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Ja som hlas volajúceho na púšti:
“Vyrovnajte
cestu Pánovi.”
(Jn 1, 23)
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Kreatívny a nápaditý človek
„Máte veľkú šancu dosiahnuť
slobodu a plnosť života, a to
nemožno sebeckým hľada‑
ním vlastných výhod, ale len
otvorením sa láske. Povolanie
k láske je Vaším základným po‑
volaním. Ježiš Vás volá k tejto
ceste. Odpovedzte mu áno. Lež
v cieli Kristovej lásky, prekročíte
ponižujúce hranice sebectva,
stanete sa budovateľmi Európy
a nového Sveta.“
Ján Pavol II.
Napísať niečo o Jánovi Pavlovi II nie je
veru tak jednoduché, ako by sa na prvý
pohľad zdalo. Jednak preto, že už bolo
o ňom toho naozaj napísaného veľa, ale
aj preto, že aj ja, ako mnohí predo mnou
sa bojím toho, že zabudnem na niečo
dôležité, podstatné. Nechcem teda písať
o nejakých faktoch a detailoch z jeho života, ale skôr o tom aký dojem vo mne
zanechala jeho osoba a možno aj v mnohých z vás, ktorí ste mali tú možnosť zúčastniť sa s ním nejakých stretnutí.
Karol Wojtyla bol v mojich očiach skutočne kreatívny a nápaditý človek. Napríklad nápad so svetovými dňami mládeže,
ktoré sa stali aj vďaka jeho schopnostiam
vcítiť sa do sveta mladých a odvážne využívať nezvyklé prostriedky komunikácie
(napr. modernú hudbu, tanec, pantomímu) jedinečným fenoménom konca minulého storočia. Je potešiteľné, že tieto
prostriedky nakoniec v cirkvi i zdomácneli a stali sa nástrojom obnov viery pre
množstvo mladých ľudí. Myslím, že to výstižne vyjadril pastorálny teológ Ján Balík:
...“ Po celý život sa stretával s mladými
ľuďmi, s ktorými diskutoval a snažil sa im
ukazovať, ako veľmi ich má Ježíš rád. Jeho
prínos pre pastoráciu mládeže je skutočne veľký. Predovšetkým daroval cirkvi, ale

i svetu zážitok nádeje a obnovil duchovné
akcenty pastorácie mládeže. Umožnil tak
cirkvi prežiť „autentickou školu formácie“,
ktorá spočívala v jeho presvedčení, že to
najdôležitejšie, čo je možné mladému
človeku ponúknuť, je stretnutie so živým
Ježišom.“
Práve pri ňom hovoríme, že založil,
tzv. diecéznu pastoráciu mládeže a naučil
cirkev systematicky pracovať pre mladých.
Pamätám si, ako ma fascinovalo pri
všetkých tých svetových stretnutiach, že
vlastne jedine cirkev je takou skutočne
univerzálnou a dlhodobo globalizovanou
skupinou ľudí, ktorá zhromažďuje do jediného spoločenstva ľudí všetkých národov,
kultúr, ale aj veku. Všetkým nám je jasné,
že rozdielnosti môžu zapríčiňovať rast
bariér, ale tiež sú schopné obohacovať.
A toto poznanie umožnilo mne, ale i mnohým mladým ľuďom spolu so mnou nadobudnúť pocit, že môžu v cirkvi nájsť svoj
domov a to po celom svete . Myslím, že za
toto poznanie vďačí množstvo mladých
ľudí, ktorí sú dnes už dospelí práve Karolovi Wojtylovi. Keď už hovoríme o posolstve,
ktoré si mladí z týchto stretnutí odnášali, je
potešiteľné, že to nebola len nejaká nová
nadej pre ďalšie dni, ale i vôľa zapojiť sa do
rôznych aktivít, teda evanjelizácie medzi

rovesníkmi. Tá sa prejavovala následnou
prácou v spoločenstvách, či dobrovoľníckou službou v rôznych centrách pre mládež, či charitatívnych zariadeniach. I ja
si spomínam na odhodlanie, ktoré sa vo
mne zrodilo na svetových dňoch v Poľskej
Czenstochowej a malo za následok napríklad zrod Žilinského centra kresťanskej
mládeže v budove starej fary. A práve impulzy z SDM ´91 naštartovali aj množstvo
ďalších aktivít v mojom okolí. Spomínam si
napríklad i na nápad s Pešou púťou mládeže z Muráňa do Levoče, ktorá bude v tomto roku písať už svoj dvadsiatytretí ročník.
Keď sa niekedy stretnem s účastníkmi
Svetových dní mládeže ( SDM), často konštatujú, že pri spomienke na tieto okamihy
pociťujú akúsi zvláštnu nostalgiu a hrejivý
pocit pri srdci. Že na ten jedinečný pocit
spoločenstva sa jednoducho nedá zabudnúť ani po dvadsiatich rokoch.
Často som tiež premýšľal o pocite zodpovednosti, ktorú isto Ján Pavol II. prežíval, keď sa pripravoval na každý príhovor
tomu obrovskému davu mladých ľudí.
Davu, ktorý bol akoby smädný po slovách
nádeje. Premýšľal som o jeho modlitbe
s Bohom, ako prosil o myšlienky pre ten
milión mladých ľudí, ktorý bdel pod hoPokračovanie na strane 2 »
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lým nebom počas celej noci a teraz
čaká na slová s ktorými chce odísť
povzbudený domov. Bolo pre mňa
tiež úžasné vidieť také množstvo
usmiatych mladých ľudí naraz.
A príjemné bolo uvedomiť si aj to,
že usmiati nie sú preto, že by boli
pod vplyvom nejakých látok, ale je
to naozaj preto že ich úplne dostala tá atmosféra jedinečného spoločenstva zídeného zo všetkých
kútov sveta, že sa tešia, že môžu
byť blízko toho „starého pápeža“,
ako sám Ján Pavol II. hovoril. Neodolal som ani takému akémusi
vychutnaniu si pohľadov do tvári
mladých, keď sústredne načúvali
slovám „starého pápeža“. A vtedy
som si uvedomoval veľkú charizmu tohto muža. Zvlášť to bolo
pre mňa také jedinečné na brehu
Ontárijského jazera v Kanadskom
Toronte v roku 2002. Vtedy zavládla medzi mladými naozaj taká
zvláštna atmosféra, keď Sv. otec
mocným aj keď stareckým hlasom
zvolal: „Keď na vás pozriem, vidím,
ako by tu čakal dav na brehu Galilejského jazera. Čakal na slová
života... a ja by som vám chcel tie
slová života dať...“uvedomili sme si
užasnú úprimnosť a pokoru týchto
slov... s niektorými sme sa na seba
pozreli a zbadali sme navzájom zarosené oči, pretože sme sa naozaj
cítili, ako tí Galilejčania a akoby to
bolo práve teraz, že prišiel medzi
nás Kristus.
Neskutočne povzbudivé bolo
vnímať aj jeho odhodlanie do ďalšej služby. Aj keď s vypätím síl, no
úsmev, akoby chcel mať vždy na
tvári. Rád spomínam na jeho hry
s paličkou s ktorou sa podopieral
na stretnutí mládeže v roku 1997
v Paríži. Jedenkrát ňou dirigoval,
druhýkrát zase vrtil a úsmev na tvári celého davu bol hneď vyčarený.
A pritom netrebalo ani nič povedať.
Áno, toto bol pre mňa Karol
Wojtyla v osobe pápeža Jána Pavla II. Kristus na zemi. Muž pokorný,
no odhodlaný. Muž osobnej modlitby, no aj úprimného dialógu.
Pápež múdry, nie len preto, čo napísal, no práve pre svoju jednoduchosť a lásku ku všetkým s ktorými
sa stretával.
Ing. Peter Prieložný
mládežnícky aktivista a sprievodca
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V Dubaji postavia
palác lásky Taj Arabia

Cestopisné
okienko

Taj Arabia bude replikou stavby Tádž Mahal (Taj Mahal), ktorú postavil na pamiatku svojej manželky Šanhdžahán. Developeri veria, že Taj Arabia sa stane
obľúbenou svadobnou destináciou.

Arabskí šejkovia plánujú
v Dubaji ďalšiu veľkolepú
stavbu. Tentokrát chcú postaviť chrám lásky, ktorý bude
replikou indického paláca
Tádž Mahal (Taj Mahal), ktorý
sa zaraďuje medzi existujúcich sedem divov sveta. Taj
Arabia bude štyrikrát väčší
a bude slúžiť na svadobné
obrady. Súčasťou paláca
bude nákupné centrum, luxusný päť-hviezdičkový hotel
s 300 izbami, apartmány a samozrejme svadobné salóny.

Taj Arabia bude súčasťou projektu Falcon City of
Wonders Project, kde plánujú postaviť dom Pyramíd,
Babylonské vysuté záhrady,
Eiffelovu vežu, Veľký Čínsky
múr a dokonca aj šikmú
vežu v Pise. Taj Arabia zaberie plochu 200 tisíc metrov
štvorcových, kde sa okrem
budov budú rozprestierať
zelené záhrady s fontánami.
Stavba má byť dokončená
v roku 2014.

Pôvodná stavba Tádž Mahal
je mauzóleum, ktoré postavil panovník Šanhdžahán na
pamiatku svojej ženy Mumtázmahl, ktorá zomrela pri
pôrode štrnásteho dieťaťa.
Tážd Mahál je postavený
z mramoru, do ktorého sú
osadené polodrahokamy.
Nachádza sa pri Ágre v indickom štáte Uttarpradéš.
Tádž Mahal je zapísaný na
zozname svetového dedičstva UNESCO.

Prvé sväté prijímanie v Úhornej

Dňa 18. 5. 2014 sa v Úhornej konalo prvé sväté prijímanie detí. Svätú omšu celebroval
a prvé stretnutie s Ježišom deťom sprostredkoval vdp. Jozef Spišák.

informácie z diania vo farnosti
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Scénka o živote Pátra Pia
Mnohí ľudia pokladajú svätého Pátra Pia za najvýznamnejšiu osobnosť minulého storočia a často o ňom hovoria ako o „druhom svätom Františkovi.“ Svätý Otec Ján Pavol II. ho 16. júna 2002 slávnostne zapísal do zoznamu svätých. Hoci prežil svoj jednoduchý svätý život v drsných horách južného Talianska, stal sa známym
na celom svete.
Mnohí túžia ísť za pátrom Piom až do
San Giovanni di Rotondo, ale 15. marca
o 17.00 hod. prišli veriaci aj z okolitých
farností spolu s kňazmi za pátrom Piom
do Smolníckej Huty. Od 8.mája 2008 je
v našom farskom kostole Nanebovzatia
Panny Márie vystavená k verejnej úcte
prvá relikvia pátra Pia na Slovensku, a preto vznikla aj myšlienka priblížiť životnú
cestu tohto talianskeho svätca. Podujali
sa na to veriaci z farnosti Veľká Lomnica,
ktorí sa na dnešné vystúpenie pripravovali viac ako rok.
V hodinovej výpovedi „hercov“, ktorí
predstavovali skutočné osoby v živote
pátra Pia, priniesli pravdu a lásku, ktorú
tento svätec prinášal každému s kým sa
stretol. Dôkladne spracované udalosti
z jeho obdivuhodného života sa stali povzbudením a zdrojom hlbokej inšpirácie
pre všetkých prítomných. Týmto sa chceme poďakovať v prvom rade Bohu, že
držal svoju ruku nad týmto dielom od samého začiatku, taktiež účinkujúcim a samozrejme všetkým zúčastneným.

Vyprosujeme veriacim z farnosti Veľká
Lomnica, aby mali síl aj naďalej šíriť toto
posolstvo medzi ostatné farnosti či už na
Slovensku alebo v zahraničí. A ako hovoril
páter Pio: ,, Nech je Ježiš vždy zvrchova-

ným kráľom Vášho srdca; nech splní vrúcne prosby, ktoré Vám sám vkladá do srdca,
a nech ho skutočne naplní svojou svätou
Božou láskou.“ Pán Boh zaplať!
(S.K)

Odpust v Smolníku
Ako vieme, hlavný sviatok svätého Jozefa
je 19. marca. Vtedy sa uctieva sv. Jozef pre‑
dovšetkým ako pestún Pána Ježiša a hlava
Svätej rodiny. No tento vyvolený Boží muž
sa uctieva aj ako patrón robotníkov.
Sviatok sv. Jozefa, robotníka si pripomenuli aj veriaci z obce Smolník. Dňa
2. mája 2014 sa v tamojšom kostole, konala odpustová slávnosť. Slávnostná sv.
omša sa začala o 10.30 hod. a správca
farnosti CSILic. Jozef Spišák ju slávnostne
otvoril úvodným príhovorom veriacim.
Hlavným celebrantom bol vdp. dekan Dušan Lukáč. Na slávnosti sa zúčastnili aj kňazi z okolitých farností. Slávnostný sprievod
doprevádzali aj baníci z baníckeho spolku.
Celebrant vo svojej homílii vyzdvihol život
sv. Jozefa, robotníka - muža veľkej viery so
zmyslom pre rodinu. Jozef, zákonitý otec
a pestún Božieho Syna bol podľa Písma
muž spravodlivý. V Novom zákone nemá-

me zachytené ani jedno jeho slovo, ale
o to výrečnejšie rozprávajú jeho skutky.
Hovoria o čestnosti, svedomitosti, odvahe
ženícha Panny Márie. Vyjadrujú obrovskú
dôveru v Božie prisľúbenia. Tento statočný
a pracovitý muž sa nebojí výziev života. Jozef bol človekom činu, bezvýhradne veril v
Božiu prozreteľnosť. Jeho konania a skutky
vychádzali z čistého srdca muža, ktorý žil
v chýre svätosti. Aj preto si ho Boh vybral
za ochrancu Ježiša a Márie, za člena Svätej
rodiny.
Na konci svojej homílie celebrant vyzval veriacich, nech aj ich práca je pokračovaním v diele Stvoriteľa na uskutočnení
Božieho plánu v dejinách spásy. Každá
práca nadobúda cenu a dôstojnosť vtedy, keď je konaná čestne, svedomito a s
dobrým úmyslom v prospech spoločnosti.
Dnes má teda sviatok naša každodenná
činnosť, dennodenná práca, či už manuálna alebo duševná. Na príhovor jej nebes-

kého ochrancu si vyprosujme, aby sa nám
vždy dobre vydarila. Aby sa na nej splnilo
ľudové príslovie: „S Bohom začni každé
dielo, podarí sa ti ono veľmi milo.“
Po skončení svätej omše bolo pre všetkých hostí pripravené už tradičné agapé,
na ktorom sa stretli známi i neznámi, našli si čas na kus reči a v príjemnej nálade
sa rozišli do svojich domovov. Úprimná
vďaka patrí všetkým, ktorí sa akýmkoľvek
spôsobom podieľali na príprave odpustovej slávnosti, či už po tej duchovnej alebo
finančnej stránke. Pán Boh zaplať!
(S.K)
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Púť mladých - Úhorná 2014

Mariánska úcta má na Slovensku dlhú
tradíciu. Svedčia o tom aj desiatky kostolov, kaplniek a oltárov zasvätených
Panne Márii. Dňa 10. mája sa konala púť
mladých z diecézy Rožňava , ktorá začala
svätou omšou o 10.00 hod. na pútnickom
mieste Úhorná, ktoré je dominantou Rožňavskej diecézy. Vdp. Jozef Spišák, správca pútnického miesta Úhorná, na nej
privítal mládež, svojich oltárnych spolubratov i ostatných pútnikov a vo svojom
krátkom príhovore poďakoval mladým
pútnikom za ich chuť, odhodlanosť a silu
putovať či už osamote alebo v spoločenstvách k Panne Márii. Zároveň si takto
posilňovať i budovať nové vzťahy medzi

sebou. Poznamenal, že srdce Panny Márie
oplýva nekonečnou láskou ku každému.
A ako nosila pod srdcom Ježiša, tak nosí
pod srdcom každého z nás. Milosť obrátenia je veľmi vzácnym darom. Ďakujme
za obrátenia, za to, že Boh nás neustále
volá, aby sme šli za ním z vlastnej, slobodnej vôle. Nikdy nenúti, nepresviedča, len
láskyplne volá. Ak sme sa už raz pre Neho
rozhodli -vytrvajme!
Následne sa pokračovalo podľa
programu a veriaci sa spoločne spojili cez
modlitbu ruženca, aby sa tak pripravili na
prežitie tohto nevšedného dopoludnia.
Program dnešnej soboty pokračoval Večeradlom a ružencom, ktorí sa modlili mladí

Okienko
pre mládež

z diecézy Rožňava. Program vyvrcholil
o 10:00hod. svätou omšou celebrovanou
vdp. Patrikom Balážom, ktorý pôsobí ako
kaplán v Rimavskej Sobote a je koordinátorom pre mladých našej diecézy.
Takto posilnení pútnici sa vydali späť
do svojich domovov a veríme, že si so
sebou okrem dobrej nálady odniesli aj
množstvo Božej milosti, síl do každého
dňa a len tie najpríjemnejšie spomienky.
Nech im všetko spomenuté pomáha premieňať každodenné starosti na radosti,
aby tak aj ich známi mohli na chvíľu pocítiť ducha fatimskej soboty. Všetkým Pán
Boh zaplať!
(S.K)

Úloha: Cesta bludiskom
K

ráľ Agripa sa domnieval, že najlepším spôsobom
ako sa stať veľkým je budovať si u ľudí rešpekt ako
neobmedzený a krutý vládca. Pomôž mu nájsť cestu
k jeho trónu, po ktorom tak veľmi túžil.

Ježiš však svojim učeníkom ukázal, že naozaj
veľkým je ten, kto je ochotný slúžiť iným.
Správna odpoveď (osemsmerovka) z posledného čísla znie:
Kajajte sa verte evanjeliu.
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