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Milí čitatelia Ratolesti,
Veľká noc a jar neodmysliteľne patria k sebe. Lúky a listnaté stromy sa zelenajú, niektoré zvieratá sa prebúdzajú zo zimného spánku a vtáčie mláďatá dávajú všetkým hlasno najavo,
že aj ony sa stali súčasťou Bohom stvorenej prírody.
Pre nás kresťanov je toto obdobie
časom pôstu. Údené klobásky na nás
vábivo pozerajú z komory, televízna
obrazovka by chcela blikať hoci aj celý
deň a popoludnie bez jediného sladkého cukríka sa zdá byť pre deti celou
večnosťou. Skúsme vydržať! Z lásky
k Bohu a k jeho Synovi, ktorý pre nás
trpel na kríži a Jeho muky boli neporovnateľné s našimi. Keď pre nás Boh bude na prvom mieste,
všetko ostatné je na správnom mieste. Nielen hodnoty, ale aj
údenina v špajzi. A ako lahodne bude chutiť po skončení pôstu...
Manželka vysvetľovala našim dcéram, o čom pôst vlastne
je. Že sa z lásky k Ježiškovi majú vzdať cukríkov či čokolády.
Skrátka, niečoho, čo majú rady. Mladšia, šesťročná Monika,
nadšene vyhlásila: „V tom prípade sa ja budem postiť od ovocia!“ ;-) Deti z našej farnosti nám priblížili dianie na farskom
bále svätých a biblických postáv, ktorý sa opäť stretol s veľkým
záujmom.
O čom sme my v tatranskej farnosti dávno vedeli – o dobrote, láske a nezištnosti jednej obetavej ženy - dozvedelo sa
celé Slovensko. Pani Elena Dolinková sa totiž stala laureátkou
ceny Strieborný senior roka 2017. Prvú časť rozhovoru s ňou
si môžete prečítať vďaka pánovi kaplánovi Lukášovi (str.14).
„Všetci ocenení sú úžasní, krásni ľudia, pretože robia veľmi
veľa nielen pre spoločnosť, robia pre svoj región, ale aj pre rodinu. Môžeme povedať, že sú obrovským prínosom pre nás
všetkých a sú príkladom pre mladú generáciu, že aj v tomto veku sú ešte stále užitoční a môžeme si z nich naozaj brať
príklad,“ povedala na margo všetkých ocenených prezidentka
Fóra pre pomoc starším Ľubica Gálisová.
Všetkých, ktorí majú v sebe túžbu nezištne pomáhať svojim blížnym, pozývame pridať sa do farskej katolíckej charity.
Obetovať sa pre druhých nestojí veľa a prináša omnoho viac...
Zaujímavú pôstnu novinku pripravili pre svojich farníkov
naši duchovní otcovia. Mladí ľudia, deti, rodičia, dospelí či
seniori sa spájajú v modlitbách za farskú jednotu a počas štyridsiatich dní plnia úlohy z tzv. Pôstneho diára. V ňom nájdu
konkrétne výzvy na každý deň. Napríklad, vo štvrtok 22. februára bolo ťažké nájsť v Tatrách jedinú zamračenú tvár, lebo
všetci plnili úlohu Usmievaj sa dnes častejšie na iných ako
obvykle. O dva dni nato sme boli zasa všetci v teréne, lebo v
pôstnych diároch stálo Choď dnes von a obdivuj Bohom stvorenú prírodu. Pri niektorých úlohách sa človek naozaj zapotí
- utorok 13. marca Nenechaj sa nikým a ničím vytočiť alebo o
týždeň neskôr Milo sa prihovor tomu, koho nemáš rád. Uf...
Pán Boh nám pomáhaj pri plnení všetkých týchto zadaní!
Drahí čitatelia Ratolesti, farníci, dovolenkári, lyžiari či turisti! Všetkým Vám prajeme požehnané veľkonočné sviatky a
zažitie skutočnej radosti zo zmŕtvychvstania Ježiša Krista.
Martin Mistrík spolu s redakčným tímom
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Kedysi som v týždenníku
čítal tieto riadky:
„Sedím v čakárni u zubára. Predo mnou je hora ošúchaných časopisov. A okolo mňa čakajúci ako ja. Každý sa uzavrel
do seba. Nepadne ani slovo. Nepokojné dieťa mrnká pri svojej
matke.
Zrazu začne jeden starý muž šmátrať v taške,
vytiahne vreckovku, urobí
na nej uzlík a strčí do nej
prsty, vreckovka sa premení
na bábiku. Začína žiť, ide k
dieťaťu a prihovára sa mu.
Najprv sa usmeje dieťa, potom jeho matka. Prehodí sa
prvé slovo. Ľudia vychádzajú zo seba, poznávajú jeden
druhého. Prejavujú sa stopy
zmŕtvychvstania skrze starého človeka a jeho vreckovku, skrze jeho úsmev a vynaliezavosť.
Stopy zmŕtvychvstania môžeme objaviť a prebudiť v čakárni, v autobuse, v škole, na ihrisku, i pri bohoslužbe. Všade,
kde si všímame blížneho, prichádza k slovu Ježišova dobrota.“
Všetkým Vám, čitateľom nášho časopisu želám, aby ste
stretli Ježiša, lebo On žije. A aby ho iní stretli vo Vás. Požehnané sviatky zmŕtvychvstania nášho Pána želám.
Róbert Tokár, farár

vancov tí odvážnejší, farský spevácky zbor Te Domine, traja
králi i pastieri. A v jasličkách na slame „živý Ježiško“ - malá
Zdenka. Vďaka účinkujúcim za prekrásne herecké výkony,
technickému zabezpečeniu i pánovi kaplánovi Dávidovi, ktorý to všetko „spískal“.

» „Slovenské Vianoce“

Vzácnych hostí s literárno-hudobným podujatím sme v
kostole v Novom Smokovci privítali 27.12.2017. Odznela vianočná poézia Pavla Orságha Hviezdoslava, Janka Silana, Petra
Bellu-Horala, Milana Rúfusa a iných v podaní prvej dámy slovenského divadla Božidary Turzonovovej. Doplnili ju slovenské vianočné spevy v podaní Danubius Octet Singers.

» Požehnanie príbytkov (Koleda)

V období vianočných sviatkov sa kňazi našej farnosti s miništrantami vybrali do príbytkov svojich veriacich, aby ich požehnali. Tradícia požehnania domov má veľký duchovný význam. Úkon požehnania príbytku kňazom je sväteninou. Nápis
na horných verajach dvier 20 C+M+B 18 znamená: Christus
mansionem benedicat - Kristus nech požehná tento príbytok.
Prosme, aby naše domovy boli miestom, kde druhí ľudia budú
vždy vítaní. Nech sú miestom pokoja, požehnania a vzájomného odpúšťania.

» Modlitbové stretnutie na Nový rok

Na prelome rokov 2017 – 2018 sme sa zišli v kostole, aby
sme privítali Nový rok v odovzdaní sa do Božích rúk. Polnočné modlitbové stretnutie s eucharistickou poklonou sme zažili v Novom Smokovci a v Tatranskej Lomnici.

» Beh pre Ježiša

Nový rok 2018 sme začali tradičným Behom pre Ježiša z
Nového Smokovca do Tatranskej Polianky a späť. Zúčastnili
sa ho všetky vekové kategórie. Aj telesnou aktivitou chceme
ďakovať Bohu za dar života a zároveň prejaviť radosť a hrdosť
z viery v Ježiša Krista.

» Bál svätých a biblických postáv

V nedeľné popoludnie 4.2.2018 sa tatranská fara premenila na nebo. Konal sa Bál svätých a biblických postáv. Zážitky
účastníkov si môžete prečítať na str. 5

» Farský batôžkový ples

Poslednú fašiangovú sobotu 10. 2. 2018 sme sa zišli na 6.
ročníku farského batôžkového plesu. Okrem krásnych batôžkov a ich chutných obsahov si účastníci priniesli výbornú náladu, ktorá sa niesla celým večerom. Podporili ju aj naši šikovní birmovanci, ktorí pripravili pestrý program. Zábavná
bola aj bohatá tombola. Zažili sme úžasný večer, ktorý sa nám
všetkým zdal veľmi krátky. Preto sa už teraz tešíme na pokračovanie o rok. Viac na str. 5

» Svetový deň chorých

XXVI. svetový deň chorých pripadol tento rok na nedeľu,
preto pomazanie nemocných udeľovali naši kňazi v utorok
13.2.2018 pri sv. omšiach v Novom Smokovci a Tatranskej
Lomnici. Mnohí veriaci prijali túto sviatosť, aby dostali od
Boha pomoc v boji proti duchovnej a telesnej chorobe, utrpeniu a starobe.

» Farský skialp

Partia 16 ľudí sa v sobotu 3.3.2018 vydala na skialpinistický výlet na Chatu pri Zelenom plese. Počas cesty bolo veselo,
pretože keď dochádzajú fyzické sily, nastupuje humor. Odmenou za námahu bola slnkom ožiarená dolina Zeleného plesa
s krásnymi panorámami a veľmi milá obsluha na chate. Vrcholom dňa bola svätá omša, ktorú odslúžili páni kapláni Ján
Dubecký a Dávid Sklarčík.

» Voľby do farskej pastoračnej rady

V nedeľu 4. marca 2018 sme si volili novú pastoračnú radu.
Jej zloženie nájdete na strane 11

» Ľadová lezecká stena

Pod vedením pána kaplána Jána Dubeckého si mladí postavili pri fare konštrukciu na ľadovú lezeckú stenu. Aj keď zo
začiatku zimy im počasie neprialo, február ich potešil silným
mrazom a bohatá vrstva ľadu bola pripravená na zdolávanie.

» Pôstny projekt JEDNOTY
» Biblické stretnutia v advente

Každú stredu v advente sme sa zamýšľali nad úryvkami zo
Svätého Písma. Aj takto sme sa pripravovali na sviatky narodenia Ježiša Krista.

» Predvianočné stretnutie

Ako je už tradíciou, pred Vianocami sa zišli naši starší a
osamelí farníci. V utorok 12.12.2017 začali o 11.00 svätou
omšou v kostole v Novom Smokovci a potom prijali pozvanie pána primátora Vysokých Tatier Jána Mokoša na spoločný
obed.

» Adventný koncert

V tretiu adventnú nedeľu - „radostnú“, nám vo farskom
kostole spevácky zbor CSERMELY z Košíc predniesol skladby
svetových autorov interpretované vo viacerých jazykoch.

» O rekonštrukciách v kostole v Dolnom Smokovci sa
dozviete na str. 6. - 7

» Jasličková pobožnosť

Do jasličkovej pobožnosti sa 26.12.2017 zapojila celá farnosť. Naši najmenší, detský spevokol s hudobníkmi, z birmo-

» Koncert koledníkov

Milo nás prekvapili ľudoví koledníci z Oravskej Polhory,
ktorí nám prišli na Nový rok zavinšovať a zahrať do kostola v
Tatranskej Lomnici a v Novom Smokovci.

» Koledovanie „Dobrá novina“

V tomto roku tatranská „Dobrá novina“ zaznamenala svoj
rekord. Srdečná vďaka všetkým, ktorí sa pričinili o jej vydarený priebeh a aj tým, ktorí koledníkov s láskou prijali a svojou
štedrosťou podporili rozvojové projekty v afrických krajinách.
Viac na str. 6

Po prvýkrát sa počas
pôstneho obdobia celá
tatranská farnosť zjednotila. Mnohí veriaci svoje
pôstne sebazápory obetujú za jednotu farnosti,
konkrétne za jednotu v
manželstvách a rodinách,
za jednotu medzi deťmi,
mládežou, birmovancami, dôchodcami... Vonkajším symbolom tejto
jednoty je strom, umiestnený vo farskom kostole,
ktorý bol na začiatku pôstu vyschnutý. Teraz ožíva
našimi pôstnymi skutkami, ktoré symbolizujú
prilepené zelené lístky. A
z týždňa na týždeň ich rapídne pribúda.

Zuzana Bradáčová
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Príprava na sviatosť birmovania neustále pokračuje.
Okrem systematických stretnutí a katechéz sme sa zamerali aj na dobrovoľné aktivity, ktoré ponúkajú mládeži
vzájomné spoznávanie sa, zdieľanie správnych hodnôt a v
prvom rade ich pozývame aj touto formou k prijatiu lásky
Toho, kvôli ktorému sa rozhodli prijať sviatosť birmovania.
Chceme Vám ponúknuť prehľad týchto akcií, ktoré boli zamerané na spomínané ciele.
Noc z utorka 27. na stredu 28. februára sme s birmovancami strávili na horskej chate. Vďaka veľkej prívetivosti chatárky na Zamkovského chate sme mohli zakúsiť podmienky hôr
nielen cez deň, ale aj v noci. Tento čas nám ponúkol možnosť
lepšie sa spoznať a zároveň bol aj priestorom pre nás samých,
aby sme tu, počas svätého pôstu, odkryli naše nedostatky,
ktoré sme zvládli aj konkrétne pomenovať. Dúfame, že nás to
posunie ďalej a budeme mať chuť na sebe i naďalej pracovať.
Polovica z celého počtu birmovancov sa nielen zabávala,
ale rozhodla sa ochotne pripraviť program na farský ples, aby
tak mohli ponúknuť niečo zo seba pre šírenie radosti a dobrej
nálady. Program pozostával z vystúpenia mládežníckeho zboru, Jakub zahral na husliach keltský folk, chalani s pomocou
dievčat odspievali ruskú pieseň Kaťuša, René a Aďo nám ukázali, ako vyzerá perfektne prevedený rap a pätica birmovancov
nacvičila zábavnú scénku s názvom „Včera, dnes a zítra“.
V decembri, počas vianočných prázdnin, vyrazila 28-členná posádka s lyžami do Ski parku Kubínska hoľa. Tam sme si
užili spoločnú birmovaneckú lyžovačku a po nej sme sa presunuli na hornú Oravu do Vavrečky. Po ubytovaní nasledovala
svätá omša a po nej výborná večera u rodičov pána kaplána
Dávida. Potom spoločný večerný program, ktorý pozostával
z rôznych súťaží, zameraných na zručnosť a vedomosti. Ráno
ďalšieho dňa sme vyrazili do Klina, ku veľkej soche Krista nad
dedinou. Pri nej sme sa spoločne pomodlili a užili si výdatnú
nádielku snehu guľovačkou. Späť domov sme prišli v poobedňajších hodinách.
Ak človek do svojej činnosti vloží kus seba, to je to najkrajšie, čo môže dať. A práve toto sme zakúsili 26.12.2017 vo
farskom kostole pri jasličkovej pobožnosti s názvom „Nebeská kancelária“, do prípravy ktorej sa zapojila aj podstatná časť
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birmovancov. Bol to úžasný čas, kedy sme mali možnosť prvýkrát zakúsiť seba počas nácvikov. Bolo to o partii. Spoločný
cieľ, drina, emócie, očakávanie a kopec srandy na nácvikoch
nás stmelili a ponúkli posun dopredu.
Okrem týchto reprezentačných podujatí sa snažíme byť
spolu čo najviac. Filmové večery na fare, večery v Maxe, volejbal a stretká v sobotu, florbal každý druhý piatok, spoločný
skialp a časté stretnutia a rozhovory nás, pevne veríme, posúvajú dopredu. Cesta viery s touto partiou mladých je krásna,
dobrodružná, ale i náročná a problematická. Aj touto formou
Vás prosíme o modlitby. Tých nie je nikdy dosť. Z iniciatívy
rodičov detí, ktoré sa pripravujú na sviatosť birmovania, vznikol pravidelný čas, kedy nám môžete prísť pomôcť premodliť
túto našu mládež modlitbou posvätného ruženca. Modlíme
sa každý utorok po večernej svätej omši v Novom Smokovci.
Tak príď. Keď sa pozeráme na birmovancov, tak sa z nich tešíme, ale vnímame aj určité starosti. Mnohokrát vieme kde je
problém, vieme ho konkrétne pomenovať, no správne riešenie
je dlhodobé. Dajme im šancu ... To je to, čo im na tomto svete
málokto dáva.
Dávid Sklarčík, kaplán

I tento rok bol organizovaný tradičný farský batôžkový
ples a uskutočnil sa už jeho šiesty ročník. Udialo sa to všetko v sobotu 10. februára 2018.
O priestory sa postarali naši duchovní, ktorí opäť ochotne otvorili brány farského centra. O pohostenie zas šikovné
farníčky – kuchárky. O zábavno-kultúrny program naši mladí
birmovanci, s ktorými si program nacvičil pán kaplán Dávid.
A tak sme mohli vidieť spevácko-hudobné vystúpenia napríklad aj známej ruskej Kalinky i fantastické prevedenie legendárnej scénky „Včera, dnes a zítra“. Do tanca výborne hral DJ
Majo, až sa nám o polnoci, kedy mal farský ples svoj záver,
veru nechcelo končiť a potiahli by sme zábavu i ďalej.
Už teraz sa veľmi tešíme na ten budúcoročný ples a srdečne pozývame i vás, ktorí ste na tomto farskom podujatí ešte
neboli - radi sa takto spoločne zídeme i v hojnejšom počte!
Ako vyzerala zábava na farskom plese si môžete pozrieť
na priloženej fotografii (viac foto aj na farskej stránke www.
rkctatry.sk). Pripájame aj zopár reakcií našich birmovancov,
ktorí sa podieľali na programovej časti plesu:

» Soňa

„Na farskom plese sa zišli všetky generácie našej farnosti.
Spoločne sme si posedeli a zabavili sa. Atmosféra bola príjemná, jedlo takisto výborné, skvelo sme si zatancovali a vydaril
sa nám aj program, ktorý sme s pánom kaplánom Dávidom
nacvičovali. ;-)“

» René

„Na batôžkový ples sme sa tešili všetci z našej farnosti. Pri
prípravách na ples sme zažili s kaplánom Dávidom ale aj ostatnými veľa zábavy, radosti a smiechu. Niektorí sa prvýkrát
učili rapovať, ale najdôležitejšie je, že sme sa všetci ešte viac
zblížili. Ples dopadol podľa našich predstáv a všetci sme boli
spokojní.“

» Šimon Hlinka

Ako každý rok, aj tentokrát som sa tešil na bál svätých a
biblických postáv. Dozvedel som sa niečo nové o svätých, o
ktorých som ani nevedel, že existujú - napríklad o svätom
Hubertovi. Stretli sme sa tam traja králi, anjeličkovia, Panna
Mária, svätý Martin, kráľovná zo Sáby, múdra Anna, Dávid,
Miriam. Mne sa najviac páčili najmenší účastníci - matka Tereza a mudrc z východu. Už rozmýšľam, ktorým svätým budem o rok.

» Mirka

„Farský ples bol dobre zorganizovaný. Zabávali sa mladí a
aj staršia generácia. Atmosféra na plese bola príjemná a všetci
sme si to užili. ;-)“

» Katka

„Ples bol úžasný, podľa mňa sme si ho všetci veľmi užili.
Hudba, jedlo aj program boli skvelé, každý si tam prišiel na
svoje.“

» Martin

„Podľa mňa bol ples veľmi dobrý nápad, lebo sme sa počas
neho mohli spoznať bližšie. Takisto sme si tam mohli zatancovať každý s každým a „pokecať“ - tým pádom viac sa spoznať.
Hodnotím tento ples na výbornú, bol som tam prvýkrát a určite by som si ho veľmi rád ešte zopakoval.“
Peter Dziak

» Zuzka Kukoľová

Na bále svätých boli viaceré skupinky. Napríklad králi a
kráľovné, hrdinovia, anjeli... Ja som si vybrala postavu kráľovnej zo Sáby, lebo bola veľmi múdra. Na bále bola veľká švanda. Hrali sme veľa súťaží, ktoré nás učili veriť jeden druhému.
Bolo tam veľmi dobré jedlo aj pitie. Mali sme aj prestávky medzi súťažami, kedy sme tancovali a smiali sa. Myslím, že sa
tam všetkým veľmi páčilo.

» Mariannka, Sebastián, Adrianka, Julio, Giorgia

S veľkou radosťou sme sa chystali na bál svätých. Aj keď
sme sa vonku sánkovali a bolo nám tam veselo, predsa sme
na faru išli. Už nás tam všetci čakali - anjel, svätý Jozef aj traja
králi. Mali sme súťaže a po nich sladké odmeny. Spoznali sme
nových svätých napr. Noemi a jej nevestu Rút. Dostali sme
tortu a pohostenie. Tešíme sa na budúci rok na to, že spoznáme ďalších svätých, ktorých máme nasledovať.
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Vianočný čas je obdobím, keď ľudia majú k sebe bližšie.
Otvárajú svoje srdcia a domovy pre iných. V tomto období
sa už tradične koná koledovanie detí na pomoc ľuďom v Afrike s názvom Dobrá novina. Tento rok prebehol už jej 23.
ročník. Účelom zbierky bola tentokrát podpora zdravotného strediska v Alitene na severe Etiópie, ktoré vedú sestry vincentky a Dobrá novina ho podporuje od mája 2015.
Na túto udalosť pripravoval deti pán kaplán Dávid Sklarčík
na hodinách náboženskej výchovy. Spolu s deťmi nakrútil aj
krátke video, ktoré na konci svätých omší v adventnom období vyzývalo veriacich k podpore tejto akcie.
V očakávaný deň sme sa všetci dobrovoľníci zišli na fare,
kde sme sa rozdelili do šiestich skupín po štyri deti a jeden
dospelý vedúci, ktorý zároveň plnil aj úlohu šoféra. Po modlitbe vyslania a s požehnaním sme sa krátko popoludní vybrali
do rodín, ktoré nás už netrpezlivo očakávali nielen so štedrou
rukou na pomoc Afrike, ale aj so sladkou odmenou a pohostením pre deti. Spolu sme navštívili 80 rodín. Od Štrbského
Plesa až po Tatranskú Lomnicu sa ozýval spev detí a ohlasovanie dobrej noviny.
Po koledovaní sme sa zišli na fare a spoločne sme vyprázd-

nili pokladničky. Vyzbieraná suma v hodnote 1884,10 € svedčí
o štedrosti, spolupatričnosti a srdečnosti tatranských rodín.
Po tejto krásnej akcii čakalo deti prekvapenie na fare v podobe diskotéky s pánom kaplánom Dávidom.
Priebežný stav zbierky k 16.2.2018 činí 1 102 806,88 eur.
Na konečné číslo si budeme musieť počkať do konca marca.
Bez tisícok koledníkov by nebolo možné vykonať takéto
veľké dielo, čo oceňuje aj riaditeľ Dobrej noviny Marián Čaučík vo svojom krátkom odkaze:
„Ďakujeme veľmi pekne všetkým rodinám, ktoré koledníci
Dobrej noviny navštívili, ako aj individuálnym darcom za ich
štedrosť. Vďaka ich príspevkom pomôže Dobrá novina nielen
v Etiópii, ale aj v Južnom Sudáne, Ugande a v Keni cez konkrétne a adresné rozvojové projekty. Spolu sme vytvorili veľké
dielo a potvrdili, že Slováci sú otvorení ľuďom, ktorí potrebujú pomoc, hoci sú aj geograficky veľmi vzdialení. Vážime si
dobrovoľnícke nasadenie a nezištne venovaný čas našich detí,
sprevádzajúcich a zodpovedných osôb, podporu ich rodín i
každú formu podpory pre Dobrú novinu v jej 23. ročníku.“ /
zdroj: www.dobranovina.sk/

Kostol Najsvätejšieho Spasiteľa v Dolnom Smokovci
je jedinečnou stavbou drevenej konštrukcie vo Vysokých
Tatrách. Ako začala stúpať návštevnosť Vysokých Tatier na
sklonku 19. storočia, vznikla potreba výstavby kostola, kde
by sa konali bohoslužby a ľudia by sa stretávali na modlitbách.
Dolnosmokoveckí hostia usporiadali finančnú zbierku a v
roku 1890 poverili známeho tatranského architekta Gedeona
Majunkeho vypracovaním projektu. Kostolík navrhol ako štýlovú drevenú stavbu a vybudoval ho v roku 1891. Pôvodne na
kostolíku neboli vonkajšie stĺpové podpery, ktoré tam umiestnili až po vojne, zrejme zo statických dôvodov. V roku 1988
bola rekonštruovaná strecha a veža kostola, pričom sa vymenil šindeľ. V roku 1996 bola prevedená rekonštrukcia zábradlia. Pri víchrici v roku 2004 bol kostol čiastočne poškodený,
pričom najviac bola zasiahnutá vežička. Po oprave sa zdalo,
6

že je všetko v poriadku, ale začali sa v oveľa väčšej miere prejavovať statické poruchy na murive aj drevenej zrubovej konštrukcii kostola. Najpravdepodobnejšia príčina je rýchlejšie
vyplavovanie jemných zemných častí po strate zalesnenia, a
tým schopnosti zadržať vodu na svahoch. Preto v roku 2013
za podpory grantu Ministerstva kultúry „Obnov si svoj dom“,
bolo urobené odvodnenie celého kostola a prevedená prvá
fáza podbetónovania muriva, nakoľko kostol mal len štetovité
základy. V roku 2017 sme dostali dotáciu Ministerstva kultúry v programe „Obnov si svoj dom“ na kostol Najsvätejšieho
Spasiteľa vo výške 14 000,- €. Urgentne bolo potrebné riešiť tri
problémy: statiku, strechu a elektrinu.
Najskôr bolo treba strechu, pokrytú dreveným šindľom,
natrieť penetračným náterom. Starý náter už na streche
takmer neexistoval a hrozilo prenikanie vody do vnútra kostola. Bolo potrebné povrch strechy zbaviť nečistôt. Kvôli ne-

bezpečenstvu preborenia a poškodenia šindľa boli práce vykonávané z vysokozdvižnej plošiny a po vyčistení a vyschnutí bol
aplikovaný ochranný náter, ktorý zaručuje značné predĺženie
životnosti strechy.
Ďalším krokom bolo dokončenie podbetónovania kostola
a rekonštrukcia celej elektroinštalácie. Dôležité bolo podbetónovanie na nemrznúcu hĺbku a dôkladné vyčistenie od zeminy. V priebehu týchto prác sme začali zároveň s kompletnou
rekonštrukciou elektroinštalácie. Chlapi vymenili celú elektroinštaláciu, inštalovali nové bezpečné svietidlá a urobili prípravu na aplikovanie vykurovacích podušiek. Pracovali naozaj
od svitu do mrku, a práce de facto ukončili až 2.12.2017, ledva
sme stihli upratať kostol pred nedeľou. Žiaľ, v tejto časti sa
ešte nepodarilo vymeniť rozvodnú skriňu, ktorá je umiestnená na vonkajšej stene kostola, nakoľko elektrárne požadovali
umiestenie novej skrine pred kostolom. S takýmto s takýmto
návrhom, sme - predovšetkým z estetických dôvodov ponechania pôvodného pohľadu na kostol - nesúhlasili ani my, ani
pamiatkový úrad. Zbytočná byrokracia oddialila túto výmenu
až na jar tohto roku.
Až takto sme mohli pristúpiť k najdôležitejšej časti, a tou
bola výmena a oprava spráchnivených drevených nosných
trámov vonkajšej konštrukcie a zafixovanie poškodených
vnútorných nosných trámov krovu. Zvlášť výmena dreve-

ných nosných častí bola realizovaná na vysoko profesionálnej
úrovni a pri neustálom dozore Krajského pamiatkového úradu. Som rád, že pracovníci pamiatkového úradu sami videli,
v akom dezolátnom stave boli drevené nosné trámy, ktorým
akútne hrozilo zrútenie. Majstri tesári zároveň identicky zhotovili repliky starých nosných trámov, vymenili ich a ešte aj
našli pôvodné estetické zakončenia stĺpov, ktoré dokázali nanovo vyrobiť.
Pri fixácii poškodených nosných trámov krovu sa, žiaľ, zistilo, že tieto sú viac poškodené, ako ukazoval statický posudok. Tie sú nielen prasknuté, ale vyhodené z pántov, čo bude
treba v blízkej budúcnosti riešiť. Toto chlapi zistili až vtedy,
keď k nim vyliezli a zafixovali ich tak, aby aspoň nehrozili horšie posunutia.
V poslednej etape boli ešte vymenené a doplnené pôvodné liatinové ozdobné prvky vonkajšieho zábradlia a madlá, čo
ešte krajšie zvýrazňuje estetickú hodnotu kostola. Okrem spomenutej dotácie od ministerstva kultúry sme priamo z vlastných zdrojov investovali 2 100,- €. Sme vďační Ministerstvu
kultúry za poskytnutú dotáciu, firmám za ústretový prístup,
aj chlapom, ktorí robili rekonštrukciu, za kvalitne odvedené
práce. Hoci kostol si akútne vyžaduje ďalšie zásahy, vykonané
práce určite prispeli k predĺženiu životnosti chrámu, aby mohol naďalej slúžiť veriacim i návštevníkom Vysokých Tatier.
Róbert Tokár, farár

Darina Havašová
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Celý pôst sa nesie v línii kajúcnosti. Čo to ale znamená?
Ako by mal vyzerať človek, ktorý svojich 40 dní pôstu má
žiť kajúcnym spôsobom života? Evanjelista Lukáš nám ponúka profil kajúcnosti práve na zločincovi ukrižovanom pri
Ježišovi. Všetky štyri evanjeliá sa zmieňujú, že Ježiša ukrižovali s dvomi ďalšími mužmi. No len Lukášovo evanjelium
ide do podrobností.
Keď prišli na miesto, ktoré sa volá Lebka, ukrižovali jeho
i zločincov: jedného sprava, druhého zľava. A jeden zo zločincov, čo viseli na kríži, sa mu rúhal: „Nie si ty Mesiáš?! Zachráň seba i nás!“ Ale druhý ho zahriakol: „Ani ty sa nebojíš
Boha, hoci si odsúdený na to isté? Lenže my spravodlivo, lebo
dostávame, čo sme si skutkami zaslúžili. Ale on neurobil nič
zlé.“ Potom povedal: „Ježišu, spomeň si na mňa, keď prídeš do
svojho kráľovstva.“ On mu odpovedal: „Veru, hovorím ti: Dnes
budeš so mnou v raji.“ (Lk 23,33.39-43).
Prvým momentom kajúcnosti je nesenie si kríža. To jest
plné uvedomenie si slov samého Krista: „Kto chce ísť za mnou,
nech vezme každý deň svoj kríž a nech ma nasleduje.“ Kajúcnosť vyžaduje v prvom rade stretnutie sa s krížom. So svojím
krížom. Kríž nám v tomto momente symbolizuje nielen trápenie a úzkosť, ale z pohľadu kajúceho zločinca aj dôvod k
poprave. Teda náš hriech, neposlušnosť a odklonenie sa od
vôle Otca. Najlepšiu katechézu nám v tomto prípade ponúka
kajúci zločinec z kríža : „... lebo dostávame, čo sme si skutkami zaslúžili.“ Stretnutie s pravdou o sebe, o svojom konaní a
zmýšľaní je koniec koncov stretnutie s krížom. Kajúcny spôsob života nás vovádza do sebareflexie. Volá nás hľadať pravdu
o nás samých a zodpovedne k nej pristupovať. Vziať ju a niesť
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ju ku Kristovi, pričom táto púť so svojím krížom nebude ľahká
a komfortná. Podstatné je, aby sme našli správny dôvod k prijatiu obety. Svätý páter Pio hovorí: „Kresťan, ktorý neprijíma
trápenie v duchu obety, je zbytočný.“ Pravda o nás a našich
skutkoch aj počas svätého pôstu je pre nás milosťou byť potrebný pre seba a okolie. Pozor!! Lotor vzal tiež kríž, tiež ho
niesol. Vonkajším okom porovnateľný s kajúcim zločincom,
no kajúcnosť sa nepozerá na vzhľad tela, ale na vzhľad duše.
„Obráťte sa ku mne celým svojím srdcom, pôstom, plačom a
nárekom; srdcia si roztrhnite, nie šaty, a obráťte sa k Pánovi,
svojmu Bohu....“ (Joel 2,12-13)
Ďalší moment, ktorý môžeme badať v evanjeliu, je ten, že
obaja zločinci sú najbližšie pri Kristovi v posledných chvíľach
jeho pozemského života. Byť pri Kristovi je na prvý pohľad
milosťou, ale ako vidíme na osobe lotra, nestačí to pre kajúcny
spôsob života. Viackrát máme v evanjeliu zachytené situácie,
v ktorých ľudia potrebujúci pomoc, no nemohli sa kvôli zástupu dostať k Ježišovi. Spomeňme si na ochrnutého muža,
ktorého museli jeho najbližší až otvorom cez strechu spustiť na nosidlách, aby mohlo dôjsť k uzdravujúcemu stretnutiu. Kajúcnosť nám dáva jasne najavo, že byť pri Kristovi bez
vnútorného osobného nasadenia nie je zisk. Ježiš bol blízko,
no nakoľko sa človek stal blízkym Ježišovi? Tu evidentne nachádzame ďalší potrebný krok, krok stretnutia v konkrétnej
intimite a samote. Stretnutie s milosrdnou láskou, ktorá premieňa naše vnútro. Dovoliť mu, aby ma premenil, aby vstúpil
do môjho vnútra a dotkol sa ma. Tretia pôstna nedeľa to vystihuje skrze príbeh o zbúraní chrámu, ktorý je stavaný ľudskou
snahou, a o otvorení sa pre toho jediného budovateľa, Krista.

Zločinci v rozdielnej žiadosti o vyriešenie aktuálnej situácie nám ponúkajú ďalší profil opravdivej kajúcnosti. Zachráň
seba i nás! Zvolanie lotra, ktorý túži po riešení situácie bezprostredne. Hneď, tu a teraz. Dáva Kristovi rozkaz. Nechcem
takto ďalej žiť, ale zároveň nechcem nič urobiť pre to, aby som
to zmenil. Nie ja Pane, ale TY! Ty sa s tým vysporiadaj, ty to
daj dokopy! Koľkokrát sme nasiakli touto lotrovou mentalitou. Nevnímať znamenie čias, ba dokonca nevnímať ani jediné riešenie mojej situácie, ktoré sa nachádza hneď vedľa
mňa s menom Kristus. Na všetko sa pozerať ľudskými očami
z miesta zvaného komfort. Toto, drahý brat a sestra, nemá
nič spoločné s kajúcnosťou. Kajúcnosť vidí za hranice nášho
horizontu. „Ježišu, spomeň si na mňa, keď prídeš do svojho
kráľovstva.“ Viem, vedľa koho som ukrižovaný, poznám ho,
lebo sa mi dal spoznať a nechal som sa ponoriť do tejto nemennej pravdy. Kajúcnosť sa dá realizovať jedine na základe
tohto poznania. Ona mi ponúka tento - tak vzácny - pohľad
budúcnosti. Viem, komu som uveril a na základe tohto viem,
že v tom nie som sám. Netreba si zúfať, keď sa mi nedarí, keď
sa neposúvam dopredu, keď vnímam pre mňa neprekonateľnú
prekážku. Zúfalstvo, beznádej a moja malosť v danej situácii
nemajú miesta v kajúcnom živote. Práve naopak, kajúcnosť
ma má doviesť do stavu pokory a uistenia, že Kristus je Pánom
každej mojej situácie.

„Veru, hovorím ti: Dnes budeš so mnou v raji.“ Slová Krista smerujúce ku kajúcemu zločincovi nám odkrývajú tú najkrajšiu podstatu kajúcnosti. Ide o nebo. Hriech je problém
každého človeka. Líšime sa len tým, či v živote zaujmeme ten
správny postoj. Máme na výber. Boh nám vo svojej štedrosti
ponúka túto vzácnu možnosť. Práve preto prišiel na svet, aby
sme mali život a aby sme ho mali v hojnosti. Obaja ukrižovaní po bokoch Krista sú zločinci. Evanjelisti Marek a Matúš
ich nazývajú pojmom lestés, zbojník, tým istým, akým nazvali aj Barabáša, ktorého prepustili na slobodu a kvôli ktorému
Kristus zomrel na kríži. Toto je skutočné uvedomenie si svojej
viny a tým aj jediný dôvod ku kajúcnosti. Každý jeden z nás
bol prepustený z väzenia večnej smrti do života a za každého
jedného z nás Kristus trpel a bol ukrižovaný. Smrť nás neminie. Túto realitu badáme u kajúceho zločinca. No to jediné, čo
nás môže minúť, je nebo. Závisí od správneho pohľadu a výberu. Prvý svätorečený v našej Cirkvi je práve kajúci zločinec
z kríža. Inak povedané, Kristus si dovolil svätorečiť zbojníka.
Je pripravený vždy odpustiť a prijať nás do domu Otca. Toto je
jeho milosrdenstvo. Tá jediná otázka je nám kladená, či sme
pripravení sa rozhodnúť pre kajúcny spôsob života, ktorý nesie v sebe radosť z nasmerovania na nebo.

S cieľom porozprávať o svojich skúsenostiach z koordinovania farských charít a povzbudiť Tatrancov v ich úsilí
pomáhať blížnym zavítala počas jednej januárovej nedele
na smokoveckú faru návšteva zo severozápadu Slovenska –
Michaela Uhrin Sokolíková zo Žilinskej diecéznej charity.
„Farské charity, tatranskú nevynímajúc, sú spoločenstvom
veriacich, ktorí svojou konkrétnou službou túžia vydávať svedectvo. Charakterizuje ich vnímavosť voči potrebám farnosti
a snaha ´zaplátať diery´ svojou prácou,“ objasňuje Michaela
Sokolíková. To sa môže uskutočňovať viacerými spôsobmi –
organizovaním dobročinného bazáru, zbierky potravín či predajom vianočného punču, z ktorého výťažok poslúži ľuďom
v núdzi. Veľmi vďačným činom zvykne byť zbierka školských
pomôcok pre deti zo sociálne znevýhodneného prostredia,
ktorá prebieha v niektorých farnostiach počas leta.
Zo skúseností Michaely Sokolíkovej vyplýva, že činnosť
farskej charity by mala byť postavená aspoň na troch ľuďoch,
čo spĺňa aj tá naša – tatranská. Pre našu rozľahlú farnosť by
bolo ideálne mať v každej časti Tatier ešte minimálne jedného
zástupcu.
Hoci sa jednotlivé farnosti navzájom líšia rozlohou či počtom a vekovým zložením farníkov, na začiatku všetkých snáh o
vytvorenie či reštartovanie farských charít sa osvedčilo niečo
úplne jednoduché – slávenie svätej omše s úmyslom požehnať
charitné dielo. Lebo, ako hovorí staré slovenské príslovie: „Bez
Božieho požehnania, márne naše namáhania.“

Skúsenosti z Trnavskej arcidiecéznej charity
Cesta, ktorú sme si zvolili na dosiahnutie nášho cieľa, je
aktívne zapájanie sa širokej verejnosti do pomoci núdznym.
Na našich charitných nástenkách môžu ľudia vidieť, čo
práve pre našich núdznych hľadáme. Vždy sú to konkrétne
veci pre konkrétnych ľudí. Našou snahou nie je zhromažďovať veci na sklad, ale naopak, od darcu ich čo najrýchlejšie
dostať k núdznemu človeku. Takmer vždy sa nám podarilo
nájsť ochotného človeka, niekde aj skupinku ľudí, ktorí sa
chcú angažovať vo svojej farnosti.
V prvej fáze sú našimi dobrovoľníkmi, ktorí spravujú
našu charitnú nástenku. Je to prvý krok k tomu, aby sme
mohli preniknúť do farnosti. Takýchto ľudí chceme spájať
a vytvárať im podmienky na to, aby v danej farnosti mohla
vzniknúť farská charita. Ľudia pôsobiaci vo svojej farskej
charite sú ľuďmi, vďaka ktorým sa my môžme dostať ku
konkrétnemu človeku v ich farnosti. Sú našimi predĺženými
rukami a vďaka nim môžme pomáhať. Farské charity vykonávajú rôzne sociálne činnosti v danej farnosti. Či už sú to
zbierky, pomoc sociálne slabším rodinám, rôzne záujmové
krúžky. V prípade, ak kompetencie farskej charity nepostačujú, sme tu my, aby sme konkrétnemu človeku adresne pomohli.
Trnavská arcidiecéza má viac ako 100 farností. Urobíme
všetko pre to, aby každá farnosť mala svoju farskú charitu.
Dôvod je jednoduchý. Opustené matky s deťmi, mnohopočetné rodiny, osamelí seniori, ľudia žijúci na hranici chudoby, žijú v každej obci.
My chceme byť pri takýchto ľuďoch blízko a podať im pomocnú ruku.
Inšpirujeme sa aj my, Tatranci?

Dávid Sklarčík, kaplán

Martin Mistrík
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Pred piatimi rokmi bola vo farnosti Vysoké Tatry založená farská pastoračná rada (ďalej len „FPR“) pre potreby
farnosti. V stanovách pre farské pastoračné rady je uvedené:
FPR poskytuje svoju pomoc pri pastoračnej činnosti vo
farnosti. Má poradný hlas a riadi sa normami ustanovenými
diecéznym biskupom. Cieľom je podporovať evanjelizačné a
pastoračné poslanie Cirkvi vo farnosti. Je zameraná na liturgiu, modlitbu, predsviatostnú prípravu, katechézu, evanjelizáciu, manželstvo a rodinu, mládež, starostlivosť o chorých a
starých, charitatívnu činnosť. Zamýšľa sa nad najvhodnejšími
postupmi, radí kňazom a spolupracuje s nimi, oživuje farnosť
a vnáša do jej života apoštolský zápal. (www.rkctatry.sk)
FPR tvoria veriaci farnosti (členovia), ktorí napomáhajú pánu farárovi pri kontakte s rôznymi inštitúciami, so seniormi, mládežou, ľuďmi mimo farského spoločenstva alebo
s inou oblasťou svetského života. Členovia FPR sú zástupcami za jednotlivé časti farnosti. U nás sa stretnutie farskej
pastoračnej rady začína modlitbou a prosbou k Duchu Svätému o pomoc pri predkladaní návrhov či pri rozhodovaní sa.
Stretnutiu predsedá pán farár a predkladá návrhy programu.
Aj členovia pastoračnej rady pridávajú návrhy, postrehy a žiadosti. Prijímajú ich aj od farského spoločenstva alebo od ľudí,
ktorí sa zapájajú do života farnosti. Počas piatich rokov sa v
pastoračnej činnosti farnosti Vysoké Tatry uskutočnilo veľa
rôznych aktivít. Môžeme ich rozdeliť do niekoľkých oblastí.

» Sväté omše a modlitba:

Sem môžeme zaradiť sväté omše pre deti a mládež, pravidelné sväté omše na vysokohorských chatách, svätú omšu
spojenú s korunkou Božieho milosrdenstva, odpustovú svätú omšu vo farskom kostole v Novom Smokovci spojenú s
dňom farnosti a bohatým programom, pravidelné sväté omše
pre manželov so stretnutím pri káve či čaji v spoločnom rozhovore. Dôležitou pastoračnou aktivitou sú aj modlitbové
stretnutia. Spomeniem len niekoľko: ružencové spoločenstvo,
modlitby matiek a začínajúce sa modlitby pre manželov s katechézami. Pravidelné modlitby a spevy Taizé a tichá adorácia
pri svetle sviec tzv. „Nikodémova noc“. Vo farnosti máme rehoľné spoločenstvo milosrdných sestier Svätého kríža, ktoré
sa podieľajú na pastoračných aktivitách a pomáhajú svojimi
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modlitbami. Sú oporou pre mnohých veriacich z farnosti, ale
aj pre ľudí mimo nej.

» Deti a mládež:

Mládež sa pravidelne stretáva v telocvični a potom na fare.
V rámci voľného času pre nich usporadúvame rôzne turistické výlety, lyžovačky, sánkovačky, návštevy zaujímavých miest,
podujatí, či spoznávanie iných farských spoločenstiev. Aktívne pôsobí Detský tím, ktorý sa venuje deťom v piatky. Stretnutia začínajú svätou omšou a pokračujú rôznymi aktivitami na
fare, v letných mesiacoch aj v jej okolí. Pre deti organizujú bál
svätých, rôzne výlety, návštevy pamiatok, sánkovačky, grilovačky. Detský tím vymýšľa mnoho zaujímavého a ponúka deťom a ich rodičom možnosť tráviť spoločný čas. Počas letných
mesiacov pripravujú farský tábor plný bohatého programu.

» Športové aktivity:

Organizujeme rôzne športové aktivity ako turnaj v stolnom tenise, Beh pre Ježiša dvakrát do roka, na farskej budove je postavená umelá lezecká stena pre nadšencov lezenia, v
zime tiež ľadová stena. Počas letných a zimných mesiacov ponúkame spoločné výstupy do horských terénov s možnosťou
zažiť svätú omšu na netradičných miestach priamo v horách.

» Iné aktivity:

Príjemnou udalosťou ako tvoriť spoločenstvo veriacich je
aj tradičný farský ples. Farnosť organizuje púte na pútnické
miesta, modlitbové stretnutia a mnohé ďalšie. K pastoračným
aktivitám patrí aj služba kostolníkov, organistov, či upratovacích skupín. Výnimočnú úlohu zohráva aj spevácky zbor, ktorý tvoria veriaci z celej farnosti v rôznych vekových kategóriách a svojím spevom prispievajú k duchovnejšiemu prežitiu
svätej omše.
V pastoračných aktivitách si nájde každý to, čo potrebuje,
čo hľadá, kde sa cíti dobre. Pastoračná služba má rôzne formy, štýly a spôsoby. Dôležité je, aby bola vždy podľa príkladu
evanjelia a aby sa každá naša činnosť, návrh či pripomienka
páčila v prvom rade nášmu Bohu. Za všetky podnety v mene
celej pastoračnej rady ďakujem. Verím, že za neustálej pomoci
Ducha Svätého budú tieto aktivity pokračovať a budú pribúdať nové.
Jaroslav Michalko
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poriadne zguľovali papierovými guľami, až kým sa snehuliaci
„neroztopili“.
Našťastie zima sa nenechala zahanbiť a bohatá nádielka
snehu nám všetkým priniesla mnoho radosti. Po „zahrievacích“ súťažiach na fare, plných adrenalínu, rýchlosti a chuti
vyhrať, sme sa vonku poriadne vybláznili. Snehové gule lietali,
len tak fičalo. My sme „lietali“, samozrejme, s nimi, no a niekedy aj pred nimi. Dokonca jeden anjel „priletel“ do snehu a
nechal nám svoj obraz.
Takto snehovo zapálení sme sa na ďalšom stretku, vystrojení do zimy a vyzbrojení sánkami, klzákmi a bobami, vybrali
sánkovať - smer Hrebienok. Aj keď sme nevyšli až hore, dosýta sme sa vysánkovali - leteli sme s vetrom a medzi sebou
opreteky. Po sánkovačke sme sa v Košiariku posilnili výborným čajom a vynikajúcimi buchtami, ktoré pre nás upiekli
naše Milosrdné sestry Svätého kríža. Ale nám bolo dobre!

» Naše piatkové stretká

Vianoce sme krásne spolu oslávili – doma v našich
rodinách a tiež v našej veľ kej farskej rodine – na svätých
omšiach a spoločných farských aktivitách. Veľ ký úspech
mali jasličková pobožnosť a koledovanie Dobrej noviny.
V novom roku pokračujú naše obľúbené piatkové sväté
omše pre deti a po nich stretká na fare. V kázňach sme počuli o ďalších hrdinoch Starého zákona. Boli to silák Samson,
prorok Samuel a králi Šaul, Dávid a Šalamún. Zo životného
príbehu každého z nich nám pán farár a páni kapláni vždy dali
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Fašiangy vystriedal pôst a na našich stretkách, aj počas
tvorivej krížovej cesty, sme si viac rozprávali o tom, ako nás
má Pán Ježiš všetkých rád, čo pre nás z lásky vytrpel, aby sme
mohli byť spolu s ním v nebi, a tiež ako mu môžeme robiť
radosť.
Ďakujeme Ti, drahý Pane Ježišu, že nás máš všetkých veľmi
rád, že si za nás zomrel a vstal z mŕtvych, že máme rodinu,
priateľov, že nám posielaš dobrých ľudí, že máme spoločné
stretká, že nám dávaš radosť, ktorú nám nikto a nič nemôže
vziať...
Milostiplné, pokojné a požehnané Veľkonočné sviatky
všetkým želá celý detský tím a teší sa na ďalšie stretnutia s
Vami.
Viac fotografií a informácií na www.rkctatry.sk v rubrike
„Pre deti“.
Detský tím

nejaké ponaučenie. Tu je jedno z nich: Aj keď sme malí, s Bohom dokážeme veľké veci a veľké veci môžeme v modlitbe
vyprosiť pre druhých, aj pre našich birmovancov.
Niektoré stretká na fare sa tiež niesli v duchu hrdinov Starého zákona. Zahrali sme divadlo o kráľovi Dávidovi, hrali sa
hru o malom Dávidovi a obrovi Goliášovi, vyrobili sme Šaulov
plášť.
V zime deti rady stavajú snehuliakov. Ale čo, keď nesneží a nieto snehu? To pre nás nebol žiaden problém. Postavili
sme si krabicových usmievavých snehuliakov a vonku sme ich
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Začiatkom tohto roka dostala naša pani organistka Elena Dolinková ocenenie Strieborný senior roka 2017, ktoré
udeľuje Fórum pre pomoc starším. Pani Dolinková je nielen
veľmi aktívna dôchodkyňa, ktorá sa venuje širokému spektru činností, ale aj hĺbavá a zároveň skúsená žena, ktorej
myšlienky sú často inšpirujúce. Preto vám na pokračovanie
prinášame rozhovor, v ktorom hovorí jednak o sebe, ale aj o
iných zaujímavých veciach.

» Pani Dolinková, k vašej osobe by sme mohli priradiť

veľa charakteristík i povolaní. Ako by ste vy sama odpovedali na jednoduchú otázku: Kto je Elena Dolinková?
Som matkou piatich úžasných detí s rodinami, starká,
manželka neprítomného Ladislava, ktorý nás už čaká Doma
a veľmi nám pomáha. Som dôchodkyňa, ktorá nemá zbytočný
čas...

» Prezraďte nám niečo o svojej minulosti. (Odkiaľ po-

chádzate, aké bolo vaše rodinné zázemie, ako ste prišli
do Tatier, založili si rodinu...)
Pochádzam z desiatich detí. Moje detstvo bolo veľmi krásne a radostné. Rástla som na lazoch pri Ipeľskom Potoku - v
Myslinách v okrese Lučenec. Doma boli samozrejmosťou spoločná večerná modlitba a spev. Ten znel doma, na poli, v bolesti i pri tanci. Rodičia nám odovzdali prirodzenú živú vieru a
nádej, zakotvenú v Bohu. Pri práci zdravotnej sestry v Rimavskej Sobote som bola často chorá, preto som prišla do Tatier
na zotavenie na jeden až dva roky. A som tu dodnes. Našla
som tu domov v manželstve s Ladislavom a päť najvzácnejších
pokladov - naše deti. Aj v našej novej rodine sa veľa spievalo,
hralo a tak je to i teraz.

» Tento rozhovor robíme pri príležitosti Vášho ocene-

nia Senior roka 2017. Akiste je to dobrá príležitosť na
istú životnú bilanciu. Ak sa obhliadnete do minulosti,
čo bolo vo vašom živote najdôležitejšie?
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Tu sa musím naozaj vrátiť do detstva. Keď som mala deväť
rokov, presťahovali sme sa do dediny Biskupice. Kedže to bolo
počas školského roka, chcela som pokračovať v náboženstve,
ale súdružka učiteľka povedala, že to nie je možné. Jej spôsob
jednania s mojou mamičkou, matkou desiatich detí, bol veľmi
ponižujúci, nedôstojný a pritom urážala i Boha. Ja, ktorá som
žila v nádhernej prírode a Boha som cítila všade, ktorá som
nepoznala klamstvo a podvod, zažívala som krásne vzťahy
súrodencov a ľudí okolo, bosá som zbierala hríby v lese a o
zlých ľuďoch som iba počula, teraz som bola svedkom toho, že
Boh je vysmiaty a láska odkopnutá. Rozrušená som sa upokojila až po slovách mamičky: NEBOJ SA, DIEŤA MOJE, BOH
NÁM POMÔŽE! A pomohol! Naučila som sa celý katechizmus naspamäť, aj tie najmenšie písmenká a išla som na prvé
sväté prijímanie. Na zážitok zo školy som nezabudla. Často sa
vracal v mojom živote v iných situáciách, ale už som bola pripravená. Vedela som, že Boh svoju lásku ponúka, nevnucuje.
Videla som, že proti Jeho Otcovskej láske sa stavia zlo oblečené do rôznych šiat klamstva a podvodu. Bola som svedkom
rúhavých rečí aj vystatovania sa proti Božej moci, snažení
oklamať človeka... ale z môjho srdca nikto nemohol vytrhnúť
dotyk Božej lásky. Lásku k Bohu, ktorú som cítila v apíkovej
mozoľnatej dlani i v mamičkinom chutnom chlebe, ktorý sme
veru denne nemali. Lásku Boha ku dieťaťu, ktorému daroval
domov s mnohými súrodencami, kde vládla svornosť, láska a
ochota obety. Túto lásku som dostávala a snažila sa ju darovať
ďalej. Pochopila som, že dar slobody, ktorý nám Boh dal, môžeme zneužiť. Každý môže zakopnúť, padnúť, sklamať. Tento
zápas moci zla som zakúšala aj ja, preto uvedomujúc si našu
krehkosť a slabosť, stále silnejšie som vnímala, aká nekonečne milosrdná je Božia láska. S otvoreným náručím čaká svoje
deti, tie milujúce i tie, ktoré ani netušia o tom, ako veľmi sú
milované. Boh čaká, aby svoje deti potešil, uzdravil, oslobodil.
Preto zomrel Ježiš, aby sme mohli začať nový život. Život v
plnosti, ktorý tu nekončí. Poznať túto pravdu, žiť ju a prinášať
druhým, to je to najdôležitejšie.
Lukáš Stolárik, kaplán

Upratovanie kostola je tichá a dôležitá služba Pánu Bohu
a spoločenstvu veriacich. Keďže kostol doteraz upratovali
väčšinou starší ľudia, ktorí už nevládzu, bolo potrebné nanovo vytvoriť upratovacie skupiny. Vďaka patrí všetkým, ktorí majú ochotu a záväzne sa zapojili do služby upratovania.
Na stretnutí upratovacích skupín sme vytvorili šesť nových
skupín ľudí, ktorí sú ochotní pomôcť. Zapojili sa i veriaci z
Dolného Smokovca a Tatranskej Lomnice. Prekvapením bolo
vytvorenie šiestej upratovacej skupiny. Muži našej farnosti,
ktorí sa pravidelne stretávajú na futbale, sa rozhodli aj takto
pomôcť a už úspešne absolvovali dve upratovania.
Od začiatku roka upratovanie kostola funguje podľa nového rozpisu:

»
»
»
»
»
»

1. skupina - veriaci z Dolného Smokovca
2. skupina - veriaci z N. Smokovca a T. Lomnice
3. skupina - veriaci zo Smokovcov
4. skupina - veriaci z Tatranskej a Novej Polianky
5. skupina - veriaci z Vyšných Hágov

6. skupina - veriaci chlapi - futbalisti
Prosíme aj tých, čo sa nemôžu záväzne prihlásiť, aby prišli
pomôcť a pripojili sa aj občasne ku ktorejkoľvek skupine. Aj
takto slúžime Pánu Bohu a svojim blížnym.

ŠTATISTIKA

december 2017 — marec 2018
• Svätá omša pre deti a po nej stretnutie na fare – okrem prázdnin a sviatkov každý piatok od 17.00
• Stretnutie mládeže – každú sobotu od 18.00 na fare.
• Adorácia Najsvätejšej Sviatosti Oltárnej vo farskom kostole v Novom
Smokovci – každý štvrtok na záver svätej omše krátka poklona, každý prvý
štvrtok v mesiaci od 17.45 do 18.45 sprevádzaná modlitbami a spevmi Taizé
a od 18.45 do 19.45 Nikodémova noc - tichá adorácia pri svetle sviec. Počas
nej je možnosť pristúpiť k sviatosti zmierenia, prípadne možnosť duchovného rozhovoru.
• Fatimská sobota – každú prvú sobotu v mesiaci o 8.00 svätá omša, po
nej fatimská pobožnosť a agapé na fare.
• Svätá omša pre manželov – každú prvú nedeľu o 17.00 vo farskom kostole a po nej stretnutie na fare.
• Vysluhovanie sviatosti pomazania chorých – vo Vyšných Hágoch pri
svätej omši každú prvú stredu v mesiaci a vo Svetový deň chorých a trpiacich 11. februára každý rok pri svätej omši v Novom Smokovci a v Tatranskej
Lomnici.
• Farská knižnica je otvorená vždy v piatok po večernej svätej omši a v
nedeľu po dopoludňajších svätých omšiach.
Aktuálne informácie v oznamoch a na www.rkctatry.sk

» Do Cirkvi boli krstom prijatí:
Martin Jakubov
Noe Martauz
Linda Mária Šablatúrová
Samuel Pavelka
Kristína Budzáková
Juraj Kruľ

» Z našich radov odišli k Pánovi:
Iveta Kontríková
Emília Mlynárová
Valerio Cagliani
Cyril Valos
Margita Kolenčíková
Štefan Miškovič
Mária Kubrická
Valéria Martošová
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MUZIKÁL

,
KLÚC
ˇ k premene
v podaní tatranských birmovancov

29. aPRÍL 2018 o 18.00
v kostole v Novom Smokovci
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