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Časopis farnosti Trstená
Veľa sa hovorí o láske. Láska k
prírode, láska ku povolaniu, láska k
veciam, láska k zvieratám, láska ku
človeku. Týmto slovom sa pohadzuje ako nejakou handrou v našich
rukách. Každý si predstavuje pod
tým slovom čosi iné. Mám rád,
ľúbim, milujem, slová sa hádžu ako
zrno sliepkam. Bez rozmýšľania a
vážnosti vmietneme niekomu do tváre tento prejav
lásky a ani si neuvedomujeme, ako to na druhého zapôsobí. Pre niekoho je to
len prejav kamarátstva, pre
iného dôkaz hlbokej náklonnosti, ďalšiemu to znie
ako zaľúbenosť. Obklopujeme sa tým, čo sa nám
páči, čo nám spríjemňuje
život, čo nás napĺňa spokojnosťou a šťastím. Ľúbime
krásne veci a kocháme sa
nimi. Sme ochotní urobiť
veľa vecí na dosiahnutie
svojich cieľov.
Pre lásku sme ochotní
vykonať zlé veci a ublížiť
ľuďom, obetujeme čas i peniaze. Ale to, čomu niekedy
hovoríme láska, nie je skutočnou láskou, len našou
sebeckosťou, egoizmuom,
ktorý nám bráni vidieť
šťastie a dobro. Myslíme si, že ak
sa nám niečo páči, tak to máme radi
a chceme to i potrebujeme to k
svojmu šťastiu. Ale je to láska? Náklonnosť k veciam a k zvieratám
nemožno porovnávať s láskou k
človeku.
Mnohí si ale pletú človeka a
vec. Lásku k človeku považujú za
osobnú vec, ktorá sa netýka druhého človeka iba jeho samého. Ale
niekoho ľúbiť nie je o tom, aby som
si vzal to, čo vyhovuje mne vo

vzťahu, ale dať svojmu milovanému to najlepšie zo seba, aby sa
mu dobre vodilo. Foucauld povedal: „Čo je to milovať? Túžiť vášnivo a nadovšetko natoľko, že
človek všetko ostatné nepovažuje
za nič a že robí všetko, že žije iba
preto, aby splnil túto jedinú túžbu.
Chcieť iba jednu vec, žiť iba pre

jednu vec: pre dobro milovaného.“
Podstatou lásky nie je uspokojovanie vlastného pocitu dobra, ale
obetovanie sa pre iného a pre jeho
dobro. Najväčším vzorom takejto
obety je pre nás obeta Ježiša Krista.
Otec z lásky k nám dal to najdrahšie, čo má: svojho Syna. Umiera
pre lásku k nám. A akí sme my v
láske? V slovách sa vieme obetovať vo všetkom, ale v skutkoch je
to už iné. Veľakrát sme presne ako
ten chlapec z vtipu, ktorý telefo-

nuje svojej priateľke: „Miláčik,
všetko na svete by som pre teba
urobil. Večer ťa prídem pozrieť, ak
nebude pršať.“ Ak máme čosi obetovať, zrazu naša láska už nie je
taká silná. A mnohokrát len
chceme, aby sa tí druhí pre nás obetovali a my by sme si to len užívali.
Láska nie je teda len o prijímaní,
ale hlavne o dávaní. Dávaní seba k dispozícii
iným.
Boh je Láska.
Dáva nám život, dáva
nám pocit uspokojenia,
dáva nám samého seba za
pokrm, dáva nám slobodu, dáva nám radosť.
Stačí sa načiahnuť a zobrať si jeho prejavy lásky
k nám, uvedomiť si jeho
pozornosť voči každému
a zistíme, že nik nás tak
nemiluje ako On. Urazíme
ho a znova a znova nám
odpustí. Nič mu nedáme
a stále má pre nás plno
darov. Takto by mal vyzerať aj obraz manželstva,
ako súžitie ľudí obdarúvajúcich sa každý deň svojou pozornosťou a milými
drobnosťami – úsmevom,
pochvalou, a hlavne odpúšťaním svojich prehreškov. Malo
by nám vždy záležať na šťastí toho
druhého. Potom by nevznikli
mnohé problémy v rodine a každý
by sa rád vracal do spoločného domova.
Božia láska objíma každého, tá
ľudská len tých najbližších. Prijmime cez vianočný čas práve túto
božskú lásku, ktorá sa nám dáva v
Ježišovi, a pretavme ju do tej ľudskej v našich rodinách.
Jaroslav Chovanec, farár
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Milí čitatelia,
po adventnej príprave nastal čas
Vianoc, čas radosti z príchodu Božieho dieťaťa, ale aj bilancia uplynulého roka. To, či sme vám
prostredníctvom farského časopisu
priniesli aj niečo, čo vás posunulo
aspoň o krôčik bližšie k Bohu, musíte posúdiť sami. Vo všetkých vydaniach sme sa snažili nielen
zviditeľniť, čo sa deje v našej farnosti, ale jednotlivými príspevkami
poukázať na pravé kresťanské hodnoty.

V tomto čísle chceme dať do
popredia jednu z Božských čností –
lásku, lebo: „Láska je trpezlivá, je
dobrotivá, nezávidí, nevypína sa,
nevystatuje sa, nie je nehanebná,
nie je sebecká, nerozčuľuje sa, nemyslí na zlé, neteší sa z neprávosti,
ale raduje sa z pravdy.“ (1Kor
13,4-6) Ak toto posolstvo sv. Pavla
naozaj prijmeme v plnej pravde,
pochopíme zmysel nášho ľudského
života,pretože ako napísal aj sv.
Pavol „najväčšia z nich je láska“.
(1 Kor 13,13)
Andrea Šprláková

Blahoželanie

Nášmu duchovnému otcovi, pánovi farárovi Jaroslavovi
Chovancovi, k nedávnym narodeninám chceme popriať len
16 to najlepšie, veľa Božieho požehnania a darov Ducha
Svätého pri práci vo farnosti a starostlivosti o naše duše.
17
Prosíme aj našu Nebeskú Matičku, nech ho sprevádza po
19 všetky dni jeho života.
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Jednou vetou
• V našom kostole sv. Martina sa obnovilo slávenie svätej
omše v latinskom jazyku. Latinsko-slovenské sv. omše budú
pokračovať aj v budúcom roku vždy v prvom týždni mesiaca.
• Každý posledný utorok mesiaca sú sväté omše obetované
za závislých. Pred sv. omšou sa modlí ruženec na tento úmysel.
• Pokračujú aj rodinné sväté omše, ktoré sú slávené vždy
tretí štvrtok v danom mesiaci.
• Aj v nasledujúcom roku budú pokračovať detské sväté
omše vždy v nedeľu o 10.30 hod.
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Milovať a byť milovaný
Bolo o nej napísaných
nespočetne veľa kníh. Filmy, v
ktorých je ústredným motívom bývajú populárne v každej dobe.
Často sa o nej hovorí. Stretávame ju
v tej či onej podobe na každom
kroku, a predsa jej nikdy nie je
dosť. Človek po nej neustále
prahne. Každý o nej vie, a predsa je
a ostáva tajomná. Keď sa opýtate
ľudí, čo pre nich znamená a čo si
pod ňou predstavujú, často bývajú
vo veľkých rozpakoch. Je krásna a
bolestná zároveň, náročná, ale
povznášajúca. Reč je tu o láske.
Milovať a byť milovaný, to je
hlboká túžba každého človeka. Táto
túžba vyjadruje povolanie k láske,
pretože sme stvorení na Boží obraz,
na obraz Lásky („Boh je láska“ –
píše sv. Ján).
A tak len ak milujeme, stávame
sa stále viac sami sebou, stále viac
ľuďmi, približujeme sa k Bohu,
opravujeme v sebe Boží obraz,
pokrivený hriechom. Láska bola
dokonca povýšená na prikázanie,
teda platí pre všetkých.
Najväčšie prikázanie našej viery
je prikázanie milovať: „Milovať
budeš Pána, svojho Boha, celým
svojim srdcom, celou svojou dušou
a celou svojou mysľou! To je
najväčšie a prvé prikázanie. Druhé
je mu podobné: Milovať budeš svojho blížneho ako seba samého! Na
týchto dvoch prikázaniach spočíva
celý Zákon i Proroci.“ (Mt 22, 3740). Pre nás, kresťanov, je práve
láska poznávacím znamením:
„Nové prikázanie vám dávam, aby
ste sa milovali navzájom. Aby ste sa
aj vy vzájomne milovali, ako som ja
miloval vás. Podľa toho spoznajú
všetci, že ste moji učeníci, ak sa
budete navzájom milovať.“ (Jn 13,
34-35)
K akej láske sme teda povolaní?
K takej, akou miluje Ježiš. Nie

menšej! Kde sú jej hranice? Nie sú!
Je to bezhraničná láska; láska, ktorá
miluje aj tých, ktorí nás nenávidia
a ubližujú nám. Je to láska až do
krajnosti: „Nik nemá väčšiu lásku
ako ten, kto položí svoj život za svojich priateľov.“ (Jn 15, 13) Azda
neexistuje lepší a výstižnejší výraz
lásky, ako je kríž. Láska často bolí,
vyžaduje si obetu a vždy nás bude
križovať. Kto chce milovať, musí
byť ochotný vzdať sa mnohokrát
svojej vlastnej vôle, musí byť
ochotný trpieť, nechať si láskou
prebodnúť srdce, zráňať si ruky i
nohy v službe iným. Kto však lásku
dáva, ten ju aj dostáva a nezmýli sa
nikto, kto na nej buduje svoj život.
A takýto človek pevne a isto kráča
aj k životu večnému.
Zakončím nádhernými slovami
jedného z najvýznamnejších arabských spisovateľov dvadsiateho
storočia, maronitského kresťana,
Chalíla Džibrána: „Keď vás láska
zavolá, nasledujte ju, hoci jej cesty
sú ťažké a strmé. A ak vás ovanú jej

krídla, poddajte sa jej, hoci meč
ukrytý v jej perí vás môže poraniť.
A keď k vám prehovorí, uverte jej,
hoci jej hlas možno rozvíri vaše sny
ako severák, pustošiaci záhrady.
Lebo práve tak, ako vás láska korunuje, tak vás aj križuje. Ako
vďaka nej rastiete, tak sa v nej strácate. Lebo práve tak, ako stúpa k
vašim korunám a pohládza vaše
najnežnejšie výhonky, chvejúce sa v
slnečnom jase, tak klesá k vašim
koreňom a pretŕha ich objatie so
zemou. Zbiera si vás ako obilné
snopy. Mláti vás, až ste celí nahí.
Preosieva vás, kým vás nezbaví
pliev. Zomieľa vás až do biela.
Hnetie vás, až sa jej celkom poddáte. A potom vás položí na svoj
svätý oheň, aby ste sa stali posvätným chlebom na svätú hostinu
Božiu. Všetko toto s vami láska
robí, aby ste spoznali tajomstvá
svojich sŕdc a v tomto poznaní sa
stali časťou srdca Života.“
(Ch. Džibrán: Prorok)
Br. Simeon OFM
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Aby sme naozaj poznali pravdu...
Jednou zo správ, ktoré v posledných dňoch veľmi silne rozrušili celosvetovú verejnosť, a som si istý,
že aj nás v Trstenej, bola správa o
tom, že Svätý Otec Benedikt XVI.,
KONEČNE schválil používanie
prezervatívov.
Keďže každý z nás má právo
poznať pravdu, tak si to skúsme vysvetliť. Ako to naozaj je, objasňuje
P. Federic Lombardi SJ, hovorca
Sv. Otca:
„Na konci 11. kapitoly knihy
Svetlo sveta (kniha rozhovorov pápeža Benedikta XVI. s nemeckým
žurnalistom) pápež odpovedá na
dve otázky ohľadom boja proti
AIDS a používania prezervatívov,
otázky týkajúce sa diskusie nadväzujúcej na pápežove slová, ktoré povedal o tejto téme počas svojej cesty
do Afriky v roku 2009.“
„Pápež jasne zdôrazňuje, že
vtedy nemal v úmysle zaujať nejaký
postoj ohľadom problému prezervatívov vo všeobecnosti, ale chcel zdôrazniť, že problém AIDS nemožno
vyriešiť iba šírením prezervatívov,
lebo treba urobiť oveľa viac: robiť
prevenciu, vychovávať, pomáhať,
radiť, byť nablízku ľuďom, či už
preto, aby neochoreli, ale aj vtedy,
keď už sú chorí.“
„Pápež konštatuje, že aj v mimocirkevnom kontexte sa rozvinulo
podobné povedomie, ako to vidno z
tzv. teórie ABC (abstinencia – byť
verný – kondóm), v ktorej prvé dve
skutočnosti (abstinencia a vernosť)
sú oveľa dôležitejšie a pre boj proti
AIDS podstatné, zatiaľ čo prezervatív je na poslednom mieste, a slúži
ako východisko vtedy, keď prvé dve
chýbajú. Treba si teda jasne uvedomiť, že prezervatív nie je riešením
tohto problému.“
„Pápež ďalej rozširuje svoj pohľad
a trvá na tom, že sústreďovanie sa
iba na prezervatív sa rovná
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znehodnoteniu sexuality, ktorá
stráca svoj význam ako prejav
lásky medzi dvoma osobami a
stáva sa akoby ,drogou’. Bojovať
proti takémuto znehodnoteniu sexuality je ,súčasťou veľkého úsilia
o to, aby bola sexualita hodnotená
pozitívne a mohla plniť svoju pozitívnu úlohu v celistvosti ľudského
bytia‘.“
„Vo svetle tohto širšieho a
hlbšieho pohľadu na ľudskú sexualitu a na s ňou súvisiace dnešné
problémy pápež potvrdzuje, že ,prirodzene Cirkev nepovažuje prezervatívy za skutočné a morálne
riešenie‘ problematiky AIDS.“
„Zároveň pápež uvažuje o výnimočnej situácii, v ktorej praktizovanie sexuality predstavuje pre
život druhého skutočné riziko. V
takom prípade pápež morálne neospravedlňuje nezriadené praktizovanie sexuality, ale používanie
prezervatívov považuje na zmenšenie rizika nákazy za ,prvý akt zodpovednosti‘ a ,prvý krok na ceste k
humánnejšej sexualite’, na rozdiel
od ich nepoužívania, ktoré by
ohrozilo život toho druhého.“
„Preto nemôže byť pápežovo
odôvodnenie definované ako revolučná zmena názoru.“
„Mnohí morálni teológovia a
cirkevné autority podporili a podporujú podobné stanoviská;
predsa však je pravdou, že z úst
pápeža sme ich ešte nepočuli takto
jasne, aj keď len vo forme rozhovoru a nie učenia Magistéria.“
„Benedikt XVI. nám teda odvážne poskytuje dôležitý príspevok
k vyjasneniu a hlbšiemu pochopeniu tejto dlho diskutovanej otázky.
Je to originálny príspevok, pretože
na jednej strane ostáva verný morálnym princípom a jasne odmieta
iluzórnu cestu akou je, dôvera v
prezervatív’; na druhej strane však

ukazuje chápajúci a dlhodobý
pohľad, schopný vidieť i malé, hoci
iba počiatočné a ešte zmätené kroky
ľudstva ¬- často duchovne a kultúrne chudobného ¬- k praktizovaniu ľudskejšej a zodpovednejšej
sexuality.“
Čo z toho teda vyplýva pre nás
do našej kresťanskej praxe života?
1. Postoj Cirkvi voči používaniu
prezervatívov sa nemení. Nejde o
jeho schválenie, a teda „moderný
posun k človeku“, ale o bližšie objasnenie doterajšieho postoja, ktorý
má Cirkev už desaťročia.
2. Cirkev nepovažuje prezervatívy za skutočné a morálne riešenie problematiky AIDS. Hovorí o
výnimočnej situácii, v ktorej praktizovanie sexuality predstavuje pre
život druhého skutočné riziko. V
takom prípade pápež považuje používanie prezervatívov na zmenšenie rizika nákazy za prvý akt
zodpovednosti na rozdiel od ich nepoužívania.
3. Nie všetci však toto pochopili
– pápež tu totiž nehovorí o prezervatíve ako o prostriedku ochrany
pred počatím. Pápež tieto slová povedal v súvislosti s vírusom HIV:
chcel naznačiť, že infikovaný človek použitím kondómu môže prejaviť pozitívny úmysel nenakaziť
svojho klienta.
Je úplne jasné, že prostitúcia (nielen
homosexuálna) sa prieči šiestemu
Božiemu prikázaniu „nezosmilníš“.
Ak však človek, ktorý si je vedomý
svojho ochorenia, šíri HIV ďalej
nechráneným stykom, prehrešuje sa
zároveň proti piatemu prikázaniu
„nezabiješ”, a na toto sa vzťahujú
pápežove slová. Správať sa nemorálne a zároveň šíriť smrteľné
ochorenie, nie je to isté. Ak sa teda
človek (muž alebo žena) rozhodne
používať prezervatív, aby nešíril
nákazu, nie je ešte „všetko
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v poriadku". Môže to však byť
„prvý krok": snaží sa chrániť život
druhého. Za to ho nemožno odsúdiť - a toto chcel Benedikt XVI.
zdôrazniť.
4. Pápež povzbudil neodsudzo-

vať človeka, ktorý sa v trápení vajú revolučne.
pokúša urobiť krok dobrým
Škoda, že našu pozornosť dosmerom. Do nemoty zároveň volá káže zhypnotizovať len slovo „prepo humanizácii sexuality. A tvárou zervatív".
v tvár ľahostajnosti a povrchnosti
nášho sveta jeho myšlienky vyznie- Branislav Kožuch, riaditeľ OCM

Farnosť Trstená v premenách času v 17. a 18. storočí
(1.)
Patrocínium farského kostola
Podľa archívnych prameňov z
druhej polovice 16. storočia farský
kostol v Trstenej mal za patrónku
blahoslavenú Pannu Máriu, ktorá je
dodnes súčasťou erbu a insígnií
mesta Trstená. Neskôr zrejme v dôsledku reformácie a rekatolizácie na
hornej Orave došlo k zmene patrocínia farského kostola,
ktorý bol minimálne od
začiatku 18. storočia dedikovaný svätému Martinovi,
patrónovi
Spišskej
diecézy.
Spišská diecéza bola
ako samostatné biskupstvo v rámci Ostrihomskej
arcidiecézy
erigovaná rozhodnutím
Apoštolskej stolice v
Ríme v roku 1776. Objasnenie
zmeny patrocínia farského kostola
v Trstenej je mimoriadne dôležité v
miestnych regionálnych a sakrálnych dejinách, pretože zasvätenie
kostola bolo vždy stabilné a rozhodnutie o jeho zmene si vyhradzovali
pre isté závažné okolnosti a skutočnosti cirkevné autority spolu s
Rímom. Možno dúfať, že neskorší
výskum prinesie bližšie objasnenie
tejto otázky.
Administratívne začlenenie
farnosti v roku 1559
Podľa vizitačného protokolu v
tom čase farnosť Trstená (Therstena) patrila do Oravského dekanátu
(districtus
Arwa)
s
rímskokatolíckymi farnosťami v

Dolnom Kubíne (Kwbin, farský
Kostol sv. Kataríny), vo Veličnej
(Nag Falw, farský Kostol sv. Štefana, uhorského kráľa), v Tvrdošíne (Thwrdossyn, farský Kostol
Všetkých svätých), spolu s kostolom v Žaškove (Saskow) a s farnosťou v Sedliackej Dubovej
(Dubowa, farský Kostol svätých

Kozmu a Damiána). Vizitačný protokol z roku 1559 zaznamenáva, že
farský kostol v Trstenej je zasvätený blahoslavenej Panne Márii.
Uvádza, že poverení správcovia
kostola (vitrices ecclesie) iniciovali
jeho reformáciu (reformare), ale vizitátorovi prisľúbili, že sa napravia.
V tom čase bol miestnym farárom
v Trstenej kňaz Gregor. V roku
1560 vizitátor zaznamenal, že
miestny kostol je v dobrom stave a
je vyzdobený.
Pomery v 17. storočí
Počas reformácie tu pôsobili
ako evanjelickí kazatelia (ministri):
Martin Jastrabinus v roku 1611, Ján
Fabián v r. 1647 a Juraj Stanovius
v r. 1654 . Po ňom kazateľ Ján On-

drej Kardoš bol odvedený ako zajatec na Likavský hrad. Vizitátor v
roku 1695 poznamenal, že farský
kostol je zasvätený svätému Martinovi a starý oltár dedikovaný Panne
Márii mal svätostánok na úschovu
Oltárnej sviatosti.
V auguste 1659 na príkaz kráľovského sudcu Františka Nádašdyho v súvislosti so
žiadosťou oravského
dekana a farára oravských katolíkov vykonal
kráľovský
úradník
Ondrej
Plathy spolu s Martinom Solčánym, kanonikom
Spišskej
Kapituly, kapitulárne
svedectvo o cirkevných, náboženských a
spoločenských pomeroch na hornej
Orave. Pred vyšetrovaciu komisiu
predstúpili aj zástupcovia mestského magistrátu z Trstenej. Konkrétne Juraj Trstenský, 32-ročný
richtár mestečka Trstená, pôvodom
z osady Chyžné v Oravskej stolici,
bol predvolaný, prisahal a pod prísahou vypovedal, že mnohí obyvatelia Trstenej sa pred niekoľkými
rokmi sťažovali, že boli poškodení
na kostolnom pozemku v Oraviciach a bol im odcudzený ich
tovar, keď Matej Klinovský s
druhmi prepadol ľudí, ktorí sa tuná
zhromaždili. Podobne aj svedok
Juraj Gasparides, 60-ročný podrichtár mestečka Trstená v Oravskej
stolici, pod prísahou vypovedal
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v mestečku Trstená: „Viem o tom,
že Matej Klinovský prepadol veriaci
ľud, ktorý sa zišiel pri katolíckom
kostole v Oraviciach. Tu môjmu
predávajúcemu synovi odcudzili
troje šiat a iné veci. Pohrozil som
mu, že pôjdem za pánom Tökölym v
tejto veci. Keďže sa bál pána, po
polroku tie veci vrátil.“
V druhej polovici 17. storočia
Spoločnosť Ježišova vyvíjala pomerne rozsiahlu misijnú činnosť
nielen na území Liptova, ale aj na
Orave. Nadväzovali na činnosť turčianskych misionárov. Strediskom
ich činnosti sa stal Ružomberok.
Pátri J. Jankovič a Ján Simonides
pôsobili v roku 1673 v Nižnej na
Orave. Vďaka oravskému archidiakonovi Martinovi Pongrácovi boli
povolaní aj ďalší jezuitskí misionári
z Poľska a práve vďaka nim došlo
ku katolíckej obnove v regióne hornej Oravy koncom 17. storočia.
Stav vo farnosti v polovici 18.
storočia
Podľa latinského archívneho dokumentu (Puncta), ktorý bol vypracovaný na žiadosť diecézneho
biskupa niekedy po roku 1776 (teda
po zriadení Spišskej diecézy), pre
objasnenie celkovej situácie v katolíckej farnosti Trstená sa môžeme
bližšie oboznámiť s náboženskými,
sakrálnymi, kultúrno- spoločenskými a dobovými pomermi v mestečku Trstená.
Správa o požiari
Latinský dokument poznamenáva, že počiatky farského kostola
sú neisté, pretože listiny v čase prechodu poľských vojsk, ktoré mali
vyslobodiť Viedeň z obkľúčenia,
boli takmer všetky zničené ohňom.
Opätovne v roku 1733 osudný požiar spálil budovu fary ako aj
ostatné drevené farské budovy a s
nimi aj dokumenty, ktoré ešte zostali. Vtedy sa požiarom roztavili jestvujúce zvony. Tento veľmi
nešťastný požiar strovil knihy aj
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akékoľvek iné dokumenty.
Stavba nového kostola
Na mieste starého a tesného
kostola, ktorý bol spálený a zrútený
plameňmi až do základov, bol v
roku 1741 postavený od základov
nový kostol vďaka štedrosti a úsiliu
miestnych farníkov spolu s veriacimi zo všetkých filiálok. Zaslúžil
sa o to najmä miestny farár Ondrej
Utoš. V roku 1762 odišiel na večnosť a jeho nástupca, ako mohol,
tak pokračoval v stavbe. Chrám bol
zasvätený biskupovi a vyznávačovi
svätému Martinovi. Mal charakter
nezemianskej stavby. V dĺžke mal
16 siah a v šírke 6 siah. Nebol kon-

(najmä počas bohoslužieb) stále zapálená. V nočných hodinách lampa
nesvietila. Bohostánok sa zamykal
na dva kľúče. Kľúč sa uchovával v
sakristii.
Ostatné časti chrámu
V kostole boli tri chóry. Z nich
dva boli určené pre mládež a na treťom bol organ s desiatimi registrami. Na chór, kde sa nachádzal
organ, nemal nikto ľubovoľný prístup. Mohli tam isť iba tí, ktorí spievali, hrali na hudobných nástrojoch
a tí, čo pomáhali organistovi a spevákom počas bohoslužieb.
Sakristia
Nachádzala sa vpravo na evan-

sekrovaný. Bol iba požehnaný prostredníctvom dekana na základe
povolenia, ktoré mu udelil Úrad
ostrihomského generálneho vikariátu v Trnave.
Oltáre
Okrem hlavného oltára vo svätyni sa v kostole nachádzali tri
bočné oltáre. Tieto oltáre neboli
konsekrované. Všetky mali portatíl.
Boli celé a nepoškodené. Podľa
svedectva toho dokumentu, kostol
nebol konsekrovaný biskupom.
Najsvätejšia sviatosť Eucharistie sa
stabilne uchovávala v decentne vyzdobenom bohostánku, ktorý bol
čiastočne pozlátený a čiastočne postriebrený. Lampa s tzv. večným
svetlom bola v denných hodinách

jeliovej strane. Bola dostatočne
priestranná. Správa vizitátora hovorí, že si vyžadovala obielenie.
Nebola vlhká ani úzka, ani tmavá,
pretože mala štyri okná, ktoré boli
opatrené železnými mrežami. Nachádzali sa tu skrine a v nich priečinky, v ktorých sa uchovávali
kalichy, monštrancia, pacifikál a
potrebné liturgické náčinie rôzneho
druhu na slávenie bohoslužieb.
Charakter mestečka a farnosti
V druhej polovici 18. storočia v
mestečku Trstená boli postavené
len dva súkromné domy z pevného
materiálu. Všetky ostatné boli z
dreva. Miestni katolíci boli veľmi
chudobní, a aj napriek tomu veľa
obetovali na výstavbu chrámu.
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Archívny dokument v latinčine hovorí, že:: „Ak by náhodou vypukol
požiar, skôr kostol budú obraňovať.
Počas leta blesky spôsobia najviac
požiarov. Z milosti Pána Boha všetok ľud tejto farnosti je katolícky. V
nedele a vo sviatky pristupuje k svätému prijímaniu. Z toho dôvodu sa
Oltárna sviatosť veľmi často obnovuje, no nikdy to neprekročí viac
ako dva týždne.“
Úcta k Eucharistii vo farnosti
Organista alebo niekto zo žiakov obyčajne kráčal vpredu s menším zvoncom, a tak oznamoval
prítomnosť najsvätejšej Eucharistie.
Keď kňaz prichádzal s Oltárnou
sviatosťou do filiálnych obcí za
chorými, poverený človek dával
znamenie alebo samotný kňaz dával
znamenie zvoncom, ktorý mu visel
okolo krku. Na nosenie baldachýnu
bolo málo mužov, pretože v tomto
biednom kraji boli roztratení za rozličnými prácami. Pod baldachýnom
sa Eucharistia nosievala iba v čase
procesií. Sviatosť Oltárna sa prenášala z jedného kostola do druhého v
čase odpustkov na sviatok Božieho
Tela alebo na Veľkú noc, taktiež aj
v sobotu pred nedeľou Vzkriesenia,
ako aj v iný čas stanovený podľa rubrík misála alebo rituála. V čase
procesie sa k chorým prenášala v
monštrancii. Verejne sa vystavovala
v ostenzóriu na sviatok Božieho
Tela a v jeho oktáve. Podobne tak to
bolo aj počas nedele zasvätenia kostola i v čase odpustkov podľa rozhodnutia diecézneho biskupa.
Robilo sa to na základe predpisu
buď misála alebo rituála, tak vo farskom ako aj vo filiálnych kostoloch.
Liturgická výbava chrámu
V kostole sa nachádzali dva
strieborné kalichy, tri strieborné pateny, pozlátené medené cibórium s
medeným vrchnákom, jedno strieborné ostenzórium, dva pacifikály:
jeden pozlátený strieborný a druhý
drevený so striebornou figúrou.

Bola tu jedna mosadzná kadidelnica s lodičkou, tiež aj tri strieborné
pixidy na prenášanie Najsvätejšej
sviatosti k chorým. Z nich jedna
mala uzavretú nádobku na svätý
olej pre chorých. Zvnútra bola celá
pozlátená na sväté oleje. Ďalšie tri
boli cínové. Kostol zdobila jedna
medená postriebrená lampa, na niekoľkých miestach pozlátená. Nachádzalo sa tu aj šesť mosadzných
svietnikov, 12 postriebrených drevených svietnikov, taktiež jeden
veľký drevený postriebrený svietnik na veľkonočnú sviecu. Medzi
vybavenie chrámu patrili aj 4 staré
zástavy, 3 väčšie kríže, dve menšie
sochy Vzkrieseného. Bolo tu jedno
cínové umývadlo. Na dreve bola
maľovaná výbava pre boží hrob,
ako aj jasličky. V kostole bolo 6
menších zvončekov a k tomu osem
ďalších. Jedna kazula (ornát) bielej
farby mala zlaté strapce. Sedem
bielych kazúl lepšieho druhu malo
vlastné štóly a manipuly. Dve už
boli staršie. Boli tu tri fialové kazuly, päť červených, z ktorých
jedna na bokoch mala červený batyst; ďalej jedna kazula zelenej
farby a štyri kazuly čiernej farby.
Celkovo ich bolo 22.
Kostolné zvony
V kostolnej veži boli štyri
zvony: jeden mal hmotnosť asi 24
centov, druhý 13 centov a niekoľko
libier, tretí mal 5 centov a štvrtý asi
45 libier. Piaty zvon bol umieráčik.
Všetky zvony boli požehnané.
Patronát nad kostolom
Miestni zemepáni boli viacerí.
Boli to spoluvlastníci Oravského
panstva. Nateraz ho mal v správe
riaditeľ Uhorskej kráľovskej dvorskej komory v Bratislave. Vykonával aj právo patronátu a mal aj
právo prezentácie farára.
Príjmy kostola
Počas pohrebov za zvonenie
menších zvonov sa platilo 15 denárov. Za zvonenie prostredného

spolu s menšími sa dávalo 30 denárov a za zvonenie najväčšieho
zvona s ostatnými sa platilo 60 denárov. Ročný príjem za zvonenie
predstavoval 41 zlatých a 65 denárov. Od jednej krypty sa platili tri
zlaté a od druhej po šesť zlatých. Z
nábožných milodarov do zvončeka
to predstavovalo 24 zlatých a 22,5
denára. Keď sa slávila svätá omša
na sviatok zasvätenia kostola, tretinu zo zbierok dávalo bratstvo, čo
činilo 4 zlaté a 25 denárov.
Bratstvo Panny Márie Karmelskej
Dňa 16. júla 1728 bolo vo farnosti zriadené Bratstvo blahoslavenej Panny Márie z vrchu Karmel a
to zásluhou, dielom a na náklady
niekdajšieho farára v Trstenej Juraja Bresťanského, muža veľmi nábožného, ako aj iných zbožných
ľudí. Uskutočnilo sa to so súhlasom
pátra Antona Jozefa Amabilis Teydeava, generálneho predstaveného
rádu karmelitánov. Bratstvo malo
udelené všetky privilegiálne odpustky ako aj povolenia od pápežov, ktorí potvrdili
jeho
zriaďovaciu listinu. Túto listinu
schválil Pavol Spacaj, ktorý bol generálnym vikárom v duchovných
záležitostiach ostrihomského arcibiskupa Imricha Esterházyho.
Jeho majetkom bola suma tristo
zlatých, uložená na šesťpercentný
úrok u pána Matúša Kružlíka, mešťana v Trstenej. Dosvedčovala to
zmluvná listina. Bratstvo nemalo
žiaden stabilný majetok, jeho
udržiavanie záviselo čisto od dobrovoľných milodarov veriacich.
Jeho ročný príjem predstavoval nie
viac ako 50 až 60 zlatých, ktoré sa
minuli na nevyhnutné náklady
bratstva. Zriaďovacia listina (pápežská bula) sa nachádzala v drevenom ráme nad dverami sakristie.
Bola pozlátená. Bratstvo malo
jeden strieborný kalich so striebornou patenou. Zároveň vlastnilo
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jeden pár pozlátených ampuliek so
striebornou miskou, farebné labarum so zaužívanými hodvábnymi
dependenciami. Na jeho rahne boli
kovové strieborné vyobrazenia postáv. Taktiež vlastnilo tri pluviály,
jednu albu, dve boli čierne, jedna z
nich bola stará. Taktiež malo dve
kazuly, jednu albu so štólou a ma-

Panny. Ním sa zvykli prikryť rakvy
zomrelých bratov a sestier. Malo
jeden kríž, jednu drevenú knihu s
maľovaným albumom. Na plátne
bola namaľovaná kalvária v tvare
11 rôznych osôb. Boli tu 4 čierne
zástavy, jedna väčšia červená zástava z hodvábu, dve menšie z toho
istého materiálu. Na druhej zástave

nipulom, ďalšia bola čierna so štólou a manipulom.
Na slávnosti bratstva ako aj na
pohreby si spolubratia zvykli obliekať osobitné odevy z plátna. Okrem
toho bratstvo vlastnilo jedno pohrebné plátno, na ktorom bola znázornená postava blahoslavenej

bol obraz blahoslavenej Panny
Márie Karmelskej, ktorá sa zvykla
nosiť v procesiách so striebornými
retiazkami a inými ozdobami. Bol
tu jeden drevený kríž, knihy tohto
spoločenstva zabalené do kože, pečatidlo, dve trúbky a dvojitý medený bubon, spoločné svietniky z

mosadze. Hlavný oltár v kostole aj
samotná stavba kostola sa považovali za spoločný majetok.
Na cintoríne sa nachádzala kaplnka s malým oltárikom blahoslavenej Panny Márie Karmelskej. V
nej sa uchovával misijný kríž, pri
ktorom sa bratstvo nábožne modlievalo Otče náš a Zdravas Mária. Na
kaplnku sa
viazalo získavanie odp u s t k o v.
Toto bratstvo malo aj
baldachýn,
kadidelnicu
s dvoma lodičkami, med e n é
pozlátené cibórium. Taktiež tu boli
dve plátna
na
rakvu,
štyri knihy,
jeden medený pozlát e n ý
pacifikál,
ktorý sa položil v čase pohrebu na rakvu. Tieto
veci boli na zodpovednosti vtedajšieho organistu Jána Kapalu, ktorý
zložil prísahu. Bol svedomitý,
keďže ako pokladník bol zvolený
do funkcie, aby vykonával spravovanie týchto záležitostí.
Marek Ďurčo
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Poklady františkánskej kaplnky
Sv. Helena, matka rímskeho cisára Konštantína Veľkého,
našla v r. 326 v Jeruzaleme kríž, na
ktorom zomrel Ježiš Kristus. Polovicu kríža vystavila v chráme, aby
si ho veriaci mohli uctievať, druhú
polovicu poslala svojmu synovi
Konštantínovi do Carihradu. Cisár
si však ponechal iba polovicu z
neho a ďalšiu časť poslal do Ríma,
kde ju dal uložiť v novopostavenom
chráme, ktorý dodnes stojí pod
menom Chrám Svätého kríža. Polovica Svätého kríža ostala v Jeruzaleme až do r. 614, keď perzský kráľ
Chosroes II. prepadol Palestínu a
relikviu odvliekol. Kresťanom ju
vrátil až jeho syn Sisroes. Východorímsky cisár Heraklius relikviu vrátil do Jeruzalema, kde ju v r. 629
uložili na oltár. Odvtedy sa pri Svätom kríži v Jeruzaleme diali mnohé
zázraky. Po niekoľkých rokoch napadli Jeruzalem mohamedáni. Aby
Svätý kríž nepadol do rúk nepriateľa a nebol potupený, preniesli ho
do Carihradu. Z neho i z tej čiastky,
ktorá sa tam opatrovala od čias
Konštantína Veľkého, udeľovali východorímski cisári čiastočky západoeurópskym
panovníkom
a
významným ľuďom, ktorí ich ako
najdrahší poklad ukladali do chrámov a vrúcne uctievali. Odtiaľ pochádza aj relikvia v trstenskej
františkánskej kaplnke.1
Bl. Alfons de Orozco (1500 –
1591) – rehoľník, kňaz a mystik.
Narodil sa v meste Oropesa v Španielsku.Vo veku 22 rokov vstúpil do
rehole augustiniánov. Jedným z
jeho učiteľov bol sv. Tomáš z Villanovy, ktorý mu vštepil ducha pokánia a modlitby. Ako populárny
učiteľ, kazateľ a spovedník pôsobil
v Seville a neskôr vo Valladolide. V
r. 1556 sa stal kráľovským dvorným
kazateľom. Jeho život sa vyznačoval bratskosťou a trpezlivosťou voči

spolubratom. Príklad jeho svätého
života urobil veľký dojem na kráľovskú rodinu i na šľachtu. Bl. Alfons mal videnie blahoslavenej
Panny Márie a na jej podnet napísal
spis o modlitbe a pokání. Patrí k
najvýznamnejším
španielskym
mystikom 16. storočia.
Sv. Mária Bertilla Boscardin
(1888 – 1922) – rehoľníčka. Narodila sa blízko Verony, v Brendole.
Všeobecne bola pokladaná za výrazne inteligenčne podpriemernú,
čo jej vyslúžilo prezývku „Hus“.
Celý život mala chatrné zdravie a
otcove problémy s pitím iba zvyšovali jej utrpenie. Ako 19-ročná sa
stala rehoľnou sestrou sv. Doroty a
bola pridelená na detské oddelenie
v nemocnici v Trevise, kde sa jej
láskavosť stala čoskoro známou po
celom kraji. Počas 1. svetovej
vojny v nemocnici hrdinsky ošetrovala ranených, čo jej vyslúžilo rešpekt a lásku vojakov. Po vojne sa
stala hlavnou ošetrovateľkou na
detskom oddelení v Trevise. Pri
blahorečení karmelitánskej sestry
Anny di San Bartolomeo šepkala
svojim spoločníčkam: „Buďme tiež
sväté, ale sväté v nebi, nie na oltároch“. Nevedela si predstaviť seba,
nehodnú takej cti. Obyvatelia Trevise Bertillu nazvali „anjelom milosti“.
Sv. Marek Križin (1588 –
1619) – kňaz, mučeník. Patrí do
skupiny troch košických mučeníkov, ktorí počas povstania sedmohradského kniežaťa Gabriela
Bethlena zomreli mučeníckou
smrťou v Košiciach. Narodil sa v
chorvátskom Križevci. Ako kanonik, profesor a riaditeľ kapitulskej
školy pôsobil v Trnave. Neskôr sa
stal komárňanským arcidiakonom
a správcom bývalého benediktínskeho opátstva v Krásnej nad Hornádom, neďaleko Košíc. Počas

obsadenia Košíc vojskami Juraja
Rákocziho bol na návšteve u jezuitov. Tri dni ho mučili hladom, smädom a zimou. Potom prišli sľuby,
že mu podarujú opátstvo, ak sa
vzdá katolíckej viery. Napokon ho
umučili k smrti. Pálili ho fakľami a
sekali halapartňami, prsty mu polámali puškou. Počas mučenia sa neustále modlil. Jeho posledné slová
boli: „Ježiš... Mária...“
Sv. Melichar Grodecký (1584
– 1619) – rehoľník, kňaz a mučeník. Ďalší zo skupiny troch košických mučeníkov. Narodil sa v
sliezskom Tešíne a v r. 1603 vstúpil
do jezuitského noviciátu v Brne.
Už po dvoch rokoch štúdia teológie
v Prahe bol vysvätený za kňaza. Po
ukončení štúdia mu zverili funkciu
riaditeľa výchovného ústavu sv.
Václava. Keďže v r. 1618 sa rozpútala 30-ročná vojna, jezuiti museli
opustiť Prahu. Melichar odchádza
na východné Slovensko, kde v Košiciach pôsobí ako duchovný cisárskych vojsk. Tu aj zomrel
mučeníckou smrťou po obsadení
Košíc vojskami Juraja Rákocziho.
Sv. Štefan Pongrác (1583 –
1619) – rehoľník, kňaz, mučeník.
Posledný zo skupiny košických
mučeníkov. Narodil sa v Sedmohradsku v meste Alvinc. V r. 1602
vstúpil do jezuitského noviciátu v
Brne. Teológiu študoval v Štajerskom Hradci a v r. 1615 bol vysvätený za kňaza. Predstavení ho
posielajú do nového kolégia v Humennom, kde bol riaditeľom školy
a maďarským kazateľom. Po obsadení Košíc kalvínmi zakladá v Košiciach misiu pre opustených
katolíkov. Jeho účinkovanie v Košiciach bolo veľmi úspešné. Ostal
pri svojich veriacich aj po príchode
vojsk Juraja Rákocziho. Vojaci ho
mučili a žiadali od neho, aby prezradil
spovedné
tajomstvo.
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Keď prestal javiť známky života,
hodili ho do žumpy. Po ukrutných
mukách zomieral 20 hodín v
žumpe, kde ešte nad ránom povzbudzoval domovníka vo viere.
Sv. Ján z Dukly (1414 – 1484)
– rehoľník a kňaz. Narodil sa na
Dukle, teológiu študoval pravdepodobne u františkánov v Krosne. Tu
aj vstúpil do rehole františkánov –
konventuálov. Po štúdiách sa vrátil
na Duklu, kde žil tri roky v lese ako
pustovník. Bol poverený
úlohou kazateľa, keďže
vynikal učenosťou a svätosťou života.V r. 1463 sa
pripája k prísnejšej reformovanej vetve bratov
františkánov – observantov. Viac ako 20 rokov pôsobil vo Ľvove ako
kazateľ a spovedník. Nevyhýbal sa ani fyzickej
práci v kuchyni a v záhrade. Mal veľkú úctu k
Panne Márii a veľa sa
modlil. Niekedy trávil v
modlitbách celú noc. Zomrel počas recitovania kajúcich žalmov vo Ľvove.
V r. 1739 bol vyhlásený za
patróna Litvy.
Sv. Albert Chmielowski (1845 – 1916) – rehoľník. Narodil sa v
Lgolomii pri Krakove.
Ako študent sa zúčastnil v
r. 1863 povstania, v ktorom prišiel o nohu. V Mníchove ukončil maliarske
štúdiá. Po návrate do vlasti vstupuje
k terciárom sv. Františka z Assisi a
svoj život zasväcuje službe bezdomovcom a opusteným. Otváral pre
nich útulky, aby im vytvorením
slušných životných podmienok
uchránil ľudskú dôstojnosť a nasmeroval ich k Bohu. V r. 1887 s
dovolením kardinála Albína Dunajevského si oblieka šedý habit, o rok
skladá do jeho rúk sľuby a tak dáva
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začiatok novej rehoľnej rodine. Založil spoločnosti: Bratov albertínov
a Sestry albertínky. Silu lásky k
blížnemu čerpal z tajomstva Eucharistie a kríža.
Bl. Bernardína Jablonská
(1878 – 1940) – rehoľníčka. Vlastným menom Mária Jablonská, narodila sa v Pizuach. Ako 15-ročná
si po smrti svojej matky volí Pannu
Máriu za svoju Matku. Po stretnutí
so sv. Albertom Chmielowskim sa

rozhodne vstúpiť do rehole sestier
albertíniek v Brosne, ktoré sa venujú najopustenejším a najchudobnejším. Po sľuboch je preložená do
Krakova, kde sa ocitá v ruchu ľudí,
ktorí sú chorí na tele i na duši.
Chcela ujsť, ale sv. Albert ju povzbudzuje, že týchto ľudí je možné
milovať, ak v nich uvidí opusteného a zneváženého Krista. Hovoril, že láska k Bohu sa prejavuje

láskou k človekovi. Jej láska a horlivosť jej priniesli titul spoluzakladateľky
Spoločnosti
sestier
albertíniek. Vyznačovala sa veľkou
láskou k Eucharistii a výnimočnou
dobrotou srdca. Zomrela v Krakove. Jej posledné slová boli: „Konajte všetkým dobro“.
Sv. Ján Krstiteľ de La Salle
(1651 – 1719) – rehoľník a kňaz.
Narodil sa v Remeši, v severnom
Francúzsku. Pochádzal z nábožnej
šľachtickej rodiny. Študoval v Remeši a v Paríži a
v r. 1678 prijal kňazskú
vysviacku. Veľký vplyv
na jeho ďalšie pôsobenie
mal kanonik Roland,
ktorý založil ženskú rehoľnú kongregáciu a
školy na výchovu chudobných dievčat. Ten v
závete určil Jána Krstiteľa
za pokračovateľa svojho
diela, ktorý založil v r.
1679 prvú školu pre chudobných chlapcov. Veľmi
mu záležalo na pozdvihnutí úrovne učiteľov a
preto vo svojom dome
vytvoril prvú komunitu
učiteľov. Zriekol sa kanonickej hodnosti i svojho
vlastného majetku v prospech chudobných. Založil rehoľnú spoločnosť
Bratov
kresťanských
škôl, ktorá je u nás známa
pod menom „školskí bratia“. Školskí bratia sa pokladajú
za
zakladateľov
francúzskeho ľudového školstva.
Ján Krstiteľ zomiera v Rouene.
Jeho posledné slová boli: „Vo všetkom, čo sa mňa týka, klaniam sa
vôli Božej“.
Sv. Mária Goretti (1890 –
1902) – mučenica. Narodila sa v
Corinalde pri Ancone v Taliansku.
Ako desaťročnej jej zomiera otec a
keďže mama musí pracovať
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na poli, starosť o domácnosť a štyroch mladších súrodencov preberá
ona. Ako nájomníci u statkára v jednom dome s rodinou Goretti býva aj
rodina Serenelli, v ktorej dospieva
osemnásťročný syn Alessandro.
Počas prác na poli 5. júla 1902, keď
je Mária sama v domácnosti, zmyselný Alessandro ju chce pripraviť
o česť. Mária sa všetkými silami
bránila a kričala: „Nie, nie! Boh to
zakazuje! Prídeš do pekla!“ Alessandro statočné dievča dobodal bodákom a zavrel sa v izbe. Mária ešte
stačila zavolať pomoc. Rýchlo ju
previezli do nemocnice a Alessandra odviedli do väzenia. Mária
sa vo veľkých bolestiach ešte dožila
nasledujúceho dňa. Zomiera 6. júla
1902. Pred smrťou zo srdca odpustila svojmu vrahovi. Na slávnosti jej
svätorečenia 24. júna 1950 sa zúčastnil aj jej vrah Alessandro, ktorý
prežil tridsať rokov vo väzení,
obrátil sa a žil ako pomocník v jednom kapucínskom kláštore.
Sv. Karol Lwanga a sv. Matúš
Mulumba (obaja † 1886) – mučeníci. Patria do skupiny ugandských
mučeníkov. Do východoafrickej
Ugandy prišli prví katolícki misionári v r. 1879. Dva roky po ich príchode nasledujú hromadné krsty, čo
znepokojilo miestnych čarodejníkov, ktorí mali vplyv na kráľa. Koncom roku 1885 kráľ Mwanga
zakázal svojim poddaným prijímať
kresťanstvo a dal sa do krvavého
prenasledovania. Na smrť odsúdil i
svojho verného poradcu a uväznil i
svoje kresťanské pážatá na čele s
Karolom Lwangom. Statočný Karol
povzbudzoval svojich druhov vo
viere a piatich katechumenov, ktorí
sa ešte len pripravovali prijať kresťanstvo, pokrstil vo väzení. V máji
1886 pokračovali popravy kresťanov z kráľovského dvora. Boli stínaní, rozštvrtení a rozsekaní za živa.
Zvlášť mučili 50-ročného sudcu a
náčelníka Matúša Mulumbu. Dňa 3.

mája sa konala hromadná poprava,
kde za živa upálili 13 mladých
pážat a kráľovských strážcov.
Medzi nimi bol i Karol Lwanga.
Pápež Pius XI. ho vyhlásil za patróna africkej mládeže.
Sv. Leopold Mandič (1866 –
1942) – rehoľník a kňaz. Narodil sa
v mestečku Herceg Novi (Dalmácia). Pochádzal z dvanástich detí a
od narodenia bol veľmi slabý. V r.
1884 vstúpil do kapucínskeho rádu
a v r. 1890 bol vysvätený za kňaza.
Pôsobil v rôznych kapucínskych
kláštoroch, až napokon ho predstavení definitívne posielajú do Padovy,
kde
účinkoval
ako
spovedník. V niektoré dni bolo
toľko kajúcnikov, že ani neobedoval a nevečeral. Bol voči nim veľmi
láskavý. Trpiacim často hovoril:
„Kristus je lekár i liek“. Často videl
do duše kajúcnika a taktiež predpovedal budúce udalosti. Posledné
dva roky ochorel a zoslabol. Lekári
zistili rakovinu hltana. Deň pred
smrťou vyspovedal ešte asi 50 kajúcnikov. Zomrel 30. júla 1942,
keď sa pripravoval na svätú omšu.
Pred smrťou ešte prijal pomazanie
chorých a v modlitbách v kruhu
svojich spolubratov zomiera so slovami na perách: „Ó, milostivá, ó,
dobrotivá, ó sladká Panna Mária“.
V máji 1962 sa so súhlasom pápeža
Jána XXIII. začal beatifikačný proces. Keď otvorili jeho rakvu, našli
jeho telo neporušené.
Sv. Faustína Kowalska (1905
– 1938) – rehoľníčka. Pochádzala z
chudobnej rodiny. Ako 12-ročná
vstúpila do apoštolskej Spoločnosti
sestier Matky Božieho milosrdenstva. Tam plnila povinnosti kuchárky, záhradníčky a vrátničky.
Dokázala spojiť apoštolský život s
tichým kontemplatívnym životom.
Stala sa horlivou apoštolkou Božieho milosrdenstva. Mala niekoľko videní a v r. 1934 dala podľa
videnia namaľovať obraz Spasiteľa

vo chvíli, keď sa v deň zmŕtvychvstania zjavil apoštolom so slovami: „Pokoj vám“. Sestra Faustína
uvádzala 5 prostriedkov na praktizovanie kultu Božieho milosrdenstva. Sú to:obraz najmilostivejšieho
Spasiteľa, ruženec Božieho milosrdenstva, novéna k Božiemu milosrdenstvu, litánie, ustanovenie
verejného sviatku na česť Božieho
milosrdenstva (2. veľkonočná nedeľa). Zoslabnutá tuberkulózou a
utrpením zomiera 5. októbra 1938
v Krakove.
Bl. Honorát Koźmiński (1829
– 1916) – rehoľník a kňaz. Narodil
sa v Białej Podlaskiej. Študoval architektúru. Ako 19-ročný vstúpil do
rehole kapucínov. Kňazskú vysviacku prijal v r. 1852. V rokoch
1853 – 1855 prednášal teológiu vo
Varšave. Bol vyhľadávaný kazateľ,
spovedník a duchovný vodca. Bol
tiež horlivým reorganizátorom Tretieho františkánskeho rádu. Založil
26 rehoľných spoločenstiev, ktorých poslaním bolo pracovať na
poli sociálneho apoštolátu. Vynikal
láskou k Bohu a blížnemu, rozhodnosťou a pokorou. Celý život zasvätil tomu, aby ľudia poznali
Božiu milosť. Veriacich povzbudzoval k častému prijímaniu Sviatosti oltárnej, k mariánskym
pobožnostiam a púťam.
Všetci spomenutí svätci a blahoslavení sú pre nás nasledovaniahodnými príkladmi a vzormi
kresťanského života. Ich relikvie
ako aj relikvia Svätého Kríža sú
vzácnymi pokladmi františkánskeho kláštora v Trstenej. Uctievať
si ich znamená vzdávať úctu Krížu
Najsvätejšieho Spasiteľa a Jeho
svätým, a v nich sa klaňať samotnému Bohu a tak zároveň vyjadrovať našu snahu a túžbu urobiť aj
náš život skutočne kresťanským,
aby bol životom žitým vo viere,
nádeji a láske.
Br. Simeon OFM
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Odpust sv. Martina
„Človek, ktorý má nádej, vidí ďalej, človek, ktorý má lásku, vidí hlbšie a človek, ktorý má vieru, vidí
veci v inom svetle.“
Táto výzva všetkých veriacich a jej podstata premietnutá do života patróna nášho mesta sv. Martina, sa niesla
homíliou odpustovej sv. omše, ktorú celebroval vdp. dekan Marián Pánik.
Po svätej omši boli trstenskému rodákovi Mgr. Mariánovi Pánikovi, dekanovi v Starej Ľubovni, tlmočené
otázky birmovancov.

Rozhovor s vdp.Mariánom Pánikom

1. Ako ste sa stali kňazom?
Kňazom som sa stal tak, že ma
môj svätiteľ- Mons. Július Gábrišdňa 8. júna 1977 vysvätil za
diakona a 12. júna 1977 za kňaza.
Samozrejme, že tomu predchádzalo
päťročné štúdium, vtedy na jedinej
bohosloveckej fakulte na Slovensku
v Bratislave, kde som bol prijatý na
druhýkrát. Keďže ma na prvýkrát
neprijali, po maturite som pracoval
ako potravinový skladník v nemocnici v Trstenej.
2. Prečo ste sa stali kňazom,
chceli ste byť aj niečím iným?
Už od malička som mal veľmi
vrúcny vzťah ku kostolu a k bohoslužbám. Má na tom veľkú zásluhu moja mama a nábožný otec,
oni nás viedli k úprimnému prežívaniu našej viery. Som veľmi vďačný
za to, že som vyrastal v kresťanskej
rodine, kde sa o viere nielen rozprávalo, ale aj žil. Pozitívny vplyv na
mňa mal aj pán farár, ktorý vtedy u
nás pôsobil a bol to veľký môj vzor,
ktorý som v skrytosti obdivova. Bol
to pán farár Michal Marek, ako som
to povedal aj pri slávnostnej sv.
omši na odpuste sv. Martina. On bol
mojím veľkým vzorom kňazského
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života. Ďalším takým "znamením”
pre mňa boli primície môjho predchodcu, ktorý študoval v
päťdesiatych rokoch a dokončil
štúdium v roku 1970. Vtedy boli u
nás primície. Spolu so svojím
priateľom Štefanom Furdekom
sme sa pred kostolom stretli s
primiciantom: On sa obrátil na Štefana a povedal mu: „Štefan, ale
aby som ja nebol posledný!" Tieto
slová primicianta Emila Trstenského ma veľmi oslovili. Začal
som sa viac modliť, aby som poznal, kde ma chce mať Pán Boh.
Samozrejme som viac technicky
orientovaný človek a chcel som
byť niečím iným. Možno
opravárom televízorov, lebo to
vtedy bolo veľmi populárne, ale
ten vnútorný hlas mi stále hovoril,
že mám ísť za týmto silnejším hlasom. Toto presvedčenie sa u mňa
potvrdilo, keď bolo treba posielať
prihlášky na vysokú školu. Preto
som sa tak rozhodol a som rád, že
som počul Boží hlas a šiel za ním.
3. Je ťažká služba kňaza na
východnom Slovensku?
Služba kňaza je všade rovnaká.
Kňaz rovnako katechizuje, vysluhuje sviatosti, učí a posväcuje
ľudí. Veľmi záleží na tom, akých
má poslucháčov a veriacich. Na
východe Slovenska je to ťažšie v
tom,
že
je
tu
veľká
nezamestnanosť a mnohí ľudia, otcovia i matky rodín, pracujú v
zahraničí. Je veľmi veľa rodín,
kde deti sú ponechané na
starostlivosť starých rodičov alebo

starší súrodenci sa starajú o
mladších. A potom je tu veľa
rozvrátených rodín, kde sa rozpadlo
manželstvo i rodina.
4. Máte vo svojej farnosti aj
farníkov rómskeho pôvodu? Ak
áno, akí sú?
Nikdy som si nemyslel, že
budem pracovať v takomto
"zmiešanom prostredí". Vo farnosti
máme aj Rómov, ktorí sú dobrí a
pracovití a bývajú v panelákových
bytoch, ale máme aj takých, ktorí
sú v osadách. Niektorým záleží na
dobrej spolupráci, ale sú aj takí,
ktorí zneužívajú dobrotu druhých,
aj nás kňazov. Oni majú svoju
vlastnú mentalitu. Nestarajú sa, čo
bude zajtra. Oni žijú "dnes”.
5. Žijete podľa toho, čo
hlásate?
Božie slovo, ktoré hlásam, nie
je len slovom pre ľudí, ku ktorým
sa prihováram, ale aj pre mňa. Boh
sa rovnako prihovára ku mne, ako
aj k druhým, tým, ktorí sú mi zverení.
6. Darí sa vám plniť si svoje
predsavzatia?
Podľa toho, aké sú náročné.
Nikdy si netreba klásť také predsavzatia, ktoré nie je možné splniť.
Radšej si dať menej a splniť to
dajme tomu na 150%, ako si dať
veľa a nesplniť to vôbec.
7. Ako ste sa stali sudcom? Čo
vás k tomu podnietilo?
To je veľmi ťažká otázka. Stať
sa sudcom cirkevného súdu, znamená veľa študovať a mať ochotu
pomôcť tým, ktorí to potrebujú.
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A oblasť cirkevného práva je veľmi
obsiahla. Som veľmi vďačný nášmu
súdnemu vikárovi prof. Jánovi Dudovi, že ma doslova do toho
"dokopal". On mi cirkevné právo
urobil takým, aby som si ho zamiloval. A to som aj urobil vo svojom
rozhodnutí. Ja som si veľmi obľúbil
cirkevné právo, hoci v seminári som
sa tomu moc nevenoval, ale v pastorácii som pochopil, že je to veľmi
potrebné. Najskôr som bol niekoľko
rokov auditorom, (t.zn., že som
vypočúval stránky podľa otázok,
ktoré mi pripravil sudca). Potom ma
na podnet súdneho vikára vymenoval otec biskup za sudcu. Rád
pomáham ľuďom a byť sudcom
znamená pomáhať ľuďom, ktorí sa
ocitnú v ťažkej životnej situácii a
podať pomoc. Je to vlastne služba.
Súd iste patrí Bohu nie nám.
8. Čo je náplňou vašej práce,
ako sudcu?
Väčšinou sa riešia manželské
spory. Keď súdny vikár príjme nejakú kauzu - prípad na riešenie- určí
sudcov, ktorí túto kauzu budú riešiť.
Sú to zväčša traja sudcovia. Jeden z
nich celú kauzu vedie, vypočúva
stránky, hľadá dôkazy na potvrdenie
titulu, ktorý je uvedený. Je tu aj
štvrtý - obhajca zväzku - ktorý je
akoby obhajcom stránky, ktorá má
právo sa brániť.
9. Aké spory, činy, hriechy
najčastejšie súdite?

Sú to zväčša manželské záležitosti ohľadom neplatnosti manželstva, resp. dôkaz o tom, že
manželstvo, pre nejaký "defekt"
nebolo vôbec uzavreté.
10. Myslíte si, že práve vy ste
ten, ktorý má právo súdiť?
Ja nesúdim, ani iní sudcovia.
My hľadáme len pravdu, ktorá bola
v danom okamihu, alebo pred ním.
Náš cirkevný súd je celkom iný ako
štátny. Nám ide o pravdu a nie súd
a odsúdenie, ako si mnohí myslia.
11. Rozhodujete priamo vy,
alebo máte aj poradcu, porotu?
Ako som už spomenul, pri
každej kauze sú traja sudcovia a
obhajca. Všetci sa musia zhodnúť.
Keď sa skončí proces u nás, potom
celý prípad ide na druhostupňový
súd, a až keď ho tento potvrdí, je
rozsudok právoplatný.
12.
Môžete
odmietnuť
rozsúdiť niekoho, alebo niečo? Ak
áno, kedy?
Môžem odmietnuť, keď ide o
mojich veriacich, alebo známych a
príbuzných. Vtedy súdny vikár vymenuje namiesto mňa iného sudcu.
13. Nechceli ste sa na súdenie
niekedy "vykašľať"?
Je to veľmi náročné popri svojej pastorácii robiť aj službu
cirkevného sudcu. Iní kňazi si vo
voľnom čase sedia vo svojich
farách, možno oddychujú, venujú
sa svojím záľubám a my sudcovia

túto službu robíme pre ľudí vo svojom voľnom čase bez akejkoľvek
odmeny, často na úkor svojich veriacich. Našou snahou je ľuďom,
ktorí to potrebujú pomôcť. To je
poslanie, ktoré máme. Sme veľmi
dobrý kolektív v našom spišskom
tribunáli a máme snahu pomáhať
otcovi biskupovi v tejto oblasti.
14. Čo najradšej robíte vo svojom
voľnom čase, ak ho máte?
To je veľmi dobrá poznámka na
záver - ak ho máte. Ja sa snažím žiť
pre farnosť a svojich veriacich. A
voľný čas? Ak si ho viem urobiť
tak rád varím, mám totiž troch
kaplánov a v sobotu a v nedeľu sa
stravujeme sami. A hladných treba
nasýtiť, či nie? Väčšinou ja vybavujem stránky, takže toho
voľného času nie je veľa. Ale rád si
zájdem do prírody a hlavne medzi
ľudí, ktorí to potrebujú. Mám rád
svojich veriacich a chcem im dať
len to najlepšie po stránke
duchovnej i ľudskej.
15. Ste rodákom z Trstenej,
chcete sa vrátiť ako kňaz na
Oravu?
Veľmi po tom túžim, ale to
nezáleží odo mňa. Prial by som si
malý byt blízko farského kostola,
aby som mohol byť ešte užitočný
keď možno prídem na dôchodok,
ak sa mi ho pravdaže Pán Boh dá
dožiť.
Andrea Šprláková

Pomôžme si navzájom!
Na začiatku bola myšlienka: dôstojne osláviť odpustovú slávnosť
svätého Martina, patróna nášho kostola. Z rôznych nápadov /divadelné
predstavenie, akadémia, misijný
trh.../, sme nakoniec vybrali
benefičný koncert.
Martin, pôvodne rímsky vojak a
neskôr biskup, si všímal druhých
okolo seba. A hoci nemal veľké

majetky a plné mešce peňazí, snažil
sa štedro pomáhať tam, kde to najviac potrebovali. Tak, ako najlepšie vedel...
My, deti a mladí zo speváckeho
zboru Mária, sme chceli pomôcť
tým čo máme, osloviť ľudské srdcia peknou piesňou i slovom a tak
spoločne podporiť tých, ktorí našu
pomoc potrebujú. Začalo sa

nacvičovať...
Keď Janka Benická oslovila
pani Evku /predstavenú Domu sv.
Hildegardy z Bingenu v Rabči/ s
naším úmyslom venovať
výťažok z koncertu práve ich zariadeniu, jej svedectvo nás len upevnilo v tom, že robíme dobrú vec.
„Už týždeň sa modlíme k
pražskému Jezuliatku...“ A tak,
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hoci sme chceli pomôcť MY,
nakoniec sme boli aj my obdarovaní.
Svedectvom
zo
SKUTOČNÉHO života. Pán Boh o
nás vie. A kedykoľvek ho prosíme,
počuje... A my sme sa v tento deň
mohli stať užitočnými nástrojmi
v jeho rukách.
Mária Laceková

Misijný koláč
Cirkev je vo svojej podstate misionárska. Ježiš každému pokrstenému bez výnimky zveruje misijné
poslanie. Misijne pracovať znamená svedčiť o Kristovi svojím životom v prostredí, kde žijem: doma,
v škole i medzi priateľmi a známymi. Podľa svojich možností
máme napomáhať rozvoju hodnôt,
akými sú: rovnaká dôstojnosť pre
všetkých ľudí na svete, vzájomná
láska vyjadrená solidaritou, zmysel
pre spravodlivosť a nezištná služba.
Niektorí sa cítia byť povolaní k
väčšej službe a odchádzajú tie isté
hodnoty ponúknuť ďaleko od
svojho domova. Týmto ľuďom môžeme pomáhať modlitbami, finančnými prostriedkami i obetami a tak
sa podieľať na ich veľmi ťažkej a
často nebezpečnej práci. Rovnako
môžeme pomáhať aj tým, ku ktorým boli títo ľudia poslaní.
Študenti GMH s radosťou prijali
výzvu zapojiť sa do akcie „misijný
koláč“, tzn. doma upiecť nejaký
koláč/zákusok a potom ho predávať
na pôde školy. A výťažkom z predaja podporiť katolícke misie
Cirkvi. Aj toto je jeden zo spôsobov
ako pomôcť ľuďom v núdzi. Pred
vyučovaním sa na pôde školy zhromaždilo niekoľko druhov koláčov,
ktoré boli potom „ponúkané“ za
dobrovoľný príspevok. Príspevok,
ktorý sa vyzbieral na misie bol symbolický, a tak do misií poputuje od
študentov GMH čiastka 32,77 eur.
Misie sú vždy výzvou. Veď žiť
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ako kresťan znamená žiť aktívne,
byť v Ježišovej škole a kráčať s
ním každý deň do nového dobrodružstva. Znamená to, spoliehať sa
na svojho Pána, ktorý nám pripravil
niečo oveľa zaujímavejšie, ako vysedávanie pred počítačom či telkou. O tom, že je to tak, sme sa
uistili aj na základe svedectva rehoľnej sestry Mgr. Lenky Pľutovej,
OSF, ktorá bola pozvaná na besedu
medzi študentov GMH, a prijala
pozvanie i medzi žiakov ZŠ R. Dilonga. Strávila v našej farnosti 3
dni a obohatila nás o svoje poznatky z Kazachstanu; o poznanie
tejto krajiny, jej kultúry, života,
mentality ľudí a skúsenosti zo svojej misijnej služby v tejto krajine.
Kazachstan je deviata najväčšia
krajina na svete, môžeme povedať,
že je asi 50 – krát väčšia ako Slovensko. Na území tejto krajiny pôsobí len okolo 85 kňazov, prevažne
misionárov. Domorodých kňazov
je len 5. Misionári pochádzajú z
rôznych krajín, napr. z Poľska, Talianska, Rakúska, Španielska, Peru,
Argentíny, Indie, Kórey, ale aj Slovenska. Na území Kazachstanu žije
okolo 16 miliónov obyvateľov, ale
vzhľadom na rozlohu územia, hustota obyvateľstva je len 6 osôb na
km2. V tejto krajine žije 130 národností. Podľa niektorých údajov je
asi 47% Kazachov, podľa iných až
okolo 60%. Z celkového počtu
obyvateľstva je asi 46% moslimov,
35% pravoslávnych, 0,66% katolí-

kov a 0,01% iných vierovyznaní:
napr. židov, baptistov, adventistov,
ale pôsobí tam aj mnoho rôznych
siekt. Najväčšiu časť kazašského
územia tvoria stepi, na ktorých sa
pasú stáda oviec, dobytka, koní a
tiav. Ovce sa tam nechovajú kvôli
mlieku, ale na vlnu a mäso. Vzdialenosť od jedného mesta k druhému
je minimálne 400-500 km. Teploty
dosahujú v lete až 40-50° C a v
zime – 40-50° C.
Sestra Lenka pôsobila v dvoch
mestách tejto krajiny, v Almate a v
Karagande. Almata je bývalé
hlavné mesto. Tam začali misie našich sestier. Keď sestry prvýkrát
prišli na toto územie, žili iba v
malom domčeku, kde jedna miestnosť bola určená na kaplnku. Dnes
tam už stojí nový kostol, ktorý
sestry vybudovali s pomocou slovenských firiem, stavali ho práve
ľudia z Oravy a zvon darovali veriaci z Lendaku. Dnes tento kostol
spravujú bratia františkáni. Okrem
toho sú tam vybudované aj dva
františkánske kláštory, v jednom
žijú bratia a v druhom sestry. Tam
Lenka začínala svoje misijné pôsobenie, tam sa zoznamovala s jazykom a kultúrou.
Hlavné ťažisko jej misijného
pôsobenia bolo v Karagande, kde
pracovala na biskupskej kúrii a
tým, okrem iného, pomáhala všetkým misionárom s vybavovaním
rôznych dokladov, ktoré ako cudzinci potrebovali. Na území
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Karagandijskej diecézy, ktorá má
rozlohu ako bývalé Československo, pôsobí len 14 kňazov a
dvaja miestni biskupi. Karaganda je
600 000 mesto, ktoré vzniklo na
území bývalého koncentračného tábora. Práve tam bolo vyvezených
mnoho politických väzňov za Stalinovho režimu z Ruska, Poľska,
Ukrajiny, Nemecka, dokonca aj z
Čiech a Slovenska, ako aj vojnových zajatcov. V deväťdesiatich rokoch sa tam objavili masové hroby
a podľa miliónov kostí, ktoré sa v
nich našli sa odhaduje viac obetí
ako v koncentračných táboroch
počas II. svetovej vojny. V Karagande sa sestry venujú vydávaniu
jediného
katolíckeho časopisu pre
celú Strednú Áziu. Tento
časopis sa nazýva „Kredo“
a vychádza ako mesačník.
Okrem iného tam vydávajú aj inú náboženskú literatúru, ale nakupujú aj
literatúru z Ruska a distribuujú ju. Samozrejme nakoľko im zostáva čas,
stretávajú sa s veriacimi i s
mládežou, aby ich povzbudzovali vo viere.
Čo sa týka zdravotníctva v Kazachstane, časť má v rukách štát, ale
sú tam aj súkromné kliniky či sanatóriá. Súkromné zdravotnícke zariadenia sú veľmi drahé a môžu si ich
dovoliť len veľmi bohatí ľudia. V
štátnych zariadeniach je zase veľmi
nízka úroveň. Aj preto sestry v Almate majú zdravotnícke stredisko,
kde môžu prísť všetci, lebo ošetrenie poskytujú bezplatne, bez ohľadu
na vierovyznanie. Majú tam aj vývarovňu, vďaka ktorej môžu 3- krát
v týždni poskytnúť teplú stravu bezdomovcom, chudobným rodinám s
deťmi aj dôchodcom. Okrem iného
sa tam starajú o kostol a venujú sa
katechéze aj v okolitých dedinách,
prípadne dochádzajú do vzdialenej-

ších miest. Jeden týždeň idú do Taldikurganu, asi 230 km od Almaty a
tam vedú katechézy. A v ďalšom
týždni idú na 2-3 dni do Kapčigaja,
kde navštevujú deti v detskom domove. Tam pomáhajú rôznymi výchovnými
činnosťami
a
doučovaním detí z ruského a kazašského jazyka. O deti sa starajú
sestry 2 iných kongregácií.
Študenti a žiaci sa dozvedeli
mnoho zaujímavostí. Ľudia tejto
krajiny sú veľmi tvoriví. Keďže na
stepi nerastú stromy, len málo
domov postavia z dreva či tehál,
prevažne ich stavajú zo zmesi
piesku, škvary, cementu a popola.

Dokonca na bývanie vedia využiť
aj kontajnery. Samozrejme, v mestách majú aj paneláky, dokonca vo
veľkých mestách luxusné supermarkety a mrakodrapy. Je tam
veľký kontrast medzi životom v
mestách a na dedinách. V dedinách
nemajú ani kanalizáciu a do niektorých dedín musia vodu voziť v
cisternách. Inak v stepi je voda
slaná, ak sa chcú dopracovať k
sladkej vode, musia studne vykopať až do hĺbky 200-300 m. Aj tak
to neznamená, že keď tá voda už
nebude slaná, že bude pitná. Čo sa
týka islamu, ktorý je tam najviac
rozšírený, dozvedeli sa napr. že
každý pravoverný moslim používa
„čotky“ - tak sa nazýva modlitebná

reťaz, prostredníctvom ktorej vzýva
150 mien Alaha; že moslimovia slávia piatok a pochovávajú mŕtvych
posediačky zabalených do koberca.
Vďaka prezentácii fotografií videli
karagandijskú mešitu zvonku i
zvnútra, moslimských kňazov a
pod.
A mali aj veľa zaujímavých otázok, zvlášť tí mladší. Čo ich zaujímalo? Na ukážku vám ponúkame
niektoré z nich. Je tam aj komunizmus? Majú tam obchodné domy?
Je tam kríza? Aká je tam mena?
Jazdia len na koňoch? Majú viac
palivové autá? Kradne sa tam?
Majú tam aj vrahov? Je tam viac
bohatých alebo chudobných? Majú taký istý čas
ako my? Majú kňazov?
Majú aj moslimovia rehoľné sestričky? Slávia
tam narodeniny a meniny? Slávia Vianoce?
Majú internet? Majú televízor? Sú tam aj hrady? Je
tam veľa čarodejníkov a
povier? Majú tam aj šamanov?
Samozrejme,
tieto otázky súviseli s prezentáciou sestry Lenky, a
od tých menších sa sypali
hneď, len čo im o niečom začala
rozprávať.
Žiaci a študenti sa dozvedeli čo
znamenajú slová: jurta, tibutejka,
kalin, šanirak, dambra, kumis,
šubar, čotky, mula, mufty, iman,
šašlik.
Mňa osobne zaujalo slovo šanirak. O čo ide? Začnime po poriadku. Jurta je kazašský príbytok,
ktorý používali zvlášť v minulosti,
keďže Kazaši kočovali. Dnes ich
ešte používajú zvlášť v lete na stepiach, keď pasú svoje stáda, ale
jurty sú dnes drahé. Sú drahšie ako
džíp. Jurta má tú výhodu, že je vyrobená z materiálu hrubého asi
jeden centimeter, ktorý sa robí z
ťavej srsti a tá má úžasné izolačné
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schopnosti. Počas leta nie je v jurte
horúco a v zime v nej nie je zima.
Kruh, nazývaný šanirak, ktorý drží
celú jurtu pohromade a zároveň na
jej vrchole vytvára otvor, je symbolom rodiny a národa. Ak sa naruší

šanirak, jurta sa zrúti, podobne sa
Nie je to pekná výzva aj pre nás
to stane s rodinou, ak sa naruší klásť dôraz na jednotu a krásu
jeden jej článok. Ak rodina nedrží rodín a urobiť všetko preto, aby aj
pohromade, tak aj štát sa rozpadne. naše rodiny držali pohromade?
Preto šanirak je aj symbolom súdržnosti kazašského národa.
Sestra Teofila, OSF

Púť do Lúrd a Fatimy

V našej farnosti bola vyhlásená
púť do Lúrd a Fatimy. Jej začiatok
pripadol na 13.10.2010. Našlo sa
zopár odvážlivcov, ktorí túžili spoznať krajiny, svet, ľudí a naplniť
svoje sny a túžby. Tieto mestá priťahovali určite každého z nás a tým
sa to všetko začalo. Nadišiel deň
nášho odchodu. Z Trstenej sme odchádzali v stredu o 16:00. Každý z
nás sa tešil na túto cestu, počas ktorej sme sa zoznámili, zblížili. Prechádzali sme cez Bratislavu a
nočnou jazdou cez Rakúsko, Nemecko a Švajčiarsko.
Našou prvou zastávkou bola
prehliadka mesta Annecy - rodiska
a pôsobiska sv. Františka Saleského.
Ďalšou významnou zastávkou bolo
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mestečko Ars – miesto pôsobenia
sv. Jána Vianneyho, patróna kňazov. Prezreli sme si aj jeho rodisko,
múzeum, farský kostol, faru a
miesto, kde bol pôvodne pochovaný. Potom sme pokračovali do
Dardily - prezreli sme si kostoly,
oratórium. Z Avignonu sme šli do
Notre Dame des Doms – je to katedrála, románska stavba z dvanásteho storočia. Tu nás upútala
pozlátená socha Panny Márie. Ďalšie miesto, ktoré sme navštívili, je
známy avignonský most. Pokračovali sme do Lúrd. Veľmi sme sa
tešili na nové spoločné zážitky a na
nočné sprievody v Lurdoch. Mali
sme tu celodenný program. Ráno
sme začali sv. omšou pri jaskyni

zjavenia s kúpeľnou procedúrou, počas
ktorej sme mali
česť pomodliť
sa ruženec, z
čoho sme boli
veľmi šťastní.
Potom sme mali
krížovú cestu,
ktorá bola tak
úžasná,
ako
keby bola živá!
Tak, ako sme
my živí a Ježiš
v nás, čo si
často vôbec neuvedomujeme.
On je podstatou
nášho krásneho
kresťanského
života. Mávali
sme tam slovenské sväté omše. Ďalší náboženský program bol o živote sv.
Bernardety, ktorá sa narodila v Lurdoch a mala osemnásť zjavení. Navštívili sme aj jej rodný dom. Tu
sme prežívali krásne chvíle s Pannou Máriou, na ktoré sa nedá zabudnúť a uchováme si ich v našich
srdciach. Nasledovala cesta do Fatimy. Tu sme začali sv. omšou pri
kaplnke zjavenia. Mali sme aj
nočné sprievody. Naším najkrajším
duchovným zážitkom bolo, že sme
mohli Pannu Máriu sprevádzať v
sprievode a manželia Šurinovci sa
modlili ruženec. Na to sme veľmi
hrdí. Toto nám do našich sŕdc a životov niečo dalo. Mali sme tu aj
medzinárodnú
svätú
omšu.
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Našou ďalšou zastávkou bola návšteva rodného mesta troch vizionárov- Lucie Santos, Francesca Marto
a Jacinty Marto. Boli to traja pastierikovia, ktorým sa zjavila Panna
Mária. Ďalšie dni boli pri kaplnke
zjavenia a boli sme na sviečkových
sprievodoch. Naše
putovanie
potom smerovalo do Batelhy. Na-

vštívili sme kláštory, pokračovali
sme do Alkobaci – je to najväčší
kláštor v Portugalsku. Zastavili
sme sa aj v Nazare. Tu sme sa v Atlantickom oceáne okúpali, a tak
prežili tu krásne chvíle plné humoru a radosti. No a tu sa končia
naše cesty, na ktoré určite nezabudneme. Potom sme cestovali na le-

13.10.2010 - na výročný deň
zjavení Panny Márie vo Fatime sme sa vydali aj my, pútnici
farnosti Trstená, spolu s niektorými
veriacimi z okolia, na miesta, kde sa
zjavovala naša nebeská matka.
Boli sme plní očakávania z nadchádzajúcich dní a udalostí. Čakala
nás dlhá cesta. Pred nami bolo veľa
miest, ktoré sme mali navštíviť.
Prešli sme cez celé Slovensko,
Rakúsko, Lichtenštajnsko,
Švajčiarsko,
Francúzsko,
Španielsko
a Portugalsko.
Na takú dlhú
cestu sa musí
každý duchovne
pripraviť. Nielen
chlebom
je
človek
živý.
Pred
cestou
každý absolvoval
svätú
spoveď. O 16,00
sme sa teda vydali na cestu, na
ktorej nás viedol
náš duchovný otec vdp. Jaroslav
Chovanec. Začali sme ju modlitbou
svätého ruženca a prosili sme
ružencovú matku aby nás na ceste
za ňou ochraňovala. Vo večernej
Bratislave sme pribrali posledných
pútnikov, ktorí ešte absolvovali
školské povinnosti a našu vynikajúcu sprievodkyňu. Vymenili sa

páni šoféri a už nám nič nebránilo
v ceste za milosťami. Rakúskom
a Lichtenštajnskom sme prešli
nočnými hodinami a ráno okolo piatej sme prekročili švajčiarsku
hranicu. Tu sme sa zdržali o niečo
dlhšie, kvôli menším technickým
problémom na autobuse. Cesta cez
Švajčiarsko nám ukázala veľa
z mentality tohto národa. Krásne
a neprístupné hory, tiež perfektne

tisko Porto, z Porta na Malorku, z
Malorky do Viedne, z Viedne transfer do Trstenej.
Za to všetko môžeme poďakovať nášmu pánovi farárovi Jaroslavovi
Chovancovi
a
našej
sprievodkyni Božke Turanskej.
Patrí im veľké Pán Boh zaplať.
Ľudmila Dzureková

Farská púť

obrobené rodinné farmy. Slávna
Ženeva a jej jazero, hranica
a blížime sa k prvému mestu našej
púte na úpätí savojských Álp - Annecy.Tu pôsobil ženevský biskup
František Saleský, ktorý spolu s
Janou Františkou de Chantal založili ženskú rehoľnú spoločnosť
Navštívenia Panny Márie. Po svätej

omši nad hrobmi týchto svätcov
ssme sa vydali na cestu do Arsu,
malého mestečka, v ktorom pôsobil
Jánn-Mária Vianney, patrón novinárov a kňazov. Pred jeho príchodom to bolo mestečko hriechu,
no spomínaný kňaz ho svojím
skromným a ušľachtilým životom
dokázal zmeniť na mesto lásky
k Bohu. Jeho telo je neporušené
a vystavené vo farskom kostole.
V
blízkosti
mesta Ars sa
nachádza
rodná dedina
tohto kňaza Dardilly, kde
sme navštívili
k o s t o l ,
v ktorom bol
pokrstený a
rodný dom.
Odtiaľ sme sa
presunuli do
Lyonu
na
nocľah. Ráno
nás
čakala
cesta do Avignonu,
kde
sídlili pápeži
76 rokov. V pápežskom paláci nám
slúži svätú omšu náš duchovný
otec. Po nej sme sa presunuli do
Lúrd, najvýznamnejšieho pútnického mesta. V tejto malej dedinke sa
v roku 1858 celkom osemnásťkrát
zjavila Panna Mária štrnásťročnej
Bernadete. Na tých miestach začal
vytekať zázračný prameň, ktorý
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od toho času nevyschol a stíha
napĺňať kúpele a nádoby, ktoré si
pútnici plnia v hojnom počte.
Každý večer sa koná modlitba
svätého ruženca, počas ktorej je
sviečkový sprievod.Z vyvýšeného
miesta pri bazilike je to nádherný
pohľad, more sviec, ktoré
pripomína tečúce svetlo ha-diace sa
ulicami Lúrd. Je znovu ráno a každý
z nás sa ponáhľa čo najskôr ponoriť
do zázračnej lurdskej
vody. Usádzame sa pred
kúpeľmi a rozjímame nad
osudmi ľudí, ktorých
vidíme s akou zbožnosťou
a trpezlivosťou znášajú
a nesú svoj kríž. Po celý
čas sa modlí medzinárodný ruženec, do
ktorého prispela aj naša
pútnička p. Oľga Janotíková. Po kúpeľoch
navštevujeme Massabielsku jaskyňu. Po tele nám
naskakujú zimomriavky
z tohto svätého miesta.
Nasleduje
prehliadka
Baziliky
Nepoškvrneného počatia, Ružencovej baziliky a krypty,
kde sme mali svätú omšu.
Na kalvárii sme duchovne
rozjímali nad zastaveniami
krížovej cesty
a zúčastnili sme sa eucharistickej procesie, ktorá sa koná
každý deň o 17,00 a končív
podzemnej Bazilike Pia X. s kapacitou až 25000 miest. Večer plní
zážitkov a odhodlania niekedy sa
sem opäť vrátiť, odchádzame do Fatimy. Prechádzame okolo Biskajského zálivu, krížom nočným
Španielskom sme o deviatej dorazili do Fatimy, kde sa vždy 13.
v mesiaci zjavovala Panna Mária
trom malým pastierikom, súrodencom Františkovi, Hyacinte a ich
sesternici Lucii ako Nepoškvrnené
Srdce a žiadala od detí modliť sa

18

za hriešnikov. Lucia, ktorá neskôr
vstúpila do kláštora, sa dožila
vysokého veku deväťdesiatosem
rokov. Zomrela v kláštore
karmelitánok v Coimbre. N a š a
pani sprievodkyňa nám vybavila
vstup do trezorov, kde je uložený
originál korunky Panny Márie.
Táto sa požíva len na výročné dni
zjavenia trinásteho v mesiaci a na
sviatky. V korunke je guľka, ktorou

bol postrelený Ján Pavol II., veľký
ctiteľ fatimskej Panny Márie.
V trezore je veľa sakrálnych predmetov, ktoré boli darované pre Fatimu z celého sveta. O jedenástej
bola medzinárodná svätá omša, na
ktorej náš duchovný otec predniesol jednu z prosieb. Nasledovala modlitba krížovej cesty,
návšteva rodných domov Lucie,
Hyacinty a Františka. Videli sme
studňu, pri ktorej sa zjavil anjel
milosrdenstva trom pastierikom
a toto bolo prípravou pre deti na
zjavenie Nepoškvrneného Srdca.

Večer o pol desiatej sa dvaja naši
farníci modlili medzinárodný
ruženec, po ktorom nasledovala
sviečková procesia so sochou
Panny Márie. Druhý deň vo Fatime
sme začali svätou omšou v Kaplnke
Svätej Rodiny a navštívili sme
okolité mestá. Bathala miesto, kde
Ján II. portugalský kráľ, porazil
Maurov a z vďaky dal postaviť kostol a kláštor. V meste Alkobaka sme
obdivovali kostol a kláštor, v ktorom bývalo až
990 mníchov rádu cisterciánov. Zaujímavosťou je,
že cez kuchyňu preteká
rieka. Prístavné mestečko
Nazaré je preslávené
kaplnkou, v ktorej je
umiestnená čierna kojaca
madona. Bola privezená
zo Svätej zeme. K tejto
kaplnke
sa
chodili
rozlúčiť námorníci pred
cestami do celého sveta.
Dotkli sme sa aj Atlantického oceánu. Večer
nás čakal medzinárodný
ruženec a sviečková procesia. Tu sme boli opäť
poctení, keď štyria naši
spolupútnici niesli určitý
úsek sochu P. Márie. Bolo
ráno a ešte tma, keď
pretierajúc si oči, blížili
sme sa ku kaplnke
Navštívenia na svätú omšu. Táto je
postavená na mieste, kde sa deťom
zjavila Panna Mária. Tu končí púť
za našou nebeskou matkou. Prešli
sme vyše 3500km, aby sme sa
dostali na miesta,
pre nás
kresťanov tak vzácne. Videli sme
mnoho miest a zažili veľa krásnych
chvíľ. Tie duchovné zážitky v nás
zostanú naveky. Hoci doba je iná
ako tá, v ktorej žili svätci, po
ktorých stopách sme kráčali, svojím
životom, veľkou vierou a dodržiavaním božích prikázaní, nám
ukazujú cestu, ktorú by sme nemali
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opúšťať. Posledné pohľady a už
sme na ceste domov. Cestou sa ešte
zastavujeme v kláštore karmelitánok v Coimbre, kde sestra Lucia
pôsobila a zomrela vo veku
deväťdesiatosem rokov. Pozreli sme
si filmové momentky zo života

a stretnutí sestry Lucie. Odtiaľ sa
presúvame do Porta na letisko, aby
väčšina z nás zažila prvý let v živote. V colnej zóne zakývame ešte
nášmu pánu kaplánovi, ktorý túto
púť absolvuje v opačnom smere.
Cez Malorku a Viedeň sme sa ráno

20.10.2010 vrátili domov.
Už teraz sa tešíme na ďalšiu
spoločnú púť, ktorú náš pán farár
Chovanec určite pripraví. Sme mu
veľmi vďační, že sa obetoval
a viedol nás. Pán Boh zaplať.
Alena Šurinová

Denný stacionár
V dnešnej dobe, keď je človek
rád, že má akú takú prácu, strechu
nad hlavou a kopec vlastných starostí, mu ani na rozum nepríde, že
sa raz môže objaviť situácia, kedy
bude rozmýšľať nad vážnym rozhodnutím, ako pomôcť svojmu najbližšiemu,
rodičom,
starým
rodičom... Postarať sa o nich a stratiť zamestnanie? Netreba celodennú
starostlivosť, tak to nemusí byť zariadenie a celoročný pobyt? A cez
víkendy sme doma, tak stačí starostlivosť len v pracovné dni? Ale treba
aj dozor, lebo pamäť už neslúži a
ten, kto potrebuje pomoc, často
odíde a môže sa stratiť? Nepamätá
si a naša trpezlivosť preteká preplnenou nádobou? Spravili by sme
všetko na svete, len nemôžeme
zrazu vynechať to ostatné, lebo aj o
to sa zároveň treba postarať? Komu
sa venovať: rodine či rodičom? Čo
skôr? Všetko otázky, na ktoré snáď
neexistuje ani správna odpoveď. Je
pravdou, že starostlivosť o rodičov
je ťažká a obetavá práca a vyžaduje
si veľa lásky a trpezlivosti. Je na
každom z nás, ako sa zachováme,
čo je v našich možnostiach a silách.
Niektorí občania si sami zvolia
cestu do penziónu, medzi ľudí
svojho veku. Nechcú zostať svojim
deťom na príťaž. Iní zase nemajú
nikoho, a tak im ani iné neostáva.
Ďalších z vlastného domova vyženú
nečakané okolnosti. Niektoré deti
by svojich rodičov nikam nedali.
Zvládajú doma aj zložitú opateru
často ťažko chorých ľudí a neľutujú

ani jeden okamih, hoci ich to stojí
veľa času a námahy. Obzvlášť v
našom regióne je naozaj veľmi
krásne sledovať, ako funguje rodinná, domáca starostlivosť o
ťažko chorých, starých, opustených

denným pobytom, kde je poskytovaná starostlivosť osobám odkázaným na starostlivosť inej osoby
(čiastočne imobilní klienti, klienti s
kombináciou telesných, zmyslových a duševných porúch), ktorí

či dokonca umierajúcich. No to sa
dá len vtedy, ak sú na to vytvorené
podmienky.
Prvé zariadenie na Orave, ktoré
umožňuje takýto komfort pre fungovanie viacgeneračných rodín, je
otvorené od júna v Námestove.
Spišská katolícka charita v spolupráci s mestským úradom zrekonštruovala priestory bývalej fary a
vytvorila v nich denný stacionár.
Jedinézariadenie svojho druhu v
Spišskej diecéze posvätil v nedeľu
6.6.2010 spišský pomocný biskup
Štefan Sečka.
Denný stacionár je zariadenie s

žijú sami alebo v rodinách s ekonomicky aktívnymi príslušníkmi, no tí
im nemôžu poskytnúť celodennú
starostlivosť, ale nechcú ich umiestniť v domove dôchodcov. Príbuzní
pracujú a počas pracovnej doby
môžu blízkeho zveriť do rúk odborníkom v stacionári. Zariadenie má
kapacitu 10 až 15 miest a samozrejmosťou je bezbariérový prístup. Do
denného stacionára v Námestove je
možné prijímať klientov nielen z
Námestova, ale aj z okolitých obcí,
ak na to bude postačovať kapacita.
Naším poslaním v DS je zlepšiť
život seniorom a ľuďom so
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zdravotným postihnutím, vyplniť
im voľný čas, zamedziť pocitu osamelosti a zároveň neprerušiť rodinné väzby, ktoré sú veľmi
podstatné pre dobré fungovanie
psychiky každého z nás. Služby,
ktoré poskytujeme predovšetkým,
sú: pomoc pri odkázanosti na
pomoc inej osoby, sociálne poradenstvo, sociálna rehabilitácia, záujmová činnosť, kultúrna činnosť,
relaxačná činnosť. Zabezpečujeme:
aktivizačné programy, skupinové
kondičné cvičenia, priestor na odpočinok, hygienický dohľad, stravovanie (desiata, obed, olovrant),
základnú ošetrovateľskú starostlivosť - meranie krvného tlaku, do-

hľad nad užívaním liekov, aplikácia
inzulínu, sledovanie glykémie a
iné. Prevádzkové náklady DS pre
seniorov čiastočne hradí samospráva, časť nákladov platia aj samotní klienti. Personál denného
stacionára je na starostlivosť o starších klientov odborne kvalifikovaný. Prevádzkovateľ ráta aj s tým,
že klienti zariadenia nemusia byť
zdraví, preto medzi pracovníkov
patrí aj zdravotná sestra a ošetrovateľka. „Predpokladá sa, že sa budeme
venovať
ľuďom
s
diagnózami ako Alzheimerova či
Parkinsonova choroba a demencia.
Preto v blízkej dobe bude odborne
vyškolená pracovníčka na tréning

pamäti. Jej úlohou je pracovať ako
terapeut pre tých, ktorým prestáva
slúžiť krátkodobá pamäť. Poslaním
DS je skvalitniť a zlepšiť život seniorov a osobám s ťažkým zdravotným
postihnutím,
dosiahnuť
najvyšší možný rozvoj ich osobnosti, vyplniť voľný čas, vytvoriť
podmienky pre zamedzenie osamelosti a zároveň neprerušiť rodinné
väzby, aby ich život nebol týmto
krížom zastavený, ale aby ďalej vládali dôstojne niesť svoj kríž a s
našou pomocou zvládali prekážky
na tejto ceste. Je to len ako vrátiť to,
čo sme od nich dostali, starať sa o
tých, ktorí sa postarali o nás.
Janka Benická

Návštevy v charite
Deti zo školského klubu pri cirkev- návštevu.
deťom, ktorý zriadila a spravuje
nej škole R. Dilonga každý mesiac Tieto návštevy sa uskutočňujú Nadácia pre deti Slovenska.
navštevujú starkých v Charitnom vďaka podpore z fondu Hodina
Anna Smitková
dome sv. Františka z Assisi v Trstenej.
Na tieto návštevy sa tešia nielen
starkí v charite ale aj deti, ktoré tam
prichádzajú.
Okrem vlastnoručne vyrobeného
darčeka si pripravia aj program z
piesní, básní a tančeka. Niekedy sa
spolu pomodlia inokedy si povedia
hádanky a vtipy, ktoré navzájom
rozveselia srdce i myseľ.
Starkí si zaspomínajú na mladosť,
na svoje vnúčatá a tešia sa na ďalšiu

Dobrá novina
Dobrá novina je verejná zbierka
eRka –Hnutia kresťanských spoločenstiev detí, povolená Ministerstvom vnútra SR. Počas vianočného
obdobia deti koledovaním ohlasujú
radostnú zvesť o narodení Krista v
rodinách svojich miest a obcí. Súčasne zbierajú finančné prostriedky,
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ktorými Dobrá novina podporuje
rozvojové projekty. Výťažok je určený ľuďom v Afrike, ktorí trpia
krajnou núdzou a zároveň nemajú
prístup k vzdelaniu, zdravotnej starostlivosti, pitnej vode a iným základným potrebám.
Aj tento rok sa v našej farnosti

uskutoční koledovanie Dobrej noviny, v Trstenej na II. sviatok vianočný - v nedeľu 26. decembra
2010. Viac o Dobrej novine a tiež o
podporených projektoch sa dozviete
na: www.dobranovina.sk
Mária Laceková, úprava podľa internetu
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Vianoce nepretržite
Ako by ste odpovedali, ak by
ste dostali otázku, prečo si práve
na Vianoce dávajú ľudia rôzne
darčeky? Naozaj, prečo sme
ochotní a schopní na Vianoce
obetovať tak veľa – času, peňazí,
energie, nervov, ..., aby sme druhým urobili radosť?
Možno väčšina z nás – ako

dame, že nás stále potrebuje. (Veď
máme dosť svojich starostí.) A to aj
napriek tomu, že nám to sám pripomína – „Bol som hladný a dali ste
mi jesť... Čokoľvek ste urobili jednému z týchto najmenších, mne ste
to urobili.“
A viete čo? Ja som v tomto roku
naozaj zažil Vianoce už niekoľko-

veriacich ľudí, ktorí poznajú
skutočný obsah vianočných
sviatkov – by odpovedala, že dôvodom je Božie darovanie sa. Ja
si to však nemyslím. Nemyslím
si, že by sme dávali dary preto,
že Boh sa daroval nám. Áno, určite to je jeden z motívov, ale
myslím si, že nie je tým prvoradým. A naučil som sa to práve
pri svojej každodennej práci.
To, čo nás ženie do vianočnej horúčky, je podľa mňa skôr
to malé dieťa, ktoré vidíme vždy,
keď sa pozrieme do betlehemských jasieľ. Dieťa, ktoré potrebuje pomoc, lebo nemá ani
poriadny domov. Dieťa, ktoré je
bezbranné, a my máme potrebu
ho chrániť, pomôcť mu, veď ono
za to nemôže...
Možno práve preto potom
počas roka, keď už máme pred
sebou dospelého muža, zabú-

krát. Vždy vtedy, keď môj Boh prišiel za mnou v núdznom človeku,
ktorý ma prosil o pomoc. Som
šťastný, že nemusím čakať na 25.
december, aby som sa tešil z Vianoc. Z toho, že môžem Bohu pomôcť.
A práve k tomu chcem pozvať
aj vás. Veľmi by som vám chcel
priať, aby ste takéto Vianoce prežívali nielen raz v roku. Lebo Boh
skutočne prichádza nielen na Vianoce, ale dennodenne a prosí o
pomoc v tom, ktorý si sám pomôcť
nevie a nedokáže. Napríklad aj
takto...
Na jednoduché vysvetlenie postačí trochu matematiky: 4 x 1 x
300 = 1 200 x 12 = 14 400.
Čo znamená tento výpočet? 4
týždne x 1,- € x 300 ľudí = 1 200,€ x 12 mesiacov = 14 400,- €.
Rozumiete? Pravidelné 1 euro týždenne od 300 ľudí v našom meste

znamená mesačne 1 200,- €. 1 euro
týždenne je vlastne 0,5 l kofoly, či
0,5 l piva za týždeň alebo 1 káva
presso do týždňa. Bola by to veľká
obeta pre nás? A čo je to 300 ľudí v
našom meste, ktoré počíta cca 7 500
obyvateľov? Áno, toto dokážu „odrobinky“...
A tu nehovoríme o biznise, či
podnikaní. Nehovoríme o bohatnutí pre zisk a dobrý pocit... 1
200,- € mesačne napríklad pre
nás v OCM znamená možnosť
pracovať nielen na báze dobrovoľníkov, ktorí po 6 mesiacoch
odídu, ale zamestnať ľudí na
trvalý pracovný pomer, s ktorými už môžete veci rozvíjať...
alebo to znamená zaplatenie
všetkých režijných nákladov –
voda, kúrenie, energia – na centrum a klub (zvlášť vo vykurovacom období).
Čo z toho vyplýva?
Oravské centrum mládeže, ktoré
v našom meste pracuje s mladými a
pre mladých, ale napríklad aj charitný dom pracujúci so seniormi, či
iné podobné zariadenia, budú v
našom meste pracovať len dovtedy,
dokiaľ nám bude na nich záležať.
Nie štát, či Európska únia, alebo nejaké podniky či firmy ich budú pre
nás držať pri živote, ale my, ak
chceme, aby pracovali. My máme v
rukách kvalitu ich práce a služieb,
my rozhodujeme o tom, či budú žiť
alebo nie, veď my ako Boží ľud sme
prví pozvaní k spolupráci s Bohom
na jeho diele.
Tak čo poviete?
Kto sa rozhodne pridať sa k tejto
výzve, dostane u nás v OCM alebo
Cool Clube bližšie informácie... My
sa budeme modliť, aby v našej farnosti zostali Vianoce aj potom, čo
zmizne z našich ulíc a domovov
vianočná výzdoba.
Branislav Kožuch, riaditeľ OCM
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Život v tichu
Z diára Oravského centra mládeže
20.09.2010
Neformálne stretnutie Z kola von
Neformálne stretnutie zástupcov samospráv a mimovládnych organizácií na Orave, kde sa diskutovalo o
mladých osobitne z pohľadu nebezpečenstva ich sociálneho vylúčenia.
26.09.2010
Výlet do Sankt Margarethen v Rakúsku
Stretnutie s komunitou Cenacolo spojené s divadelným predstavením Credo, ktorého sa zúčastnila sr. Elvíra,
zakladateľka komunity Cenacolo, i viedenský arcibiskup a kardinál Schönborn.
11.-13.10.2010
Renewal Ministries na Orave
Stretnutie laických misionárov zo Severnej Ameriky so študentmi a verejnosťou v Trstenej a Novoti, kde sa
hovorilo o uzdravovaní z toho, čo človeka nevedome zotročuje a ovláda.
11.-12.11., 15.-16.11.2010
Preventívny program pre žiakov a študentov v školách
Stretnutie žiakov a študentov v niekoľkých školách na Orave s členmi komunity Cenacolo, ktorí osobnými
svedectvami povzbudzovali mladých k zodpovednému životu.
11.12.2010, 15.11.2010 Komunita Cenacolo na Orave
Stretnutie chalanov z komunity Cenacolo s verejnosťou v Námestove (tu spojené i s recitálom O milosrdnom
samaritánovi) i v Liesku o živote pred komunitou a v komunite.
Úprava izieb v centre
Tým, že sa naša komunita v centre rozrastá, potrebujeme upraviť niektoré izby v ubytovacej časti tak, aby
sme v nich mohli ubytovať niektorých členov našej „ústianskej“ komunity.
Príprava na vytvorenie pracovných dielní
V areáli centra plánujeme postaviť a sprevádzkovať „terapeutické“ dielne, kde by sme mohli vykonávať pracovnú terapiu (radi prijmeme vašu pomoc pri stavbe a zariadzovaní )
Banislav Kožuch, riaditeľ OCM

Farská matrika
Krsty
Trstená
Richard Anton Dedinský, Róbert
Gama, Marek Gočál, Patrik Kováľ,
Martin Benický, Maroš Beruštiak,
Dávid Šurina, Tadeáš Oršuliak,
Timon Jankola, Sofia Kaníková,
Michaela Kubačková, Matúš
Meško, Roland Sliva, Vladimír
Sahuľ, Rebeka Barutová, Marek
Ľuba, Dávid Furdek, Ján Buša, Alex
Šrámek, Nikola Dulovičová, Filip
Horváth, Jakub Hojo, Nela Záhradníková
Zábiedovo
Viktória Hlinová, Nela Gibasová,
Terézia Chreneková, Tobiáš Štrnál

22

Sobáše
Michal Borový a Jana Motýľová,
Martin Miklušek a Michaela Štrnáľová, Ľubomír Pazdúr a Mária Gajancová, Vladimír Štubendek a
Patrícia Krasňanská, Peter Šmihel
a Silvia Ligošová, Daniel Záhradník a Kristína Reháková, Peter Linder a Annamária Rusnáková,
Marek Kráľ a Kamila Kolejáková,
Dušan Janoštin a Soňa Dzureková

Pohreby
Trstená
Oľga Kapalová (1946), Štefánia
Vrchovinová (1943), Gertrúda Kolodejová (1949), Mária Zbojová
(1928), Miroslav Briš (1952), Teodor Putško (1931), Magdaléna
Schifferdeckerová (1925), Ján Bednár (1928), Margita Brnová (1928),
Terézia Kuzmová (1934), Marián
Pariža (1952), Anna Janotíková
(1944)
Zábiedovo
Martin Dzurík (1946), Soňa Dullová (1924), Štefánia Mišeková
(1958), Anna Kabáčová (1932)
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Púť do Lúrd a Fatimy
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