
Prežívame mesiac zasvätený Panne Márii a modlitbe posvätného ruženca. Ruženec v živote kresťanov všetkých čias mal veľký

význam, no najmä v časoch prenasledovania a útlaku. Cirkev vždy rozjímala o živote, bolesti a utrpení Pána Ježiša a jeho matky

Márie. Matka vždy vie, čo jej dieťa potrebuje a dieťa sa vo všetkých svojich trápeniach utieka k svojej matke.

A tak po celé generácie, ľudia sa vždy utiekali k Panne Márii, ktorá je Matkou nás všetkých. Dejiny Cirkvi začali slovami

zvestovania, slovami, ktoré podľa evanjelia sv. Lukáša povedal anjel Panne v Nazarete: „Zdravas, milosti plná, Pán s tebou! Neboj

sa, Mária! Našla si milosť u Boha... Duch Svätý zostúpi na teba....“ A to znamenalo: Stane sa matkou Syna a dá mu meno Ježiš.

On bude veľký a bude sa volať synom Najvyššieho. Bude to Boží Syn. (Lk 1, 2833)

Pri zvestovaní sa P. Mária podľa evanjelia zarazila! Boh sám ju upokojil ako priateľ upokojuje priateľa, aby sa nebála. Potom jej dal

do súvisu Ježišovo Božie tajomstvo s tým, čo aj ona sama už poznala zo Sv. Písma. Jej Syn bude Synom Najvyššieho, ktorého

izraelský ľud očakával od pradávna ako Mesiáša, ako Božieho Pomazaného. A aby bolo toto tajomstvo ešte bližšie a živšie,

anjel zaradil jej syna do rodu, ktorého praotcom je Dávid. Jej Syn Ježiš vyslobodí svoj ľud z hriechov a bude požehnaním sveta.

Panna Mária počula pri Zvestovaní ešte aj iné slová, slová útechy a uistenia: „Hľa, Alžbeta, tvoja príbuzná počala syna v starobe...“

Po poukaze na dejiny počula tak Mária čosi celkom blízke: Tu je Alžbeta! To akoby Mária počula: Neboj sa, nie si sama.

Nie si jediná, ktorá sa cíti teraz takmer bezradná. Aj Alžbeta už prežíva Boží zázrak, čaká tiež syna. Ste dve ženy, dve príbuzné,

dve matky, teraz ešte príbuznejšie a bližšie. Môžete sa stretnúť a zdôveriť sa s ťažkosťami i radosťami, môžete sa podeliť s Božím

požehnaním pre vás i pre celé ľudstvo Veď nijaký človek nemôže dobre niesť a uniesť svoje poslanie a svoje ťarchy celkom sám.

Aj ten najsilnejší sa poteší, keď mu Boh pošle do cesty priateľa, spoločníka, človeka rovnako zmýšľajúceho, ochotného

a obetavého. A tak Mária dostala priam podnet, aby navštívila svoju príbuznú Alžbetu. Panna Mária išla na Boží podnet navštíviť

svoju príbuznú Alžbetu. Taký starostlivý je Pán Boh! Aj dnes nám posiela uprostred starostí do cesty ľudí, ktorí sú nám oporou

– rodičov, bratov, sestry, priateľov, kňazov, Cirkev. Pán Boh vie, čo potrebujeme my, čo potrebuje Cirkev i svet.

A chce, aby sme sa podporovali ako jedna rodina. Aj v tomto, v tejto vzájomnej solidarite je zmysel nášho záujmu jeden o druhého

a o prehĺbenie našej viery.



Pán si spomedzi našich radov vyvolil ďalších robotníkov do svojej vinice.

Vysvätení boli dvaja diakoni – Marián Hlavatý a Štefan Torbík. Marián Hlavatý

(na fotografii s otcom biskupom Františkom) bol vysvätený za kňaza v katedrále

sv. Martina v Spišskej Kapitule, Spišskom Podhradí 23. júna 2007 ako jeden z

ôsmich novokňazov. Svoju radosť a poďakovanie vyjadril slávením primičnej sv.

omše 24. júna 2007 v kostole sv. Petra a Pavla. Štefan Torbík prijal

pre nepostačujúci vek vysviacku neskôr, podmienkou vysviacky kňaza je totiž

dovŕšenie 24 roku života. Do kňazského stavu bol uvedený 4. augusta

vo farskom kostole sv. Mikuláša. Obaja bratia prijali kňazskú vysviacku

od spišského diecézneho otca biskupa Františka Tondru. Priamo v našom

farskom chráme sa vysviacka konala už po druhýkrát, pred deviatmi rokmi bol

v kostole sv. Mikuláša svätený Ján Marťák. Primičnú sv. omšu odslúžil novokňaz

Štefan 5. augusta v kostole sv. Petra a Pavla. Pre všetkých farníkov je veľkým

momentom, že Boh si za svojich najbližších spolupracovníkov vyvolil našich

rodákov. Spomeňme si na nich vo svojich modlitbách, aby svoje povolanie

a poslanie vykonávali s Božou pomocou a v Jeho láske. tt

Kostol si vyžaduje stálu opateru

a pozornosť, aby sa v ňom veriaci cítili

príjemne a mohli nerušene sláviť sv. omšu

a pobožnosti.

Vnútorné priestory našich kostolov prešli

počas leta veľkými zmenami. Vo farskom

kostole sv. Mikuláša bola dokončená

generálna oprava organa, ktorý dožíval a

potreboval nové sily do života. Jeho hlas

skrásnel a bude naďalej znieť na chválu

Pána a na radosť veriacich. Na chóre sa

zároveň vytvorili nové priestory, ktoré môžu

využívať nielen speváci, ale aj veriaci.

Oceniť treba i nové ozvučenie, vďaka

ktorému k nám Božie slovo preniká

zrozumiteľnejšie a jasnejšie. Zjavne sa

potešili najmä starší a slabšie počujúci.

V kostole sv. Petra a Pavla urobili veľkú

radosť lavice na chóre. Sedenie na studenej

dlažbe nebolo veru príjemné. Nové lavice

s čalúnením sú jednoduché, pohodlné

a nerušene zapadajú do prostredia.

Kostol je Božím domom a zaslúži si našu

pozornosť. Každá obeta vynaložená na jeho

skrášlenie a modernizáciu je svedectvom

našej príslušnosti ku Kristovi a jeho Cirkvi.



Odpustová slávnosť sa

na sviatok sv. Michala

konala 29. septembra

v hradnej kaplnke.

Svätú omšu, ktorou sa

ukončila letná turistická

sezóna, celebroval pán

farár Ľuboš Lipka

z Plavča. V úvode liturgie

pripomenul okrúhle

výročie kaplnky (360

rokov), ktorej patrónom

je sv. Michal archanjel.

Celebrant v homílii

zdôraznil úlohu anjelov,

ktorí "sú našimi

sprievodcami na ceste

životom. Každý z nás

dostal svojho anjela

strážcu už pri počatí.

Nemali by sme na neho

zabúdať a v každodennom

zhone ho prosme

o pomoc. Príkladom, ako

na neho ustavične myslieť

a cítiť jeho prítomnosť, je

sv. Don Bosco, ktorý

svojmu anjelovi prejavoval

veľkú úctu." V závere kňaz

povzbudil prítomných,

aby sa v Duchu Svätom

nad týmto svätcom

zamysleli. Sv. Michal

archanjel pomáha

formovať svedomie a

úspešne víťaziť

v každodenných

zápasoch. ľo

V nedeľu 30. septembra

sa v skanzene pod

Ľubovnianskym hradom

uskutočnili Hubertovské

slávnosti.

Poľovníci, pre ktorých je

tento deň sviatkom, ale

i všetci prítomní

sa poďakovali Bohu

za jeho dary.

„ Slovensko Boh obdaril

veľkým územím lesov

a už naši predkovia

sa snažili využiť tento

Boží dar, učili sa tu

múdrosti, hľadali v ňom

Božiu stopu a jeho

prítomnosť. Človek sa

vedel prihovoriť nielen

človeku, ale aj jedlu,

kvetu, kameňu, všetkému,

čo v prírode plní svoju

úlohu.

V prírode môžeme

najlepšie pozorovať Boha.

Podľa príkladu

sv. Huberta máme cítiť

s prírodou a chrániť

všetko, čo sa v nej

nachádza, aby nám aj

naďalej slúžila k oddychu

a pokoju.“ Tieto slová

zazneli v homílii.

Spestrením slávnosti boli

sviatočný sprievod pred

sv. omšou i rôzne akcie

po jej skončení. ľo

V poľskom meste

Oltarzewie pri Krakove

vo Vyššom Duchovnom

Seminári otcov Pallotínov

sa 29. júna konala

diakonská vysviacka

nášho rodáka Michala

Murcka.

Slávnostnú svätú lirugiu

v seminárnom kostole

o 11.00 hodine celebroval

vojenský biskup

 generál Tadeusz Ploski.

Milosť byť Pánovým

slúžobníkom dostali

dohromady 9 diakoni,

dvaja Slováci, jeden

Ukrajinec a šiesti Poliaci.

Krátko po vysviacke

vypomáhal nový diakon

počas viacerých dní

vo svojej farnosti.

Na ceste čo najlepšej

prípravy na sviatosť

kňazstva pomáhajme

Michalovi svojimi

modlitbami. tt

Keď v roku 1974 musel

zo Starej Ľubovne odísť

Mons. Viktor Trstenský, končila sa

veľká éra jeho miništrantov, ktorí sa

postupne roztratili po celom

Slovensku. Počas jeho pohrebu

zaznela myšlienka opäť sa stretnúť.

Vzácnou príležitosťou pre stretnutie

bolo 90 rokov života sestry Barbory,

ktorá bola duchovnou "mamou"

miništrantov. Sestra Barbora slávila

tiež 71. výročie rehoľných sľubov

v Kongregácii školských sestier

sv. Františka z Assisi.

Do reálnej podoby sa stretnutie

miništrantov dostalo v nedeľu 22. júla.

Uskutočnilo sa v Kostole sv. Mikuláša

v Starej Ľubovni. Po 35tich rokoch

stála opäť pri oltári veľká

miništrantská partia. Hlavný celebrant

liturgie Mons. Štefanom Sečka,

spišský pomocný biskup, ocenil

skutočnosť, že po mnohých rokoch

sa chlapci dokázali znova stretnúť.

Po sv. omši sa spomínalo na

spoločné výlety, nacvičovanie

divadelných scénok, koledy, či na

predvianočné balenie balíčkov pre

starých a opustených ľudí.

„ Stará Ľubovňa je dielo Božích

zázrakov od začiatku do konca

s otcom Trstenským, ktorý bol veľmi

vzácny v Božích očiach“, povedala

sestra Barbora, ktorej výročie krstu

(22. júl 1917) sa slávilo v deň

stretnutia. Na slávnosti sa zúčastnila

tiež provinciálna predstavená

školských sestier Mária Sumilasová

a ďalšie rehoľné sestry – rodáčky

zo Starej Ľubovne. ľo

Pri príležitosti kolaudácie renovovaného organa

sa 26. augusta v Kostole sv. Mikuláša v Starej Ľubovni

uskutočnil organový koncert. V podaní Kataríny Feňovej,

Marcela Kapalu a Júlie Habovštiakovej zazneli v chráme

skladby od svetoznámych hudobných skladateľov.

Nechýbali diela Bacha, Bruhnsa či Duboisa. Na stretnutí

s mottom "Tlieskajte rukami všetky národy, jasajte Bohu

hlasom radostným (Ž 47)" boli prítomní aj bratia Mašlárovci,

ktorí zrealizovali renováciu poškodeného organa.

Organ farského chrámu, pochádzajúci z roku 1922,

je po dlhodobej prestávke už stálou súčasťou svätých liturgií.

lm



Mariánska družina v Starej Ľubovni ďakuje všetkým, ktorí kúpou medovníkového srdiečka pomohli chudobným v Haiti.

V rámci akcie "Boj proti hladu" sa vyzbieralo 35 500, Sk. Všetkým darcom vyslovujeme úprimné Pán Boh zaplať!

Autorka je predstavená

rehoľná sestra komunity

sestier Satmárok

v Starej Ľubovni.

Článok bol publikovaný

vo farskom časopise

"Cesta" v Kežmarku

v apríli 2006.

Nastúpili ste už na cestu života, ktorú vám ukázal Pán? Aj ja. Je to ako zaradiť sa do správneho smeru na diaľnici vo vozidle

vernosti. Aby sme nezblúdili, je potrebné zaradiť sa do správneho smeru, lebo potom – na ceste k cieľu nie je možná otočka,

výjazd z diaľnice je ďaleko, alebo nie je žiaden.

Často napriek presvedčeniu, že Boh je ten, ktorý nám ukázal smer a my sme naň nastúpili, pozrieme sa vedľa. A zdá sa nám,

že tí vedľa sa majú lepšie, že ich cesta je krajšia, kývajú nám, pozývajú nás, aby sme šli s nimi ich cestou

a nás to zvádza. Začíname spomaľovať, lebo nepozeráme dopredu a zvažujeme: „Čo ak predsa? Možno

spoločná cesta po ich boku bude krajšia, príjemnejšia, ľahšia... Ako sa dostať k nim? Ak to chceme urobiť

hneď, znamená to preraziť zvodidlá (alebo vystúpiť z auta vernosti), zvládnuť jazdu po trávniku a preraziť

ďalšie zvodidlá. Konečne sme na ich ceste. Ale čo to? Rozčarovanie. Zisťujeme, že to krásne, do čoho sme

nasadli pri životnej voľbe, sme zničili a tí, pre ktorých sme to urobili, s ktorými sme chceli ísť, nami len

opovrhnú. Nechcú ísť životom k cieľu s človekom, ktorý má len vrak vernosti...

Tak ako dôjsť bezpečne k cieľu na životnej ceste, ktorú nám ukázal Pán??? Nepozerať dozadu, nepozerať

vedľa, nezvažovať. Je to radikálne, ale iná možnosť nie je. Ak som si raz vybral cestu, ktorú mi ukázal Pán

– ako manžel, manželka, kňaz, rehoľná sestra – tak sa môžem pozerať len dopredu. Nevybočiť zo svojho

jazdného pruhu. Nevládzem? Iní idú tým istým smerom, potiahnu ma – aspoň po najbližšiu „benzínku“

či „servis“ sviatostí.

Oplatí sa to. Človek príde do cieľa unavený, ale šťastný, s istotou v srdci, že som to nezbabral, že si stojím

za slovom, že mi ľudia i Boh môžu veriť. A to všetko dokážem, len keď je so mnou Ten, ktorý mi ukázal

cestu života. On je

zároveň Ten, ktorý mi

dodáva silu, odvahu,

chuť ísť ďalej.

Je „Servisným technikom“

i „Palivom“ zároveň. Je to

Ten, ktorý ma nesklame,

ktorý ma potiahne

(aj cez ľudí) a hlavne je to

Ten, ktorý ma čaká a teší

sa na mňa v cieli.

Nesmiem na Neho

zabudnúť na žiadnom

úseku cesty.

Stojí to za to, nie?

Tak si držme palce

– modlime sa za seba,

aby sme vydržali na ceste

života, ktorú nám ukázal

Pán...

Podeľte sa so svojím

duchovným prežívaním

a zašlite svoje myšlienky

na adresu redakcie.



Aj najmladšia generácia je počas

sviatku spomienky na všetkých

zosnulých prístupnejšia a chce vedieť

viac ako prezrádza nápis na kríži či

pomníku. V týchto dňoch nie sú

cintoríny len miestom mŕtvych.

Stretávajú sa tu celé rodiny, priatelia,

známi i neznámi. Počas novembrových

večerov naše cintoríny pripomínajú

rozsvietené mestečká.

Keď v roku 610 prevzal pápež Bonifác

IV. Od cisára rímsky Pantheon, zasvätil

ho Panne Márii a všetkým mučeníkom.

Nariadil, aby sa tam každoročne konal

sviatok k pocte všetkých svätých

v Ríme. Pápež Gregor IV. ho rozšíril

na celú Cirkev a preložil na prvého

novembra. Nedá sa presne určiť, kedy

zavedená pamiatka na všetkých

zosnulých veriacich. Už Tertulián

udáva, že kresťania jeho doby slávili

výročnú pamiatku zosnulých. V roku

993 nariadil sv. Odilo, opát benedik

tínskeho kláštora vo Francúzsku, aby

sa táto slávnosť konala každoročne

2. novembra vo všetkých kláštoroch

tohto rádu. Tento zvyk bol pápežom

Jánom XVI. rozšírený na celú Cirkev.

I keby žil človek dlhé roky, jeho život je pominuteľný. „ Je ustanovené, že

ľudia raz zomrú a potom bude súd. (porov. Hebr.9,27)“ Každý z nás má

ustanovený rok, mesiac, deň, hodinu i minútu, v ktorej bude musieť opustiť tento

svet a vstúpiť do večnosti.

Nik z ľudí netuší, kedy. Vieme len, že všetko opustíme a nič si so sebou

nevezmeme, sprevádzať nás budú iba naše skutky, ktoré rozhodnú o našom

šťastí alebo nešťastí. Mnohí na smrť nemyslia, žijúc v predstave, že je ešte

ďaleko. Diabol to využíva a našepkáva im, aby nečinili pokánie. Koľko ľudí však denne

zomrie náhle.

Musíme byť pripravení, veď ide o to najcennejšie, čo máme, ide o našu dušu.

Sv. Augustín vo Vyznaniach opisuje strach o svoju matku sv. Moniku, ktorá ochorela

v cudzine. Augustín sa bál, že matka mimo domova zomrie. Ona jeho obavy zažehnala

slovami: „Moje telo pochovajte kdekoľvek, nech vás to nezarmucuje. Jediné, o čo vás

prosím, je, aby ste na mňa pamätali pri oltári.“ Nie je dôležité, kde odpočíva telo, ale kde

prebýva duša. Keď pochovávame našich zosnulých, keď s úctou ozdobujeme ich hroby,

myslime predovšetkým na ich nesmrteľné duše. Slovami Jóba k nám volajú: Ach,

zmilujte sa, priatelia, už nado mnou, dotkla sa ma Pánova ruka.

„Tí, čo zomierajú v Božej milosti a v priateľstve s Bohom, ale nie sú dokonale

očistení, hoci sú si istí svojou večnou spásou, podstupujú po svojej smrti očisťovanie,

aby dosiahli svätosť potrebnú na to, aby vošli do nebeskej radosti.“ (Katechizmus

katolíckej cirkvi 1030) Toto konečné očisťovanie vyvolených, ktoré je úplne odlišné

od trestu zatratených, nazýva Cirkev očistcom. Aj Sväté písmo nám hovorí, že do neba

nič nečistého nevojde. Naši príbuzní, priatelia

možno trpia v očistci a čakajú na našu pomoc.

„Cirkev už od prvotných čias uctievala

pamiatku zosnulých a obetovala za nich

prosby, najmä eucharistickú obetu, aby boli

očistení a mohli dosiahnuť oblažujúce videnie

Boha. Cirkev odporúča za zosnulých aj

almužny, odpustky a kajúce skutky.“ (KKC

1032) Vence a kvety zvädnú, sviece dohoria,

slzy očistcový plameň neuhasia, ak nie sú

spojené s vrúcnou a zbožnou modlitbou.

Všetci čakajú na naše obety, na všetko,

čo im skráti ich utrpenie. Pomáhajme im teda

a slávme ich pamiatku.



Školstvo

Azda žiadna iná inštitúcia na svete – okrem rodiny – sa nemôže pochváliť takou bohatou tradíciou

vzdelávania, akú má Cirkev. Oblasť školského vzdelávania a formácie človeka patrila vždy k

oblastiam prvoradého záujmu Cirkvi. V prvých storočiach Cirkvi to bola predovšetkým katechizácia,

spojená so vzdelávaním a formáciou veriacich. V stredoveku sa v rámci cirkevných štruktúr rozvinul

komplexný systém farských a iných odborných škôl až po najslávnejšie univerzity, ktoré Cirkev

zakladala a usmerňovala podľa potrieb spoločného dobra pre všetkých.

Vzdelanie patrí k integrite života a k základným právam človeka. Na strane spoločnosti zas vzniká

povinnosť poskytovať vzdelávanie a výchovu. Aj iné inštitúcie, medzi nimi aj Cirkev, majú právo

poskytovať vzdelávanie tým ľuďom, ktorí si tento typ vzdelávania zvolia a majú oň záujem. Preto sa aj

u nás Cirkev usiluje o zriaďovanie cirkevných škôl všetkých druhov a stupňov a poskytuje primerané

vzdelávanie porovnateľné s inými typmi škôl pri rešpektovaní podmienok štátnej školskej legislatívy.

Svoju vzdelávaciu činnosť a najmä formáciu svojich členov poskytuje v katolíckom duchu, čo

predstavuje hlavný dôvod voľby tejto školy zo strany žiakov, resp. ich rodičov. Katolícka škola pritom

ráta s intenzívnou spoluprácou rodičov detí a študentov so školou, aby sa tak školská a rodinná

výchova rozvíjali v harmonickom duchu a vzájomne sa podporovali, čím možno dosiahnuť lepší

účinok a plnší rozvoj žiaka či formáciu žiakov a študentov. Týka sa to tak oblasti katechizácie ako aj

vzdelávania v iných disciplínach, ako sú prírodné a humanitné predmety, psychológia a všetky ostatné

predmety. Cirkev chce svoju vzdelávaciu činnosť organizovať čo najlepšie a najúčinnejšie, pretože

kvalita vzdelávania a formácie v jej školách dáva vždy novú odpoveď na otázky o opodstatnenosti

cirkevných a katolíckych škôl.

V rozvinutej spoločnosti, k akej sa chceme radiť, netreba azda nikomu podrobne vysvetľovať význam

školy pre život jednotlivca alebo spoločnosti. Povedzme si len, v čom vidí koncilový dokument

O kresťanskej výchove význam školy ako takej: „Škola má za poslanie bedlivo sa snažiť cibriť

rozumové schopnosti, rozvíjať správny úsudok, oboznamovať s kultúrnym dedičstvom,

ktoré nadobudli predchádzajúce generácie, pestovať zmysel pre hodnoty, pripravovať na budúce

povolanie a umožniť vzájomné porozumenie tým, že utvára priateľský zväzok medzi žiakmi rozmanitej

povahy a rozličného postavenia... Je teda krásne, ale i veľmi zodpovedné povolanie tých, čo berú na

seba úlohu vyučovať v školách a pomáhať tak rodičom pri plnení ich povinností i zastupovať ľudskú

spoločnosť. Toto povolanie si vyžaduje osobitné vlohy mysle i srdca, veľmi starostlivú prípravu,

ako aj stálu a pohotovú schopnosť obnovy a adaptácie. (GE, 5)

Veda

So školskou oblasťou veľmi úzko súvisí a na ňu nadväzuje oblasť vedy a výskumu. Aj tu je potrebné

poukázať na bohatú historickú skúsenosť Cirkvi s vedou. Pri tomto konštatovaní sa azda vynoria v

našich mysliach spomienky na skreslené alebo tendenčne podávané argumenty v školách totalitného

režimu, podľa ktorých Cirkev bola v stredoveku proti pokroku a proti vede, len aby udržala svojich

veriacich v poslušnosti a pod. Pritom sa však zabúdalo alebo zámerne zamlčovalo všetko to, čo

Cirkev robila pre celkové dobro človeka a na pastoračné dôvody, pre ktoré niekedy z dôvodu

posledného cieľa človeka a spoločnosti siahla aj k rozhodnutiam viazaným na poslušnosť svojich

členov.

Vo farnosti

Stará Ľubovňa pracujú

štyri synodálne bunky.

Na pravidelných

stretnutiach sa venujú

uvažovaniu nad témami,

ktoré ako súčasť

tematických okruhov

vyhlasuje vedenie

Druhej synody Spišskej

diecézy. Nad témou

šiesteho okruhu

pozývame uvažovať

každého farníka, ktorý

sa k problematike môže

vyjadriť napísaním

reakcie a jej vložením

do pripravenej krabice

v Kostole sv. Mikuláša.

Diecéznu synodu zvolal

spišský diecézny biskup

František Tondra, ktorý má

výlučné právo autorizovať jej

rozhodnutia.

Synoda má trojaký zmysel:

prehĺbiť chápanie tradície a

učenia Cirkvi; preskúmať

súčasný život v diecéze;

poskytnúť rady a

odporúčania, ktoré

partikulárnej cirkvi pomôžu

stať sa jasnejším znamením

Božieho kráľovstva.

Je to zhromaždenie kňazov a veriacich,

ktorí pomáhajú svojmu biskupovi.

Nie je to udalosť, ale dlhodobý proces,

počas ktorého budeme vo svetle Evanjelia

rozprávať o skúsenostiach, analyzovať

súčasnosť, hľadať cestu a navrhovať

spôsoby do budúcna. Budeme sa navzájom

počúvať a porovnávať podnety a návrhy,

aby sme sa vedeli správne rozhodnúť,

ako sa otvoriť Kristovi.

Zároveň budeme prosiť, aby sme dokázali

prijať Svetlo Kristovo, aby tak sa mohli stať

vlastníkmi a rozdávačmi pravej radosti a

odôvodnenej nádeje. Diecézny biskup sa

nám bude častejšie prihovárať, ale najmä

bude pozorne počúvať nás a Ducha

Svätého, aby vedel čítať znamenia doby a

tak presne určiť témy, o ktorých my veriaci

chceme a potrebujeme rozprávať.

a konciloch; apoštol sv. Peter predsedal

Jeruzalemskému koncilu. Slovom synoda

cirkev označovala úradné stretnutia

biskupa s kňazmi, na ktorých upresňovali

otázky viery, náboženskej praxe a spôsob

života veriacich. Prvú diecéznu synodu

Spišskej diecézy zvolal v r. 1925 biskup Ján

Vojtaššák. Druhý vatikánsky koncil obnovil

tento nástroj obnovy partikulárnej cirkvi s

tým, že umožňuje na synode širšie

zastúpenie laikov, rehoľníkov i kňazov.
Už prví kresťania sa stretávali na synodách



Na druhej strane je potrebné vidieť množstvo dobra, ktoré veda ako taká poskytuje ľudstvu, aby uľahčila človeku jeho život a urobila ho

ľudskejším. Ak je oblasť vedy a vedeckého výskumu zameraná na skutočné dobro človeka, na prehĺbenie jeho ľudskosti a poznania,

potom sa stáva jednou z najušľachtilejších činností, a preto ju treba všemožne podporovať a ceniť si ju.

Keď sa v rámci našich synodálnych úvah sústreďujeme na oblasť vedy a výskumu, chceme tak urobiť predovšetkým z viacerých zorných

uhlov: 1) aby sa v strediskách výskumu, ktoré patria Cirkvi, prevádzal skutočný výskum na vynikajúcej vedeckej úrovni; 2) aby sa všetci

kresťania stavali pozitívne voči všetkým výsledkom vedy, ktoré sú skutočne dobré a osožia ľudskému životu; 3) aby sa vo všetkých

oblastiach výskumu bral do úvahy jeho etický rozmer, ktorý má byť v plnom súlade s Božím zjavením, s integrálnym rozvojom človeka

a s jeho posledným cieľom.

Pri tomto bode našich úvah sa naša myseľ obracia na katolícku univerzitu, ktorá ako celoslovenská inštitúcia už niekoľko rokov rozvíja

svoju činnosť. Jej sídlo je na území Spišskej diecézy. Vrúcnym želaním nás všetkých je, aby to bola inštitúcia jednoty učiteľov a študentov,

ktorých spája gaudium de veritate, radosť z pravdy, ktorá nech je motorom spoločného nadšenia pre vedu a výskum, formáciu a dialóg

(porov. Ex corde Ecclesiae, 1). To všetko by malo viesť k rozvíjaniu jedinej kultúry, a to kultúry človeka a pre človeka z hľadiska jeho

definitívneho určenia. Toto želanie sa stane skutočnosťou, ak sa budeme riadiť podľa slov, ktoré vyjadril Ján Pavol II. v Apoštolskej

konštitúcii Ex corde Ecclesiae (bod 18): „Musíme byť presvedčení o prednosti etiky pred technikou, o prvenstve človeka pred vecou,

o prevahe ducha nad matériou. Veci človeka sa pohnú dopredu len vtedy, ak sa veda spojí so svedomím. Vedec preukáže

ľudstvu skutočnú službu, keď zachová zmysel pre transcendenciu človeka nad svetom a Boha nad človekom“.

Kultúra

S predchádzajúcimi oblasťami školstva a vedy úzko súvisí aj oblasť kultúry.

Nielen však s nimi, pretože kultúra nie je len záležitosťou školstva a vedy, teda

vzdelaných kruhov, ale je produktom všetkých generácií ušľachtilých ľudí, ktorí

mali schopnosť hlbšie vidieť súvislosti vecí, javov a hodnôt vo svete a navonok

ich vyjadriť, čím neobyčajne obohatili život ľudí a urobili ho zaujímavejším

a plnším. Podať definíciu kultúry je zložité, pretože názory na to, čo

patrí do kultúry, sa rôznia. Kultúra predstavuje súčasť prirodzenosti

človeka. Kultúra teda spoluvytvára ľudský život. Bez kultúry – podľa

Jána Pavla II. – nie je možný život ani človeka ako jednotlivca, ani

ľudskej komunity. Kultúra má svoje výrazové prostriedky ako sú:

jazyk, zvuky, farby, formy, reč a iné prejavy, ktorými človek

na základe svojho rozumu a rôznych schopností, ba aj intuície

a rôznymi kombináciami vytvára a predstavuje navonok tajomstvo

života. Človek takto realizuje svoje tušenie dobra a pravdy, jednoty

a krásy.

Kresťanské náboženstvo sa pre kultúru stáva podstatne dôležitým

prvkom, pretože predstavuje východisko pre kultúru človeka, lebo

mu dáva chuť do života, schopnosť vidieť krásu stvorenia, nadšenie

z tejto krásy a prirodzene vedie jeho myseľ k vďačnosti Bohu

za stvorenie. Kresťanstvo však svojím ohlasovaním Božieho

zjavenia poskytuje kultúre aj orientáciu a cieľový bod, ktorým je Božie absolútne bytie. K nemu majú smerovať všetky prejavy ľudského

génia ako k vrcholu.

Na niekoľkých riadkoch a v niekoľkých okamihoch, v ktorých sa vám, milí bratia a sestry, prihováram, nie je možné spomenúť všetky

dejinné epochy ľudskej kultúry, ani oblasti umenia, v ktorých človek vyjadroval svoj život a svoje tušenie Boha. Nech nám nateraz postačí

konštatovanie, že kresťanstvo a Cirkev prispeli veľmi výrazne rozvoju ľudskosti človeka a napomáhali kultúru jednak pestovaním umenia

(všetky veľké umelecké slohy mali svoj domovský priestor v Cirkvi) a jednak formáciou človeka (Cirkev pamätá na všetkých svojich

členov, osobitne na tých, ktorí dosiahli hrdinský stupeň čností, teda ľudskosti). V našej diecéze máme mnohé vzácne pamiatky, ktoré

vytvorila kresťanská kultúra predchádzajúcich generácií: sú to vzácne umelecké slohy a ich prejavy v architektúre, maliarskom a

sochárskom umení na Orave, Liptove a na Spiši. Mali sme vynikajúcich teoretikov kultúry a umenia najmä v našom kňazskom seminári.

Za všetkých spomeňme aspoň profesora Ladislava Hanusa (19071994), ale aj ďalších, ktorí rozvíjali kultúru a kultúrnosť v regiónoch

našej diecézy. Vážme si preto kultúrne hodnoty a rozvíjajme ich. Cirkev sa usiluje o formáciu človeka, aby z každého jednotlivca vyrástla

osobnosť schopná pretvárať svet okolo seba podľa evanjeliových hodnôt k stále väčšej dokonalosti, ktorou sa človek a jeho svet bude

neustále približovať k Božiemu obrazu, na ktorý bol človek stvorený (porov. Gn 1,27).

Synoda môže duchovne zjednotiť a obnoviť

spoločenstvo bratov a sestier, ktoré sa

modlí, pracuje a žije v troch podtatranských

regiónoch. Môže pomôcť zadefinovať

priority diecézy v dnešnej dobe. Môže oživiť

evanjelizačnú misiu a charitatívnu službu

chudobným a núdznym. Okrem toho

synoda bude veľkou príležitosťou vydať

svedectvo o jednote tých, ktorých Otec

prijal za svoje deti.



Prvotný autor:

Boh – Duch Svätý

– vnukol svätopiscovi, čo má napísať

(inšpiroval ho). Preto veríme, že Sväté

písmo neobsahuje žiaden omyl ani

klam, čo sa týka právd viery,

potrebných pre spásu človeka.

Druhotný autor:

Človek – svätopisec

– vniesol do spisu svoj štýl, kultúru,

jazyk, schopnosti, vedomosti.

Preto sa v SP môžu nachádzať omyly

z hľadiska historických a prírodných

vied.

Bohom zjavené pravdy, cez ktoré

sa neviditeľný Boh s láskou prihovára

ľuďom ako k svojim priateľom, aby

ho mohli spoznať , milovať a tak prežiť

svoj život šťastne a zmysluplne.

hebrejčina

aramejčina

gréčtina

(kánon = norma)

Do SP boli zahrnuté len tie knihy,

ktoré spĺňali určité kritériá:

 apoštolský pôvod;

 verejné používanie vo väčšine

cirkevných obcí

 súlad s pravidlom viery

Poznáme:

1. protokanonické spisy – Cirkev ich

prijala bez diskusií o inšpirácii

2. deuterokanonické spisy – boli

prijaté až po dôkladnom preverovaní

3. apokryfy – spisy, ktoré neboli

uznané za inšpirované pre ich

nezaručený a často bludný obsah

Sväté písmo je rozdelené

na hlavy a verše.

Sväté písmo pozostáva z kníh

Starého a Nového zákona.

Tvorí ho 46 kníh (ak sa Jeremiáš a

Náreky berú osobitne). Jeho obsahom

je prvá fáza Božieho zjavenia. Zahŕňa

časový úsek od stvorenia sveta

po narodenie Ježiša Krista.

Delíme ich na knihy:

dejepisné (historické), múdroslovné

(poučné) a prorocké

Hlavné témy Starého zákona:

stvorenie sveta a človeka, jeho odklon

od Boha; prísľub Vykupiteľa; vyvolenie

Izraelského národa a zmluvy Boha

s ním; pôsobenie Boha v dejinách

Izraelského národa; prorocké

ohlasovanie príchodu

Ježiša – Mesiáša

Tvorí ho 27 kníh. Jeho obsahom je

druhá fáza Božieho zjavenia

– od príchodu Božieho syna Ježiša

v ľudskej podobe na svet po odchod

apoštola Pavla do Ríma (prvá polovica

prvého storočia po Kristovi).

Knihy Nového zákona:

a) 4 evanjeliá:

3 synoptické (Marek, Matúš, Lukáš)

+ Ján. Hovoria o živote a učení Ježiša,

o jeho smrti, zmŕtvychvstaní

a nanebovstúpení (Mk, Mt, Lk, Jn).

b) Skutky apoštolov

– život prvých kresťanov

c) 14 listov sv. Pavla

– katechézy prvých kresťanských

spoločenstiev

d) 2 listy sv. Petra

e) 3 listy sv. Jána

f) List sv. Júdu

g) List sv. Jakuba

h) Zjavenie sv. Jána (Apokalypsa)

– predpovede o konci sveta

Kto prestane čítať Bibliu,

stane sa nečitateľným

kresťanom. (Pavel Kosorin)

Kto nečíta písmo, nepozná Krista.

(Hieronym)

Biblia nás učí ako sa ide do neba,

nie o tom ako je nebo postavené.

(Augustín)

Biblia je v súčasnosti jediný zlatý

poklad, ktorý je celý v obehu.

(Pavel Kosorin)



Stále aktuálnou výzvou pre nás

je prosba o upratovanie farského

kostola sv. Mikuláša.

Systém upratovania spočíva v tom,

že každý týždeň prosíme o upratovanie

ľudí z jednej, prípadne dvoch ulíc.

Reálne je to však tak,

že kostol občas nepríde upratovať nik

a o upratovanie sa starajú stále tí istí.

Veľmi vás povzbudzujeme a prosíme

o pomoc pri upratovaní. Ak ruku k dielu

priloží dostatočné množstvo ľudí,

upratovanie potrvá krátky čas.

Jedna ulica upratuje maximálne

trikrát v roku. Budeme veľmi vďační,

ak si nájdete čas a prídete pomôcť.

Vopred ďakujeme.

Budúci rok v našej farnosti sa bude

niesť v duchu vysluhovania sviatosti

birmovania.

V rámci prípravy na sviatosť

kresťanskej dospelosti budú birmovanci

zatriedení do skupín.

Pod vedením kňazov a katechétov

sa poučia o náboženských pravdách

a modlitbou si vyprosia dary

Ducha Svätého, aby vo svete svedčili

o Bohu príkladným životom a vernosťou

k Cirkvi.

Nezmazateľný znak, vtlačený v duši

pomazaného, upevní pomazaných

v spojení s Kristom. Základom prijatia

darov Ducha Svätého je otvorenosť

srdca človeka.

Ako po iné roky, aj tento rok

prebiehajú v našej farnosti

Biblické stretnutia pre mladých

v pondelky a pre dospelých vo štvrtky

so začiatkom o 19.30 na fare.

Počas stretnutí kňazi zaujímavým

a pútavým spôsobom vysvetľujú

a objasňujú problematiku

Svätého písma, ktorého správne čítanie

a interpretovanie do praxe má pre život

kresťana rozhodujúci význam.

Porozumeniu rozličných tém dopomôže

aj diskusia počas stretnutí.

Bližšie informácie vám radi podajú

kapláni farnosti.

Na stretnutia všetkých srdečne

pozývame.

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.

V nedeľu 28. októbra 2007 sa

o 14:00 hod. uskutoční finálové kolo

detskej speváckej súťaže s názvom

"Ľubovňa  Objav 2007". Podujatie,

ktoré sa bude konať v Dome kultúry

v Starej Ľubovni, je súčasťou Projektu

Wau. Jeho organizátormi sú tri

dobrovoľnícke organizácie 

eRkoHKSD,mladí gréckokatolíci

i rímskokatolíci. Vo finále sa predstaví

sedem spevákov vo veku 8 až 14 rokov,

ktorí sa sem prebojovali cez výberové

kolo a semifinále. Ak si nenecháte ujsť

jedinečnú akciu, pomôžete tým aj

telesne a mentálne postihnutým deťom,

ktorým poputuje finančná pomoc.

Športovému turnaju pre členov hnutí

a spoločenstiev v Starej Ľubovni bude

patriť sobota 17. novembra 2007.

"Kondis 2007", ako znie názov

športovej akcie, sa uskutoční v malej

i veľkej Športovej hale. Záujemcovia

o turnaj v dvoch športoch budú mať

možnosť zapísať sa v rámci

organizácie, ktorú zastupujú.

Už dnes je známe, že na turnaji

by sa mali zúčastniť aj hostia z iných

farností, či hosťovských organizácií.

Kondis 2007 je súčasťou Projektu Wau,

inforrmácie o podujatí možno získať

u organizátorov projektu. Na turnaji

sa očakáva veľká divácka účasť.



Rímskokatolíckou sv. omšou 21. septembra a gréckokatolíckou liturgiou o týždeň neskôr

odštartoval projekt spolupráce medzi spoločenstvami i veriacimi vo farnostiach

v Starej Ľubovni. Liturgické slávnosti, za účasti mladých z oboch farností, boli požehnaním

pre plán akcií, ktorých cieľom je vzájomná jednota. Liturgiám predsedali správcovia oboch

farností  p. dekan Marián Pánik a otec Maroš Dupnák. Veľká sila Božej Lásky je základom

celého projektu, ktorý by mal dopomôcť k jej hlbšiemu praktickému prežívaniu. Predovšetkým

však "musíme mať pred láskavým Bohom vo svojom srdci bázeň, teda radosť, ale tiež úctu"

a s cieľom skutočnej jednoty "chcieť spolu komunikovať v rovnakom čase na rovnakom

mieste", ako to odznelo v rámci homílií počas úvodných liturgií.

Veľké povzbudenie z prítomnosti samotného Boha by sa malo

preniesť do konkrétnych a bežných skutkov v našom živote. Okrem

denných udalostí aj do akcií, ktorými pokračuje projekt Wau.

Spojení putami Lásky chceme hodnotne vyplniť deťom voľný čas

a do mestského spoločenstva vniesť radosť a pohodu speváckou súťažou

"Ľubovňa  Objav 2007". Pozvať fungujúce spoločenstvá a stráviť zmysluplný

deň si kladie za cieľ športový turnaj "Kondis 2007". "Deň radosti" v decembri

2007 a v marci 2008 sa pokúsi utužiť spoločenstvá v silnejšom zväzku

a spoznať sa v rámci jednotlivých farností a medzi nimi. V januári 2008 na nás

čaká "Koncert" finalistov súťaže "Ľubovňa  Objav". Február bude patriť

veľkému víkendovému stretnutiu všetkých zúčastnených v rámci projektu

pod názvom"Konferencia Wau". Osemmesačná snaha o zjednotenie

sa zakončí "Gospelovým koncertom" pre deti i mládež.

Projekt Wau neznamená len obyčajné naplánovanie väčších akcií, ktoré sa

potom zorganizujú pod spoločnou taktovkou troch združení. V tomto zmysle by

unikla jeho hlavná podstata. Účastníci projektu, ku ktorým sú pozvaní všetci

členovia oboch farností v Starej Ľubovni, sa stretávajú aj mimo akcií,

organizujú stretnutia pre spoznávanie sa a uvažovanie o službe farnosti,

usilujú sa vytvoriť skutočnú komunitu, postavenú na jednote a jednoduchosti.

Projekt chce počas postupnej, dlhodobej činnosti vytvoriť priestor pre spoločný

duchovný rast. K práci na Božom kráľovstve si Boh vyvolil každého z nás,

všetci môžeme priložiť ruku k dielu a snažiť sa o jednotu a pravé hodnoty.

Slovo "WAU" označuje prejav nadšenia,

radosti z dobre vykonanej práce. Chceme

byť nadšení a zapálaní pre Božie veci

a s radosťou vykročiť na cestu jednoty.

V mesiaci október prebieha veľká detská

spevácka súťaž "Ľubovňa  Objav 2007".

Po kastingu a semifinálovom kole nasleduje

finále pre obyvateľov mesta.

Projekt bude môcť svoj pripravený plán

realizovať čoskoro už aj s pomocou webovej

stránky, ktorá bude slúžiť tiež ako pomoc

pre činnosť jednotlivých združení.

Prosíme o modlitby za požehnanie projektu

Wau. Ak máte záujem pomôcť aj iným

spôsobom, ozvite sa komukoľvek z troch

spoločenstiev. Budeme sa tešiť!

Na fotografii z rímskokatolíckej
sv. omše zľava diakon Michal Murcko,
p. dekan Marián Pánik a otec Maroš Dupnák



Slovo svätosť sa vytráca z bežného slovníka do akejsi nereálnej polohy. V minulosti sa

neprávom vytvoril dodnes pretrvávajúci názor, že svätosť je rezervovaná len pre biskupov,

kňazov a rehoľníkov a prípadne pre niekoľko málo výnimočných osôb. Preto je potrebné oživiť

význam slova svätosť a pripomínať si naše povolanie k svätosti slovami Písma: „Boh chce vaše

posvätenie“ (1Sol 4,3). Svätý je živý Boh. On tým, že dáva účasť na svojom živote, dáva účasť

na svojom šťastí. Kristus, ktorý s Otcom a s Duchom Svätým je „jediný Svätý“, si zamiloval

Cirkev, svoju Nevestu a seba samého vydal za ňu, aby ju posvätil. Všetci sme povolaní

k svätosti, nielen príslušníci hierarchie, ale každý člen Božieho ľudu. Každého z nás Boh nekonečne a

osobne miluje. Keď sa Kristus stal človekom, vzal na seba ľudskú prirodzenosť, stal sa „každým z nás“

a každého povoláva k dokonalosti v jeho osobnom a jedinečnom životnom povolaní: „Buďte dokonalí,

ako je dokonalý váš nebeský Otec“ (Mt 5,48). Povolanie k svätosti je povolanie k trvalému šťastiu.

Kresťanská hodnotová orientácia je naše bohatstvo. Nemožno nechať, aby sa z verejných

masovokomunikačných prostriedkov šírila systematická dezorientácia a nezaujať postoj, vyplývajúci

z požiadaviek prirodzeného rozumu a zo Zjavenia. Blaženosť, ktorú ponúkajú bezuzdné pôžitky

a hriechy, sa nikdy nedostaví. Namiesto nej sa šíri utrpenie, telesné aj duševné choroby, rozvraty

a nešťastie. A predsa blaženosť, po ktorej človek túži, jestvuje. Spočíva v harmónii človeka so sebou

samým, s Bohom, s blížnym, s prírodou: dosahuje sa zachovaním prirodzeného a Božieho zákona.

Povolanie k svätosti je povolaním k blaženosti. Blaženosť spočíva v dosahovaní dokonalosti.

Dnes sa o povolaní k svätosti hovorí takmer výlučne v teologickej alebo liturgickej súvislosti –

na hodinách náboženstva, v článkoch v cirkevných časopisoch, knihách a v homíliách, ale v bežnom

živote málo. Hovorí sa však o sebarealizácii, o šťastí, o istotách, o trvalo udržateľnej životnej úrovni.

V pozadí týchto prirodzených túžob je snaha o vlastné a trvalé šťastie, ku ktorému Boh povoláva tak,

že povoláva k svätosti.

Množstvo blahorečených a svätorečených v posledných rokoch spôsobuje postupný posun

v myslení a prebúdza snahu o dokonalosť, čnosť, pravdu, o pravú lásku. O šťastie, ktoré dáva Boh

tým, ktorí ho nasledujú. Priebeh osláv Jubilejného roka ukázal, že najmä mládež si hľadá cestu

k nadprirodzeným hodnotám. Svedectvom a pozitívnymi príkladmi je množstvo povolaní kňazských

a rehoľných, ako i povolaní k sviatostnému manželstvu.

Svätosť sa dá vidieť v mnohých

rodinách. Pozrime sa na všetky matky,

ktoré sa zodpovedne starajú o svoje

deti, manželov, sú srdcom rodiny,

mesta, spoločnosti.

Konkrétnymi znakmi sú v tomto prípade

obeta, zodpovednosť a slobodné

rozhodovanie sa v rámci desatora.

Vidím vo svojom živote ľudí, ktorí sa

snažia o svätosť, napr. kňazi, ktorí si

zodpovedne plnia svoje kňazské

povinnosti, rehoľné sestry, ktoré sa

snažia o dokonalosť a ťahajú mnohých

iných za sebou. Boh má priestor v tomto

svete, pre mnoho ľudí je svätosť cieľ,

za ktorým kráčajú.

Určite. Človek by sa mal

snažiť prežiť každý deň

najviac, ako sa dá, mal by

žiť v Božej milosti, mal by sa

snažiť konať vždy len dobro.

Ľudia môžu byť svätými.

Hlavne by však mali chcieť.

Nie je to nič zvláštne, stačí

si plniť každodenné

povinnosti.

Dá sa to. Mnoho ľudí sa

vyhovára na dobu, ale dobu

tvoria ľudia. Ak sa zmenia

ľudia, dá sa zmeniť aj doba.

Treba chcieť, dá sa všetko.

Keď ľudia budú chcieť,

zmenia dobu. Treba chcieť

byť dobrým a ochotným

človekom, odovzdať sa

druhým. Cesta k svätosti

je ťažká, ale človek ju môže

zvládnuť.

Dá sa byť svätým. Treba sa

modliť, správať sa slušne,

robiť dobre druhým.

v

Keď chceme žiť naplno,

musíme byť svätými.

(Matka Tereza)

Svätosťbez modlitby?

Neverím v takú svätosť!

(Josemaría Escrivá)

Svätosť, skutočná túžba

po nej, nepripúšťa prestávky

ani prázdniny.

(Josemaría Escrivá)

Svätosťje to, čím myseľ

človeka seba a svoje úkony

spojuje s Bohom.

(Tomáš Akvinský)
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V nasledovných

nezmyselných slovách

sa ukrývajú názvy planét.

Ak prehodíš písmenká, odhalíš ich mená.

Preškrtni v osemsmerovke

pomocné slová a nepreškrtnuté písmenká

zapíš po riadkoch za sebou.

Vieš, čo sa deje v zime a v lete na našej Zemi?

Ak áno, pri jednotlivých tvrdeniach zapíš do tabuľky písmenká

podľa toho, či patria do zimy alebo do leta. Postupuj podľa poradia

a písmenko zapíš vždy v správnom stĺpčeku do nového riadku.

Určite zvládneš aj túto úlohu.


