZŠ a gymnázia. O hudbu sa

budú starať bratia Kollárovci.

Cena vstupenky je 500, Sk, možno si

ju zakúpiť na sekretariáte školy.

Výťažok z plesu bude určený

na dovybavenie chemickej učebne.

Všetci sú srdečne pozvaní!

Mariánska družina pod vedením

sestry Beatrix z komunity Milosrdných

sestier Sv. Vincenta pripravila

pre najmenších, dospelých a pre celé

rodiny vianočný program pod názvom

Jasličková pobožnosť. Toto podujatie sa

uskutoční v nedeľu 30. decembra o

14:30 hod. vo Farskom kostole sv.

Mikuláša. V programe nebudú chýbať

spievané vianočné koledy, divadielko,

nacvičené počas špeciálnych stretnutí,

ale ani modlitba pri jasličkách.

Srdečne pozývame hlavne celé rodiny,

stretnutie pri betleheme v chráme je

požehnaním pre kroky každého

veriaceho.



Projekt WAU (prejav nadšenia, radosti z dobre vykonanej práce pre Božie dielo) úspešne

pokračuje ďalšími spoločnými akciami troch združení. Po speváckej súťaži "Ľubovňa 

Objav 2007" v októbri sa mladí rímskokatolíckej i gréckokatolíckej farnosti Stará Ľubovňa

stretli na veľkom športovom dni "Kondis 2007". Sedemnásteho novembra sa vo veľkej

Športovej hale uskutočnil futbalový a v malej hale volejbalový turnaj kresťanských združení.

V ženskom volejbalovom turnaji zvíťazilo družstvo "Grékov zo Starej Ľubovne". Prvé miesto

v mužskom futbalovom turnaji obsadil tím "Rimákov zo Starej Ľubovne". Prítomné na oboch

turnajoch boli tiež družstvá z okolitých obcí. Myšlienku zjednotenia sa darilo napĺňať počas

celého dňa, podobne ako aj počas decembrovej akcie. Deňradosti priniesol v sobotu

8. decembra zmes hier, prednášky, tancov a vzájomného spoznávania sa. V priestoroch

ZŠ sv. Cyrila a Metoda boli pre členov jednotlivých združení v prvej časti popoludnia

pripravené stanovištia s oddychovým programom. Z nich si mohli účastníci podujatia vybrať

svoje najobľúbenejšie a stráviť pri ňom pol hodinku v malej skupinke. Nasledovala spoločná

hra všetkých prítomných, vzájomné agapé a prednáška hosťa. Novic v Kláštore

redemptoristov v Podolínci Jozef Mihok počas nej predstavil myšlienku jednoty v biblickom

obraze. Deň radosti zakončili mladí a deti spoločnou modlitbou a účasťou na svätej omši.



Kedy sa pre teba / pre Vás

začínajú Vianoce?

Keď sa celá rodina zídeme

spolu, pretože sme všetci z nej

rozlietaní, otec pracuje inde, ja

študujem v inom meste, a tým,

že sme spolu, začínajú pre

mňa Vianoce, sviatky pokoja.

Jozef, 22 rokov

Keď sa v kostole čítajú

evanjelia o narodení Ježiša

Krista.

Martin, 14 rokov

Pre mňa osobne začínajú

Vianoce vtedy, keď som to

tajomstvo Vianoc schopná

pochopiť a prijať srdcom.

Nezáleží na dátume, márne

budú moje dary, ak nie som

schopná otvoriť si svoje srdce.

Peťa, 22 rokov

Pre mňa začínajú Vianoce tou

atmosférou okolo nich.. Keď

čakáme na to, čo príde, na

vyvrcholenie celej prípravy

počas adventu.

Janka, 21 rokov

Nie je to ani polnočnou svätou

omšou, ani 1. adventnou

nedeľou, ale vždy vtedy, keď

zacítim v srdci, že prišiel ku

mne Boh. Nedá sa to určiť

presným dňom a dátumom.

Slová o tom, že Vianoce sú

vtedy, keď v tvári druhého

vidíme Krista, sú síce krásne,

ale niekedy ťažko

realizovateľné, je dôležité toto

tajomstvo Vianoc prežiť vo

svojom srdci.

Sestra Lucia

Vianoce pokladáme za sviatky rodinného šťastia. Každý sa vracia v duchu alebo

skutočne tam, kde nás má niekto rád. Rodinné vzťahy sa v týchto dňoch upevňujú.

Prežívame kus spoločného šťastia, na ktoré nemáme počas roka čas. Tak to

chápeme nielen my, kresťania, ale i tí, ktorí sa k viere nehlásia.

Keď Boh stvoril človeka ako muža a ženu, už vtedy vyznačil rodinnú cestu spásy.

Aj Abrahámovi dáva prisľúbenie početného potomstva rodinnou cestou.

V plnosti času Boží Syn prichádza na svet nie ako cudzia vesmírna bytosť, ale ako

dieťa v rodinnom spoločenstve. V spoločenstve, ktoré tvorili Jozef a Mária, obyčajní obyvatelia

neveľkého mesta Nazareta. Život Svätej rodiny, ako nám je známe, nebol ľahký. Či už útek

pred Herodesom, ktorý siahal na život dieťaťa, pobyt v cudzej egyptskej krajine, každodenný

život so svojimi starosťami, chudoba... I napriek tomu bol život v nazaretskej rodine skutočne

šťastný, čo tak veľmi chýba dnešným rodinám. Stredobodom totiž bol Ježiš Kristus.

Pápež Pavol VI. pri návšteve Nazareta 5. januára 1964 okrem iného na adresu Svätej rodiny

povedal: „Vidíme tu pravý spôsob rodinného života. Nech nám Nazaret pripomína,

čo je rodina, jej spoločenstvo lásky, jej vážna, žiarivá krása, jej posvätná a nedotknuteľná

osobitosť; nech nám ukazuje, aká láskavá má byť výchova v rodine, ktorú nemôže nič iné

nahradiť; nech nás učí, aká je prirodzená úloha rodiny v spoločenskom poriadku.“

Kto alebo čo je stredobodom našich rodín? Prečo v našich rodinách často chýba otec,

matka, ale i úcta, porozumenie, pokoj a láska? Prečo dieťa nepozná svojich rodičov okrem

uponáhľaných chvíľ, plných príkazov a zákazov? Čo spája naše rodiny? Televízna obrazovka,

internet, domáce kino, konto v banke...? Ak áno, nuž nedivme sa! Je načase vrátiť našim

rodinám hodnoty, bez ktorých nemôže rodina spĺňať svoju úlohu. Vráťme ich prostredníctvom

Ježiša a jeho učenia. Ako? Odpoveď nájdeme veľmi ľahko, keď si spomenieme na Ježišove

slová: „Kde sú dvaja alebo traja zhromaždení v mojom mene, tam som aj ja medzi nimi.“

Nie je to určené predovšetkým pre rodinu?

Pozrite: Keď sa v Ríme konala biskupská synoda zaoberajúca sa rodinou, okrem biskupov

z celého sveta, boli na tomto zhromaždení aj manželské dvojice. Veľa priestoru dali práve im.

Okrem iných prehovorili aj manželia Norbert a Renáta Martinovi z Nemecka. „Náš život“,

hovorili, „ sa zmenil od okamihu, keď v našej rodine prvé miesto dostal Boh. Keď sme začali

spoločne uvažovať o nadprirodzených hodnotách. Kristus je srdcom našej jednoty a Mária je

cestou k nemu. Jej obraz, a nie televízor, má čestné miesto u nás. Pred ním v modlitbe spolu

so svojim deťmi rozhodujeme o vážnych rodinných veciach.“ Zdá sa nám to azda

nemoderné? Zastarané? Dôležité je, že je to účinné.

Ako nádherne píše Takaši Nagai, spisovateľ a lekár, obeť výbuchu atómovej bomby

v Nagasaki: „Chvíle najväčšieho blaha bývali u nás v nedeľu ráno, keď sme spoločne išli

do kostola na sv. omšu. Nášho staršieho syna som viedol ja za ruku, malú niesla žena

na chrbte. Zvony zvolávali jasným hlasom veriacich. Tu a tam vychádzali z domov sviatočne

oblečení ľudia a pridávali sa k nám. Vstúpili sme. Ranné slnko, prebleskujúce kostolnými

oknami, sprevádzalo naše spevy. Môj hlas, mojej ženy, dieťaťa... Všetci chválili Otca nebies.“

Máme veľa príležitostí už cez tieto požehnané dni adventu a sviatočné chvíle Vianoc i touto

formou vrátiť Ježiša do našich rodín. Nebojme sa urobiť v našom srdci i pri našom stole

miesto pre neho a jeho hodnoty. Odmenou nám bude pokoj, láska i radosť, čo z úprimného

srdca želám všetkým rodinám.
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Pán farár vošiel do kostola. Prázdny kostol rozjasňoval

popoludňajšieho zimného slnka, iba jasličky boli v tieni.

Pán mal veľmi rád tento betlehem. V jasličkách boli

s ovečkami na machu, králi, dôstojný sprievod, ktorý prekonával

z piesku. A v strede: láskavá Mária v modrých , pobožný a

medzi nimi usmiate Dieťa . Kňaz napriek bielym vlasom, nemohol

sa dosýtosti vynadívať na ten zázrak.

Z nadšenia ho vytrhla ozvena rýchlych detských krokov.

trochu zvedavý, skryl sa za stĺpom vysúvajúc len na toľko, aby

mohol nečakaného hosťa. Zbadal malého, asi päťročného

. Na hlave mal červenú a na rukách . podišiel

k jasličkám a chvíľu stál bez pohnutia. Potom si dal dole a bez

strachu vybral z jasieľ . Pozeral na neho z láskou a schoval ho

pod . Kňaz hodlal vyjsť spomedzi stĺpa, ale akýsi vnútorný hlas

ho zadržal. Nie! To nemôže byť obyčajná .

Chlapček medzitým vyšiel z . Kňaz tak ticho ako len mohol,

podišiel k bočným , aby mu zastal . Naraz počul radostný

 okolo neho preletel na novučičkom bicykli, jednou rukou držiac

rúčku bicykla a druhou pridŕžajúc vetrovku, pod ktorú pred chvíľkou

Božie Dieťatko. Chlapček krúžil okolo kostola asi tri razy. Zrazu zastal.

Kňaz nevedel, čo má robiť. Keď však znovu počul kroky chlapca ,

vyšiel z bočnej lode a videl ako chlapček vkladal do jasieľ. Teraz

už kňaz nevydržal. Zakašľal a prišiel k jasličkám.

 Čo si robil s Ježiškom? – Chlapček sa pozrel na kňaza s detskou

nevinnosťou.

 Predsa ja som dal sľub!  povedal chlapček  a keď sa niečo sľúbi,

treba to . –Máš pravdu, ale rád by som vedel, čo si . –

Prosil som Božie Dieťatko o bicykel pod a sľúbil som Mu, že ak

mi ho , tak sa mu dovolím na ňom previezť. – A dostal si

bicykel?  Stojí pri kostole. Doniesol som ho, aby sa mohol na ňom

previezť. Zajtra urobím to isté.

 Dúfam, že sa neprechladil  povedal kňaz vážne  ale myslím, že

Ježišovi , keď sa pobožne pomodlíš, tiež Mu to spôsobuje veľkú

. Chlapček sa buchol po čele. – Úplne som na to zabudol. Zložil jemné

rúčky a sklonil sa nad jasličky.

 Milý  modlil sa jasným hlasom  Ti za bicykel a chcem

vždy dodržať to, čo sľúbim. Amen.

Podľa príbehu „Ruth von Osten“,

„Katcholisches Apostolat“


