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Chrám Smolnyj v Petrohrade

Milí obyvatelia
a návštevníci
Vysokých Tatier!
Vitajte pri čítaní letného vydania
Ratolesti. Aj tentokrát vám na jej
stránkach prinášame prierez toho
najpodstatnejšieho,
čím
naša
tatranská farnosť žila v uplynulých
týždňoch a mesiacoch. Zároveň
ponúkame aj stručný prehľad
plánovaných akcií.
Udalosťou číslo jeden bola
bezpochyby farská púť do Ruska a Pobaltia. Tí, ktorí
ju absolvovali, neľutovali. Banovať však nemusíme ani
my, ostatní, ktorí sme zostali doma. Niektorí účastníci
tohto vydareného a požehnaného putovania nám o svojich
dojmoch porozprávali čerstvo po návrate na Slovensko.
A pridali aj niekoľko fotografií. Azda, aby sme im verili,
že v tom Rusku naozaj boli.
Počas nadchádzajúcich letných prázdnin je pre deti
opäť pripravený denný farský tábor. Tety animátorky
určite vymysleli pre mladých záujemcov bohatý program.
Tatranci, ak naň chcete prihlásiť svojich šarvancov,
neváhajte. Kde sú viacerí zhromaždení v Pánovom mene,
tam je i On medzi nimi. Určite bude aj medzi deťmi!

»» Farský ping-pong

Bratislava sa v septembri stane dejiskom Národného
pochodu za život. Za právo človeka na ochranu od počatia
po prirodzenú smrť sa chystajú pochodovať aj mnohí
z nás. Kto by si bol pred pár rokmi pomyslel, že bude treba
manifestovať napríklad za tradičnú rodinu?
Na stránkach Ratolesti sa dočítate aj o tom, že spojiť
manželstvo, materstvo a kariéru nie je až také zložité, ako
sa nám niektorí “odborníci” snažia nahovoriť. Príbehy
tatranských mamičiek, ktoré so svojimi manželmi
vychovávajú po štyri deti, jasne ukazujú, že kde je vôľa,
tam je aj cesta. Zároveň vám prinášame rozhovor s
Tatrankou Aďkou, ktorá je v radostnom očakávaní – stačí
sa začítať a možno nechať inšpirovať…
Nedávno ma manželka poslala do obchodu
s jednoduchým zadaním – kúpiť balenie plienok pre nášho
najmladšieho. V obchode som si ani nevzal nákupný košík.
S balíkom pampersiek pod pazuchou som si vykračoval
k pokladni. V rade predo mnou stáli tuším traja mládenci.
Na pokladničný pás postupne vykladali svoj nákup: pivo,
chipsy, vodku a energetické nápoje. Ktovie, či si niečo
z tej následne prebdenej noci pamätajú:) Ja som ráno
presne vedel, koľkokrát musela moja žena v noci vstať
k nášmu Mariánovi. Podľa počtu použitých plienok, ktoré
synovi menila, kým ja som pokojne spal. Majka, ďakujem!
A ďakujem aj vám – všetkým ostatným obetavým mamám,
otcom, ľuďom. Za všetko to dobré, čo robíte pre svojich
blízkych, známych či neznámych.

Už siedmy ročník farského turnaja v stolnom tenise
sa uskutočnil v nedeľu 12. 5. 2019. Zúčastnilo sa ho 20 hráčov,
ktorí odohrali zápasy systémom každý s každým, a tak
sa i vzájomne povzbudzovali. Všetci príjemne strávili nedeľné
popoludnie a víťazi si domov odniesli aj pekné ceny.

ba že sa pre Neho oplatí (mimo iného!) aj behať :-) Naše kroky
smerovali na záver Krížovej cesty na Peknej vyhliadke. Vďaka
patrí aj všetkým organizátorom. Tešíme sa, že sme opäť vytvorili
malé, ale milé spoločenstvo.

»» Púť rádia LUMEN do Krakova

V sobotu 4. 5. 2019 sa konala púť rádia LUMEN
do Sanktuária Božieho milosrdenstva v Krakove. Zúčastnili
sa jej i pútnici z našej farnosti, ktorých doprevádzal pán farár.

»» Nocovačka na fare

Tesne pred ukončením prípravy na prvé sväté prijímanie
naše deti strávili spoločné chvíle v intenzívnej príprave
a radosti nocovačkou na fare. Prvoprijímajúce deti piekli pizzu,
pripravené boli rôzne pútavé prednášky, zábavné hry a večerná
kreatívna modlitba na tému vďačnosti. Ráno navštívili miestny
cintorín, kde sa pomodlili rannú modlitbu. A nechýbala ani veľmi
dôležitá „vec“- svätá omša. Úprimná vďaka patrí všetkým, ktorí
tento spoločný čas pomohli uskutočniť.

Požehnané leto vám všetkým zo srdca praje

»» Svätá omša s pátrom Eliasom Vellom

V utorok 14. 5. 2019 páter Elias Vella - rímskokatolícky
kňaz, minorita, exorcista, pedagóg, exercitátor a spisovateľ
pochádzajúci z Malty, opäť navštívil našu farnosť a odslúžil
vo farskom kostole svätú omšu. Tá bola sprevádzaná modlitbami
za uzdravenie.

»» Diecézne stretnutie mládeže

Hore nohami je názov diecézneho stretnutia mládeže, ktoré
sa uskutočnilo vo farnosti Poprad 18. 5. 2019. Z našej farnosti
sme sa nazbierali len v malom počte, no o to intenzívnejšie
sme to spolu so 750 mladými prežívali. Atmosféra bola úžasná.
Stretnutie sme zakončili veľkou mládežníckou svätou omšou
v kostole sv. Cyrila a Metoda vo farnosti Poprad-Juh.

»» Prvé sväté prijímanie

Martin Mistrík a redakčný tím

Nedeľa 26. 5. 2019 bola pre našu farnosť veľmi slávnostným
dňom. Osemnásť tatranských detí (8 dievčat a 10 chlapcov)
prijalo v tento deň po prvýkrát Eucharistiu. Viac na str. 4-5.

»» Farská púť do Pobaltia a Petrohradu

V dňoch 3. – 10. 6. 2019 sa časť našich farníkov zúčastnila
plánovanej farskej púte. V Pobaltí navštívili pútnické miesta
a kostoly Litvy, Lotyšska, Estónska a nezabudnuteľný Petrohrad
s jeho bielymi nocami. V závere púte navštívili Vilnius, miesto
pôsobenia sestry Faustíny. Viac na str. 8-10.

»» Pôstna duchovná obnova

Tradičná pôstna duchovná obnova sa konala v našej farnosti
8.-9. 4. 2019 v kostole v Novom Smokovci. Prihováral sa nám
a podnety k zamysleniu nám dával vdp. Alojz Chmelár, farár
zo Spišskej Teplice. Veríme, že takto strávený čas nám pomohol
k hlbšiemu prežívaniu pôstneho času a k lepšej príprave
na slávenie veľkonočných sviatkov.

»» Koncert Bradlanu

V nedeľu 12. 5. 2019 sa priestory farského kostola v Novom
Smokovci rozozvučali piesňami v podaní členov Mužského
robotníckeho spevokolu Bradlan z Trnavy. Ďakujeme
za nevšedný zážitok.

»» Birmovka

»» Pôstna kvapka krvi

Kvetná nedeľa 14. 4. 2019 bola už po štrnástykrát
požehnaným časom darovania krvi na fare v Novom Smokovci.
Ďakujeme dvadsiatim piatim darcom i pracovníkom Národnej
transfúznej služby z Popradu za ich obetu i za vytvorenie
príjemnej rodinnej atmosféry.

»» Krížová cesta na Veľký piatok

S Ježišom na jeho krížovej ceste sme spolu kráčali na Veľký
piatok 19. 4. 2019. Zamyslenia k jednotlivým zastaveniam
pripravil Pavol Danko. Zameral sa na texty zo Svätého písma,
kde sa spomínajú nohy. Aj Svätý Otec František nás povzbudzuje,
aby sme mali dávku odvahy na rozhodnutie zameniť svoj gauč
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za pár topánok, ktoré nám pomôžu kráčať po cestách, o ktorých
sme nikdy ani nesnívali a ani len na ne nepomysleli. Ďakujeme ti,
Pane, za všetky kroky tvojej krížovej cesty. Prosíme ťa – uzdrav
a posilni naše nohy, aby neostali paralyzované stáť na mieste, ale
aby sa pohli za tebou…

»» Veľkonočný Beh pre Ježiša

Na Veľkonočný pondelok popoludní sa opäť stretli menší
či väčší športovci, na tradičnom podujatí Beh pre Ježiša,
aby i týmto spôsobom vyjadrili, že sa za Ježiša nehanbia,

Po individuálnej príprave piati mladí z našej farnosti prijali
sviatosť birmovania v Poprade. Viac na str. 6.
Peter Dziak
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Dotyk Božej lásky
Aj tento rok v našej farnosti malé duše prvoprijímajúcich
detí dostali milosť pochopiť, že vo Svätom prijímaní
prichádza k človeku skutočný Boh.
Deti v príprave na tento deň povzbudzovali rodičia, pán farár
a páni kapláni Dávid a Lukáš. Upevňovali v nich túžbu prijať
Eucharistiu ako veľký, neoceniteľný dar. Či už počas piatkových
svätých omší pre deti, na hodinách náboženstva, stretnutiach
na fare, ale aj pri systematickej príprave detí, ktorá prebiehala
aj v rodinách.
Prvé sväté prijímanie by malo byť jedným z najkrajších dní
v živote kresťana. Nie však ozdobami, šatami, ale pochopením
podstaty. Svätá Eucharistia je uvádzanie do kresťanského života.
Boh si preto zaslúži slávu za všetko, čo pre nás urobil, ako
to vlastne vymyslel s tou Eucharistiou, že ostal živý medzi nami.

Aké prázdne by bolo, keby sa všetky tie sprievodné javy,
od oblečenia po darčeky, nespájali s úžasným tajomstvom
prijatia živého Krista do svojho vnútra prvýkrát. Môže sa ľahko
stať, že vďaka týmto sprievodným javom sa nám vytratí
to najhlavnejšie - živý Boh v srdciach. Ale to sa v našej farnosti,
v nedeľu 26. 5. 2019 vo farskom kostole sv. Petra a Pavla
v Novom Smokovci, nestalo. Prijatie Pána Ježiša do svojho
srdca bola podstata, ktorá sa deťom najviac páčila na prvom
svätom prijímaní. To bol aj hlavný cieľ celej prípravy na prijatie
Krista.
Všetko to začalo na jeseň minulého roka. „V máji vás čaká
veľký deň, už ste vo veku, keď ste dozreli na to, aby Ježiš vstúpil
do vášho srdca, aby ste prijali Jeho Telo, ktoré nám tu zanechal
ako dar, keď po zmŕtvychvstaní vystúpil do neba.“ Tak nejako
to bolo, keď pán kaplán Dávid piatok čo piatok veľmi dôsledne,

zodpovedne, s pokorou a nádejou začal pripravovať deti na ich
veľký deň.
Každý piatok deti, ale aj rodičia netrpezlivo čakali
na podobenstvo, o ktorom bude pán kaplán Dávid rozprávať,
aj ho prakticky vysvetľovať. Mnohí z nás si to zapamätajú
už navždy, keďže podobenstvá ako aj praktické príklady
pán kaplán Dávid vysvetlil ukážkovo. Deti mali aj stretnutia
po piatkových svätých omšiach na fare, kde obetavé tety
animátorky pre ne pripravili vždy zaujímavý a poučný program.
Veľké „trojdnie“ začalo pre deti už v piatok po svätej omši.
Kňazi preskúšali deti, či sú pripravené na prijatie Eucharistie.
Zvažovali a prísne hodnotili, ktoré z detí je dostatočne zrelé
prijať túto sviatosť a pochopilo obsah a podstatu Eucharistie. Deti
sa pripravovali zodpovedne a veľmi sa tešili na svoj prvý deň;
skúšanie a preverovanie zrelosti bolo pre ne aj trochu stresom.
Boli plné očakávania. Nevedeli, čo sa ich prísny pán kaplán
a ešte prísnejší pán farár opýtajú. Všetci k tomu pristupovali
veľmi zodpovedne. Deti náročné skúšky zvládli. V sobotu ich
čakala prvá svätá spoveď - ďalší vážny a zodpovedný krok
v príprave.
Po spovedi bola generálka, rozdeľovali sa úlohy: kto bude
čítať, kto ponesie obetné dary a podobne. Každé z detí odovzdalo
niečo zo seba, niektorí s väčšou, niektorí s menšou trémou, ale
všetci úprimne s veľkou odhodlanosťou a láskou.
Mládež a staršie deti, pod vedením Moniky a Mariána,
nacvičovali krásne piesne, aby vytvorili dôstojnú atmosféru,
aká k takejto slávnosti patrí. Pripojili sa aj Jakub s husľami.
Na gitare hrali Katka a Sára a na kachone Maťo. Všetko
to doprevádzal Majko na klavíri. Spolu s Jakubom sprevádzali
deti aj na piatkových svätých omšiach po celý rok.
V nedeľu 26. 5. 2019 sa kostol naplnil deťmi, rodičmi,
starými rodičmi, krstnými rodičmi, súrodencami a všetkými,
ktorí sa prišli zúčastniť na radosti prvoprijímajúcich detí
na slávnostnej svätej omši. Tú celebrovali pán farár, pán kaplán
Lukáš a pán kaplán Dávid. Celá svätá omša sa niesla v duchu
pochopenia obsahu a podstaty Eucharistie, v ktorej sa Kristus
dáva všetkým bez rozdielu.
Začal sa veľký slávnostný deň našich prvoprijímajúcich
tatranských detí - deň prijatia sviatosti prvého svätého prijímania.
Deti sa stretli s Ježišom, prítomným vo Sviatosti oltárnej,
a to v ešte osobnejšej a bezprostrednejšej forme. V nedeľu,
po predchádzajúcej prvej svätej spovedi, prvýkrát občerstvili
svoju dušu Božím pokrmom. V tento veľký deň urobili prvý
krok silnej príslušnosti k Ježišovi Kristovi. Dostali veľmi veľký
dar v Eucharistii.
A boli aj ovečky - vankúšiky - darčeky pre tieto deti, ktoré
už niekoľko rokov tradične odovzdáva pán farár. Veríme, že ešte
nezdochli :-). Prečo? Pretože tajomstvo prežitia týchto ovečiek
nie je pozemský pokrm, ale každodenná modlitba.
Učme deti aj doma o tomto veľkom tajomstve. Nenechávajme
to len na hodiny náboženstva. Skúsme ich upútať vlastným
príkladom, ako pri všetkom, čo sa týka výchovy. Prijímajme
Eucharistiu často, s veľkou vďakou a pokorou, adorujme
Eucharistiu – Boží Duch nás vovedie do tohto tajomstva,
čítajme si o Eucharistii.
Svätá Terezka z Lisieux povedala o Eucharistii: „Keby ľudia
poznali význam Eucharistie, poriadkova služba by musela riadiť
zástupy pri vchodoch do kostola.“ Zamyslime sa všetci nad tým,
že Eucharistia sa môže stať požehnaním pre celú rodinu.
Zuzana a Martin Šarišskí
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Tak, a je to tu!
Akože čo? Predsa prázdniny. No dobre, ešte pár dní, ale
už - už to príde. Voľno, oddych, tábory, dovolenky... Končia sa
aj naše pravidelné piatkové stretká na fare so všetkými deťmi
z našej farnosti, ktoré chcú čas tráviť s nami pri tvorivých
dielňach, hrách, hľadačkách, varení – jednoducho povedané,
pri zábave. Ak by sme mali zhodnotiť a pospomínať všetko to,
čo sme zažili, nestačil by nám možno ani celý časopis. Tvorili
sme, hľadali poklad, lúštili, súťažili, hrali sme sa. Ale robili
sme aj dobré skutky. Navštevovali sme s darčekom, pesničkou
a modlitbou starkých v zariadení pre seniorov. Chceme sa
poďakovať všetkým našim deťom, ktoré s nami trávili čas.
Rodičom, že ich medzi nás doviezli a boli ochotní aj vypomôcť.
Vážime si každú ochotnú ruku, pretože to znamená, že láska
ešte nevymrela a vládne medzi nami. Ak vás oslovuje práca s
deťmi alebo ste zásobárňou nápadov na hry, príďte. Potešíme
sa každému.

Na stretká s deťmi sa budeme tešiť opäť v septembri.
Veríme, že okrem tých „skalných“, ktoré s nami trávili tento
školský rok, pribudnú aj ďalšie.
Ale aj cez prázdniny sme si pre vás niečo pripravili. Aj
tento rok pripravujeme dva denné tábory. Tábor pre deti od 3
do 7 rokov s množstvom hier a zábavy bude od 5. do 9. augusta.
Pre staršie deti od 8 do 14 rokov bude tábor od 12. do 16.
augusta. Plánujeme výlet do Bachledovej doliny a Litmanovej.
Ani tento rok neobídeme naše sestričky v Charitnom dome v
Dolnom Smokovci. Záver tábora bude patriť ceste na Sliezsky
dom a návšteve Zariadenia pre seniorov Leonardo v Tatranskej
Polianke. Podrobnejší program táborov nájdete na nástenkách,
v prihláškach a na www.rkctatry.sk v rubrikách Pripravujeme
a Pre deti.
Čo poviete? Pridáte sa? Tešíme sa na vás. Naše úprimné
Pán Boh zaplať patrí všetkým vám, ktorí sa za nás modlíte.
Bez vašich modlitieb by naše stretká už dávno stroskotali.
Detský tím

Priateľstvo Ducha Svätého
V školskom roku 2018/2019 prebiehala v našej farnosti
individuálna príprava na prijatie sviatosti birmovania.
Sedem mladých sa rozhodlo vstúpiť do formácie, v ktorej
chceli viac či menej objavovať prítomnosť Ježiša v ich živote.
Dvaja z nich sa svojím prístupom k príprave rozhodli
nepokračovať v napredovaní, a tak sme pokračovali s tými, ktorí
vnútornú túžbu prejavovali aj navonok. Pre mňa osobne išlo
o veľkú milosť, že môžem niekomu rozprávať o Ježišovi. Vďaka
individuálnej forme prípravy sme mohli vstúpiť do priateľských
vzťahov s Ježišom, ale i medzi sebou navzájom. Táto príprava
ma naučila viac sa stavať do pozície rybára, než do pozície
pastiera. Omnoho viac som si uvedomoval, že treba k nim
pristupovať tak, aby zakaždým vnímali Otcovu prítomnosť
a jeho lásku. Vedel som, že jedine to ich môže posunúť a jedine
to ich môže premeniť.
Ďakujem všetkým, ktorí si adoptovali birmovanca a modlili
sa zaňho. Trpezlivá modlitba je počas rybárčenia veľmi dôležitá.
Učí nás v dôvere čakať, že Boh si použije všetko to, čo sme
v jeho mene ponúkli iným.
V popradskej konkatedrále sa 9. júna vysluhovala sviatosť
birmovania, ktorú prišiel udeliť emeritný otec biskup Andrej
Imrich. Celá slávnosť sa niesla v znamení a prítomnosti Ducha.
Myslel som si, že to je vrchol danej chvíle. V podstate to vrchol
bol, ale čo mňa osobne veľmi dostalo, bolo stretnutie po svätej
omši. Našich birmovancov prišli podporiť mladí z Tatier.
Mňa osobne to veľmi dojalo. Bolo to nádherné! Neskutočné!
Pritom som nič neorganizoval, nikomu som nepísal, že by bolo
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dobré, aby prišli a podporili ich v tento ich deň. Začali od seba.
Nehľadali výhovorky, ktoré sú v dnešnej dobe také časté, a prišli.
Vykročili zo svojej komfortnej zóny a nepozerali sa na seba,
ale na druhých. V tomto som videl také veľké vanutie Ducha,
tu som cítil jeho prítomnosť. Duch vanie, kde chce a v ten deň
mi ukázal veľkosť a podstatu priateľstva. Priateľstvo, ktoré
nás učí odkloniť zrak od seba a pozrieť sa na toho druhého.
Priateľstvo, ktoré ma učí obetovať sa, vykročiť, usmiať sa a nič
za to neočakávať. Priateľstvo, ktoré má druhé meno nezištnosť.
Som rád, že som mohol byť súčasťou tejto školy Ducha.
Po tejto silnej skúsenosti sa už pár dní snažím zhodnotiť
situáciu s mladými v našej farnosti. Duch nás naučil vyjsť zo seba
a začať žiť priateľstvo. Veľmi mi to pripomína vetu zo Svätého
písma: „Pozri, ako sa navzájom milujú.“ Toto by z nás malo byť
cítiť, a to by sme mali viac žiť v našom spoločenstve mladých.
Veľmi vtipne si spomínam na udalosť, ktorá sa stala pred
časom na fare. Mali sme mládežnícku svätú omšu a po nej
stretnutie na fare. Bolo nás okolo dvadsať. Prišiel za mnou jeden
chalan a povedal mi: „Dávid, kde sú všetci, čo chýbajú, veď
tu nikto nie je.“ Nevidel priateľov, ktorí sú okolo neho, ale videl
priateľov, ktorí tam aktuálne z rôznych dôvodov neboli. Ostatní
boli preňho nikto. Priateľstvo nám otvára náš pohľad, aby sme
videli tých okolo nás. Aby sme vstúpili do tejto najriskantnejšej
záležitosti života. To ma naučil Duch pri slávnosti birmovania
a toto je úmysel mojej modlitby za našich mladých, do ktorej
pozývam aj vás.
Dávid Sklarčík, kaplán
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Koncom roka 2018 pán farár Róbert Tokár vyhlásil,
že plánuje v našej farnosti zorganizovať púť cez kresťanské
Pobaltie až do Petrohradu. Potešilo ma to, lebo sú to pre nás
neznáme krajiny. V škole sme sa o nich veľa učili, ale nikdy
sme ich nenavštívili. Preto som zatúžila zúčastniť sa tejto
púte. Po rodinnej porade sme sa s manželom prihlásili.
V pondelok 3. 6. 2019 sme nadránom vyrazili z Tatranskej
Lomnice smerom na Prešov, Duklu, naprieč Poľskom do Litvy.
Musím priznať, že som bola ohúrená a prekvapená krásou
krajiny, ktorou sme prechádzali. Už v Poľsku sa pred nami
rozprestierali nekonečné roviny, obrovské lány obsiate obilím,
zodpovedne obrobená úrodná pôda. Takýto ráz krajiny nás
sprevádzal až po Petrohrad. Boli sme tam v jarnom období,
a tak sme mohli vidieť tú najkrajšiu prírodnú scenériu, ktorú
nám ponúkol Pán Boh. Sme za to vďační.
Púťou nás sprevádzali náš pán farár vdp. Róbert Tokár
a tiež vdp. Rastislav Dvorový, ktorý bol aj našim sprievodcom
a tlmočníkom. Je to človek veľmi vzdelaný a znalý problematiky
cirkvi na Pobaltí a v Rusku, lebo v minulosti pôsobil v misiách
na rusky hovoriacich územiach. Veľmi fundovane a zaujímavo
nám rozprával o každej krajine, ktorou sme prechádzali,
o jej histórii, vzniku, boji za nezávislosť. Pobaltské krajiny
prešli ťažkými skúškami, neustále odolávali útokom cudzích
vojsk a mnohokrát boli podmanené inými štátmi. V roku
1991 sa im podarilo vyhlásiť samostatnosť a neskôr vstúpiť
do Európskej únie. V tomto období začali rekonštruovať všetky
sakrálne objekty, ktoré dovtedy slúžili často ako skladové
priestory. My sme už mohli obdivovať noblesu chrámov
a katedrál v ich plnej kráse. Hlavné mestá pobaltských krajín
dýchajú históriou, prevláda tu architektúra západu, hlavne
Nemecka, keďže ich v minulosti obývali nemeckí obchodníci
a tu si aj založili obchodnú spoločnosť Hansa.
V prvý deň, v neskorých večerných hodinách sme
docestovali do mesta Šiluva v Litve. Po ubytovaní a večeri sme
sa zišli v miestnej kaplnke, kde sme mali svätú omšu. Aj druhý
deň ráno sme sa boli poďakovať v tejto kaplnke. Následne
sme sa vydali na cestu, smerom na Horu krížov. Je to pamätné
miesto, premodlené, vyžarujúce pokoj a silu viery. Umelo
vytvorený pahorok, na ktorý ľudia prinášali kríže rôznych
tvarov a veľkostí, ako symbol svojho utrpenia. Tu sa modlili
za vyslyšanie svojich prosieb. Dnes miesto navštevujú pútnici
z celého sveta a prikladajú sem svoje kríže. Je tu umiestnený
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aj kríž z Detvy, taký, ako sú aj tie na Symbolickom cintoríne
pri Popradskom plese. V minulosti bolo toto miesto mnohokrát
úplne zničené, ale veriaci si ho stále obnovili. Toto miesto
navštívil aj pápež Ján Pavol II. počas svojej návštevy Pobaltia.
Pokračovali sme smerom do hlavného mesta LotyšskaRigy. Opäť prekrásne historické mesto s vplyvom nemeckej
architektúry. Okrem iných nádherných sakrálnych objektov sme
navštívili Chrám sv. Alexandra Nevského. Cár ho dal postaviť
na počesť víťazstva ruskej armády nad Napoleonom Bonaparte.
Navštívili sme aj Chrám narodenia Matky Božej.
Naša cesta sa uberala smerom do hlavného mesta EstónskaTalinu. Mesto dýchajúce históriou, ale aj moderným spôsobom
života. Navštívili sme tam pravoslávny Chrám Alexandra
Nevského, ktorý patrí ruskej pravoslávnej cirkvi, tiež gotický
kostol sv. Olafa, ktorý je zasvätený nórskemu kráľovi Olafovi II.
Jeho veža má výšku 124 m a je na nej vyhliadková terasa.
Donedávna bola najvyššou v Európe.
Z Talina sme pokračovali do mesta Narva pri ruských
hraniciach, kde sme boli ubytovaní. Ráno po raňajkách sme
si ešte prezreli mesto a presunuli sa k hraniciam, kde sme
absolvovali colnú a pasovú kontrolu. Po prechode hraníc sme
sa vydali smerom k Petrohradu. Mesto Petrohrad - perla našej
púte. Hovorí sa mu aj Benátky severu, keďže je postavený
na malých ostrovoch a bažinách. Založil ho cár Peter I.
27. 5. 1703 ako nové moderné mesto podľa svojich p redstáv
a vzoru západných krajín, ktoré rád a často navštevoval. Mesto
zažívalo vo svojej krátkej histórii veľké turbulencie. Najväčšou
pohromou bola jeho blokáda počas druhej svetovej vojny.
Mesto bolo obkľúčené nepriateľom takmer 900 dní, bez prísunu

potravín a iných pre život dôležitých vecí. Rozšírili sa choroby,
a tak denne v meste zomrelo až 15 000 ľudí. Ale nevzdali
sa a Petrohrad vstal z popola.
V meste sa nachádzajú významné sakrálne pamiatky, hlavne
pravoslávne chrámy. Najvýznamnejšími sú Chrám sv. Izáka,
ktorý je svojou veľkosťou na štvrtom mieste na svete, Chrám
Kristovho vzkriesenia (Spasiteľa na krvi), Kazanská katedrála
s Kazanskou ikonou Božej matky. Chrám sv. Alexandra
Nevského, ktorého cár Peter I. ustanovil za patróna mesta.
Obdivovali sme hlavne ich majestátnosť, krásne opravené
vonkajšie fasády, ale hlavne interiéry, písané ikony i celé
ikonostasy. V ich priestoroch sme mohli precítiť silu Ducha
Svätého a pokoj, ktorý tu vládol. Všetci sme ďakovali za túto
príležitosť, ktorú nám ponúkol Pán. Božie domy sú bohato
zdobené zlatom a drahými kameňmi. Aj to na nás pôsobilo
ohromujúco.
Na druhý deň sme navštívili Carskoe selo, Ermitáž - dych
vyrážajúce skvosty architektúry konca 18. storočia.
Budovy boli počas vojen a blokády poškodené, ale po druhej
svetovej vojne ich začali rekonštruovať. Dnes sme ich mohli
vidieť v plnej kráse. Rekonštrukcia trvala takmer 50 rokov.
Ďalším naším cieľom bola Petro-Pavlovská pevnosť,
vybudovaná hneď v roku 1703. Pevnosť mala slúžiť na obranné
účely, ale slúžila aj ako väzenie. Nachádza sa v nej katedrála
sv. Petra a Pavla. Je dominantou Petrohradu a zaujímavá tým,
že sú v nej pochovaní ruskí imperátori, ich manželky a príbuzní.
Poslednou perlou na našej púti bol Peterhof alebo Petrov
dvorec. Je to nádherný palác s obrovskou záhradou, v ktorej
sa nachádza viac ako 150 fontán. Fontány fungujú na princípe
samospádu vody, nie je tam použité žiadne moderné čerpadlo.
Záhradu zdobí množstvo pozlátených sôch.
Petrohrad nás očaril nielen svojim bohatstvom, ktoré tam
zanechal cár Peter I., ale aj množstvom sakrálnych stavieb, ktoré
sú nádherne zrekonštruované a opäť slúžia svojmu účelu. Nedá
sa všetko opísať, je toho veľmi veľa, ale odchádzame s hlbokým
zážitkom, posilnení Duchom Svätým, ktorý nás bude v živote
viesť.
V Petrohrade sme mali aj nočný program. Nebola to noc,
na akú sme zvyknutí. Slnko nezapadlo úplne, ale v noci bolo
pološero, jednoducho biele noci. O 23:00 sme išli k rieke Neve,
kde sa v noci otvárajú mosty, aby väčšie lode mohli preplávať.
Bolo to ohromné divadlo. Hrala nádherná hudba a pritom
sa mosty zdvihli a čakajúce lode sa pohli. Okolo nich robili
program aj iné, malé lode, ktoré boli na okolí. Do hotela sme
prišli o 2:30 a nevedeli sme, či máme ísť spať, lebo bolo vidno.
Bol to pre nás ohromný zážitok.
Na druhý deň sme už opúšťali Petrohrad. Rozmýšľala som,
či sa sem ešte niekedy vrátim. Toľko krásy na jednom mieste…
Nasledovala cesta do Pskova, kde sme mali ubytovanie. Tam
sme navštívili Chrám Najsvätejšej Trojice.

Národná svätyňa Panny Márie, Šiluva

Našou poslednou zastávkou na spiatočnej ceste bolo mesto
Vilnius v Litve. Tu sme navštívili chrám Božieho milosrdenstva,
kde sme mali možnosť vidieť originál obrazu na hlavnom oltári.
Posledné naše zastavenie bolo pri mestskej bašte Ostrá
Brama, kde sme sa poklonili Matke ustavičnej pomoci. Tam,
na ulici plnej ľudí, sme spontánne, trojhlasne zaspievali našu
pieseň Kráľovná nebies. Bolo to nádherné. Poslednú svätú omšu
sme absolvovali vo Svidníku o 22:30 na ceste domov.
Na záver by som sa chcela zo srdca poďakovať hlavne
pánovi farárovi Róbertovi Tokárovi za jeho modlitby, za sväté
omše, ktoré nám vedel vždy zariadiť aj celebrovať spolu s otcom
Rastislavom. Za jeho neustálu starostlivosť o nás, za jeho
priateľské slová a humor, ktorým nám spríjemňoval dlhú cestu.
Nech ho Pán Boh požehná a dá mu silu pri jeho ďalšej službe
veriacim.
Taktiež veľké Pán Boh zaplať otcovi Rastislavovi
Dvorovému, ktorý si svojimi vedomosťami a priateľským
prístupom získal všetkých účastníkov púte. Zo srdca ďakujeme.
Našim vodičom Jaroslavovi a Tonkovi patrí veľká vďaka
za to, že s nami prešli 3 490 km bez problémov, počas celej cesty
nám poskytovali občerstvenie a hlavne chladené nápoje, ktoré
boli veľmi žiadané. Nech ich Pán Boh sprevádza na ich ďalších
cestách.
Magdaléna Hančová

Čo mi dala púť?
Táto púť nám dala nad očakávania veľa. Išli sme
do neznámeho sveta, o ktorom sme síce veľa počuli, ale
až na tých krásnych miestach sme veľa vecí pochopili. Aj vďaka
výbornému sprievodcovi otcovi Rastislavovi, ktorý nás svojimi
vedomosťami, legendami a zdravým humorom doslova ohúril.
Láska, odpustenie, jednota, pokora – aj to boli témy jeho
Chrám Spasiteľa na krvi, Petrohrad

hlbokých kázní. Kresťanské Pobaltie nás veľmi milo prekvapilo
krásnou prírodou, bohatou históriou a v neposlednom rade
duchovnom, ktoré dýchalo na nás z každého chrámu, ale
aj z ľudí okolo. Veľká vďaka nášmu pánovi farárovi Róbertovi
Tokárovi, ktorý sa tak obetavo staral o celú organizáciu nášho
zájazdu. Neskutočne krásne miesta ako Riga, Talin, Šiluva,
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Hora Krížov, Peterhof, Vilnius, veľkolepý Petrohrad a biele
noci. Bolo to proste úžasné. Skvelá partia, slniečko počas celej
púte, ale hlavne vo vzduchu bolo cítiť vanutie Ducha Svätého.
Znova sa nám potvrdilo, že ak necháme všetko v rukách Božích,
nikdy sa nemusíme báť. Vďaka ti, Pane Ježišu, dôverujem ti.
Obraz Božieho milosrdenstva a nádherné ikony Bohorodičky
v chráme svätého Izáka aj v chráme Spasiteľa na krvi a ďalších
boli pre mňa naj. A Hora krížov - zvláštny zážitok. Veľmi sa
tešíme, že sme tieto miesta mohli navštíviť.
Manželia Štefaňákovci

Napísať najsilnejší zážitok z farskej púte je skoro nemožné.
Na to má Ratolesť málo strán :-) Zážitkov som mala veľa a boli
rôzne. Prvým, pre mňa veľmi zvláštnym, bolo byť na miestach,
o ktorých som sa učila na kvíz „Čo vieš o ZSSR“, ktorý sme
v minulom režime povinne absolvovali raz do roka. Keby
mi vtedy bol niekto povedal, že sa raz budem prechádzať
po litovskom Vilniuse, lotyšskej Rige, či estónskom Taline,
pomyslela by som si svoje. Druhým bol veľkolepý Petrohrad.
To, čo nám ponúkol, sa nedá opísať slovami. To treba vidieť.
Obrovskú silu však mala pre mňa návšteva hrobu Xénie,
ktorá je patrónkou rodín. Za svojho života kadiaľ prešla, tam
sa začalo dariť dávať všetko do poriadku. A ja som na spiatočnej
ceste čoraz viac nadobúdala presvedčenie, že bola patrónkou
aj našej púte, lebo tak, ako sa darilo nám a všetko vychádzalo,
to určite nebolo len z nášho úsilia.
Viera Bradáčová

Veľa milých miest, veľa zážitkov. Ktoré z nich boli
najsilnejšie, ktoré vybrať? Pre mňa osobne vynikli miesto
zjavenia sa Panny Márie v Šiluve v Litve, Hora krížov blízko
mesta Šilauiai v Litve a Kazaňská Panna Mária v Petrohrade.
Dve z nich spája naša Nebeská Matka, sila jej príhovoru,
uistenie, že pod jej zástavou možno dosiahnuť aj nemožné.
A Hora krížov? Nuž silná spomienka a symbol všetkých, ktorí
trpeli a umierali za komunistického režimu nielen v Rusku, ale
aj u nás. A symbol toho, že pekelné brány cirkev nepremôžu.
Peter Kukoľ

O takejto púti sme ani nesnívali… to treba zažiť. Vidieť
nádherné miesta je pastva pre oči. Ale krásu sme nevnímali len
očami, ale aj srdcom.
Čo ma najviac oslovilo? Šiluva – chrám zjavenia sa Panny
Márie. Slzy hovoria za všetko… cítila som objatie „Božej
mamy“ a teplo jej náručia… Hora krížov – tu sme mysleli
na všetkých stratených. Najsilnejším miestom však pre mňa,
možno sa zasmejete, bol cintorín. Kaplnka nad hrobom Xénie
Petrohradskej. Dať na papier tento zážitok je ťažké. Tak
ako láska sa nedá vyjadriť slovami, ani dotyk Boha sa nedá
opísať… Pravoslávne spevy v chrámoch vyvolávali zas vo mne
spomienku na moju mamu, ktorá nás odmalička „trápila“
počúvaním tejto hudby. Milovala vážnu hudbu a bonbónmi
pre ňu boli práve pravoslávne spevy. Počuť to naživo, nie
z platne… zimomriavky…
Smiech, spev, dobrá nálada, množstvo humorných situácií
v záplave slnečných dní zoceľovali naše spoločenstvo. Pán farár
počítal svoje ovce aj dvadsaťkrát za deň, len aby sa ani jedna
nestratila a so sestričkou Evkou sa pravidelne starali o naše
zdravie. Vďaka týmto „primárskym“ a „sestričkovským“ vizitám
nikto nepodľahol chorobe, či už telesnej alebo duchovnej.
A na záver? Určite sa najprv chcem poďakovať Pánu Bohu
za jeho prítomnosť medzi nami a lásku, ktorou nás miluje. Nášmu
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pánu farárovi za zorganizovanie púte, pánu farárovi Rasťovi
za úžasné kázne a vytváranie nálady a šoférom za bezpečnú jazdu.
Monika Kukoľová

Svätí rodičia majú sväté deti

Pobaltie ma prekvapilo, ohúrilo. Je to krajina veľkej obety,
viery a odvahy. Prešla rôznymi vojnami a žila pod nadvládou.
Pravoslávne chrámy sú krásne, tie maľby a majestátnosť
jednotlivých objektov mi vyrazili dych. Ikony sú živé obrazy,
ako povedal otec Rastislav, ktorý nám svojím výkladom
a širokým rozhľadom priblížil tieto krásne krajiny.
Mojím najväčším zážitkom je poznanie, že slúžiť neznamená
ponížiť sa, pokoriť, ale znamená to radosť. Že sa máme prijať
takí, akí sme a dovoliť Bohu, aby nás viedol.
Oľga Kaščáková

Naša farnosť zorganizovala už viacero pútnických zájazdov.
Ja som sa takéhoto zájazdu zúčastnila prvýkrát. Navštíviť
Petrohrad a Pobaltie bolo mojou túžbou dlhší čas. A keď
sa naskytla možnosť zúčastniť sa ho spolu s ľuďmi z našej
farnosti, tak som neváhala prihlásiť sa.
Bol to úžasný duchovný i umelecký zážitok. Každé kresťanské
miesto vo mne zanechalo hlboký dojem. Oslovila ma i zbožnosť
a úctivosť pravoslávnych veriacich v ich chrámoch. Najviac vo
mne rezonuje, že sme navštívili miesta, kde začala hrôza, ktorá
priniesla utrpenie a smrť miliónom nevinných ľudí vo veľkej
časti sveta. Na to by sme nemali zabúdať a mali by sme ďakovať
Pánu Bohu za pokoj, ktorý máme. Prosme o pokoj vo svete, aby
sa niečo také už nikdy nezopakovalo.
Monika Kollegová

Bolo veľmi pekné sledovať pútnikov pri modlitbe,
vo chvíľach ticha, pri stolovaní i pri slivovici. Nikto nemal
s ničím problém, naopak, každý sa svojím spôsobom snažil
prispieť k tomu, aby sa ten druhý cítil dobre. Asi aj preto bola
pre mňa táto púť veľmi, veľmi príjemná. Silné zážitky? Dva.
1. Miesto – hrob Xénie Petrohradskej – veľmi silné, tiché
miesto uprostred hluku metropoly. Duchovná oáza, kde človek
vníma, že jeho telo je len prach, ale to čo z neho robí človeka,
je jeho duša a jej Božia schopnosť milovať.
2. Kontrast – veľkoleposť Petrohradu a chudoba dedín.
Hĺbka veľkej ruskej duše a bezvýznamnosť jednotlivého človeka.
Zbožnosť chrámov a diabolstvo korupcie. A toto všetko sa spolu
miesi. Akoby sa v tej veľkej krajine duša človeka roztiekla
a úpenlivo hľadá niekoho, kto jej dá zmysel – dych života.
Znovu si intenzívne uvedomujem, ako nevyhnutne, zúfalo
potrebujem Ježiša Krista.
Róbert Tokár, farár

Sú ľudia, ktorí šíria svetlo a Vaše spoločenstvo šíri
aj neskonalú radosť a jednotu. Pánu farárovi – dôkazne na tomto
zájazde dobrému pastierovi – prajeme, aby dary Ducha Svätého
hojne rozlieval v reálnom živote na svoje ovečky. Farskému
spoločenstvu želáme, aby v jednote rôznosti šírilo lásku a pokoj
do sveta. Nesmierne si vážime výber brilantných vodičov a ich
servis i voľbu erudovaného noblesne vtipného sprievodcu vdp.
Rastislava Dvorového. Ďakujeme za nádherné zážitky, ľudskosť,
starostlivosť, pozornosť a perfektnú organizáciu púte po Pobaltí.
Robme šťastnými tých, čo sú blízko a tí, čo sú ďaleko, prídu.
S obdivom a úctou
štvorlístok pútničiek z Michaloviec a Sobraniec

„Čo ma pri myšlienke na Svätú rodinu príjemne dojíma,
je predstava o celkom obyčajnom živote. V jej živote sa všetko
odohralo ako v našom.“-Terézia z Lisieux.
O rodičoch svätej Terézie z Lisieux by sme nevedeli
dohromady nič, keby to ona sama nebola uviedla vo svojich
spomienkach. Táto svätica lásky sa svojím prežívaním viery
stala duchovným obohatením pre mnohých a jej jednoduchá
spiritualita stále nadchýna a povzbudzuje.
„Mojím povolaním je láska. Chcela by som Ježiša milovať
tak vrúcne, ako ho ešte nikto nemiloval. Najmenší úkon lásky
osoží Cirkvi viac, ako všetky ostatné skutky dovedna.“
Pápež Ján Pavol II. ju 19. 10. 1997 vyhlásil za Učiteľku
Cirkvi, hoci okrem vlastného životopisu (aj to len na príkaz
predstavenej) a pár básní nenapísala nič. Práve v životopise
hovorí o dvoch úžasných ľuďoch, jej rodičoch, ktorí pre ňu boli
vzorom viery.
„Boh mi dal otca a matku, ktorí boli hodnejší neba ako
zeme.“-Terézia z Lisieux.
Louis a Zélia Martinovci žili v 19. storočí vo Francúzsku.
Luis Martin sa narodil v Bordeaux 22. 8. 1823. Detstvo
a mladosť strávil v Avignone a v Štrasburgu a definitívne
sa usídlil v Alencone. Zelia Guérin sa narodila v Gandelain
23. 12. 1831. Presťahovala sa do Alenconu v r. 1844. Obaja
dostali solídnu kresťanskú výchovu. Obidvaja uvažovali nad
zasväteným životom.
Louis chcel vstúpiť do kláštora svätého Bernarda, ale
nevedel dobre latinsky, tak ho neprijali a vyučil sa za hodinára.
V Alencone si otvoril hodinárstvo, ale vždy túžil po tichom
a pokojnom živote v ústraní. Žil intenzívny vzťah s Bohom,
pozýval ho do každej činnosti, hľadal ho v každom človeku.
Veľmi často chodil na púte a vydržal dlho v tichu adorovať
pred Pánom. Zélia neskôr o ňom povedala: „Môj muž je svätec,
želala by som takého všetkým ženám.“
Zélia tiež chcela vstúpiť do kláštora k vincentkám, ale
predstavená ju odmietla. S pokorou to prijala. Potom pocítila
povolanie do manželstva.
„Pokora nespočíva v myšlienkach alebo priznaní, že sme
plní chýb, ale v tom, že sme šťastní, že si iní myslia to isté
a dokonca to vyslovia.“ - Terézia z Lisieux.
Louis a Zélia spoznali, že Boh od nich žiada službu
v manželskom živote a vydali sa za hlasom, ktorý vnímali
svojím srdcom. S úžasnou láskou prijímali deti a učili ich
poznávať život. Priali si veľa detí, aby ich mohli vychovať
pre nebo. Lenže z deviatich detí im štyri zomreli. Pre rodičov
bola smrť detí ťažkou skúškou. Louis časom predal hodinárstvo,

aby pomáhal svojej manželke s predajom čipiek. Zélia napriek
rizikám podnikania verila, že Pán Boh je dobrý Otec a nikdy
nenaloží na svoje deti viac, ako dokážu uniesť. Pochopila,
že manželstvo a rodina sú privilegovaným miestom na klíčenie
a rozvoj svätosti. Vždy pracovala s nádejou a trpezlivosťou.
O Zélii sa vie, že bola ženou so silnou vierou a entuziazmom.
Obaja manželia boli presvedčení, že každého človeka
im posiela Prozreteľnosť. Bolo pre nich dôležité odovzdať deťom
svetlo viery, naučiť ich rozlišovať dobro a zlo. Pre päť dcér,
ktoré neskôr svoj život zasvätili Bohu, sa žiadny deň nezačal
bez „obetovania srdca Pánu Bohu“. Išlo o modlitbu, ktorú ich
naučila mama Zélia. „Môj Bože, obetujem ti svoje srdce, prijmi
ho, ak chceš, aby nepatrilo žiadnemu inému stvoreniu. Len tebe,
môj dobrý Ježišu.“
Louis mal takmer 50 rokov, keď Terézia prišla do rodiny ako
deviate dieťa. Zélia mala vtedy štyridsaťjeden rokov. Už v tom
čase prejavovala viditeľné znaky fyzickej únavy, sprevádzané
aj morálnym utrpením zo straty maličkých detí. Jej zbožnosť mala
podobu nostalgickej túžby po nebi. Celý život mala Zélia jedinú
túžbu: stať sa svätou. Zomrela vo veku 46 rokov. Po jej smrti
sa Louis presťahoval z Alenconu do Lisieux, kde mu príbuzní
pomáhali s výchovou dcér. Louisovi a dcéram pomohla viera
prekonať všetky ťažkosti. Louis trávil so svojimi dcérami veľa
času. Čítali si, modlili sa, spievali. Najmladšia dcéra Terezka
neskôr vo svojich spisoch poznamenala, že pri modlitbách
sa pozerala na ocka, aby vedela, ako sa modlia svätí.
„V modlitbe a obeti spočívala všetka moja sila.
Sú to neporaziteľné zbrane, ktoré mi dal Ježiš. Dokážu získať
dušu oveľa lepšie ako slovo. To je moja častá skúsenosť.“Terézia z Lisieux.
Po tom, čo Louis odprevadil svoju najmladšiu dcéru
na Karmel, vypukla u neho zákerná choroba a musel byť
umiestnený v ústave pre duševne chorých. Po niekoľkoročnom
zápase Louis tejto chorobe podľahol. Terezka neskôr na toto
obdobie spomína: „Boli to roky najplodnejšie v celom našom
živote, nevymenila by som ich ani za všetky extázy a zjavenia
svätcov. Moje srdce prekypuje vďačnosťou pri pomyslení
na tento neoceniteľný poklad. Ježiš nám vzal toho, ktorého
sme tak nežne milovali, ešte bolestnejším spôsobom, ako nám
v rozpuku nášho života odňal našu drahú mamku… No nebolo
to vari preto, aby sme mohli naozaj povedať: „Otče náš, ktorý
si na nebesiach?“
Vyhlásenie Louisa a Zélie za blahoslavených nebolo
jednoduché. Bolo treba čakať na overený a potvrdený „fyzický
zázrak“. Tým bolo uzdravenie talianskeho chlapca Pietra Schilira
z Milána, ktorý sa narodil (2002) s ťažkou deformáciou pľúc
a podľa lekárov nemal šancu na prežitie. Pietro bol zázračne
uzdravený na príhovor rodičov Martinovcov, ktorí, po uznaní
tohto zázraku, boli v roku 2008 blahorečení.
Manželia Martinovci svojimi modlitbami a evanjeliovým
svedectvom sprevádzali cesty dcér. Kým cesta ich dcéry Terezky
sa stala malou cestou, a ona je považovaná za sväticu výťahu, t.
j. Božieho náručia, do ktorého sa s dôverou vrhla, Louis a Zélia
sú svätcami schodiska, výstupu zo schodu na schod.
Liturgická spomienka svätých manželov Martinovcov
pripadá na 12. júl. V nedeľu 18. 10. 2015 ich na Námestí svätého
Petra vo Vatikáne svätorečil pápež František.
„Keď sa dopustíme chyby, nikdy by sme to nemali
pripisovať prirodzenej príčine, ako napríklad chorobe, počasiu
alebo starosti. Toto zlyhanie by sme mali skôr pripísať našej
nedokonalosti a nikdy pritom nestratiť odvahu.“-Terézia
z Lisieux.
Róbert Tokár, farár
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Predstavujeme vám tri úspešné ženy, odborníčky vo svojej profesii. Beáta Evansová je riaditeľkou najvyššie položenej
základnej školy na Slovensku. Jana Piteková pôsobí ako zástupkyňa vedúcej katedry manažmentu na Katolíckej univerzite
v Ružomberku. Mária Frančáková lieči ľudí – je všeobecnou lekárkou vo Svite. Viete, čo ich spája? Sú Tatranky, stretnúť
ich možno (aj) v kostole a …každá z nich je manželkou a zároveň matkou štyroch detí. Ochotne nám porozprávali o tom,
ako vnímajú pozitíva či negatíva početnejších rodín, prepojenie materstva a kariéry, či ako pripravovali svoje staršie deti
na príchod mladších súrodencov.
Na prvom mieste je u nás Boh a rodina. Zamestnanie
nasleduje až potom. James je hudobník. Počas prvých rokov
nášho manželstva, a tiež pri našich troch deťoch, bol veľmi často
preč z domu - aj na dlhšiu dobu. Veľa času som s deťmi trávila
sama. Potom však prišiel veľký zlom, prehodnotenie priorít
a vzťahov. A prišla aj naša najmladšia dcérka Johannka. Po pol
roku s ňou ostal James na materskej dovolenke a teraz pokračuje
na rodičovskej dovolenke. Takže jednoznačne – rodina
nadovšetko. Aj nad kariéru.
Keďže prvé tri deti prišli pomerne rýchlo za sebou, veľmi
som si neuvedomovala ako vnímali, že čakáme bábätko.
Najkrajšie to však bolo pri očakávaní našej Johannky. V jednom
krásnom večernom príbehu sme im porozprávali o tom,
že budú mať ďalšieho súrodenca. Prijali to s veľkou radosťou.
V modlitbách a nadšení teda prešlo krásne obdobie tehotenstva.
Sme radi, že čitateľom farskej Ratolesti môžeme predstaviť Máme takú tradíciu - maľovať si na tehotenské bruško. Pred
naše ratolesti: Jakuba - pätnásťročného deviataka, huslistu narodením Johannky si deti navzájom namaľovali brušká
a športovca; Esther - dvanásťročnú šiestačku, speváčku a označili ich číslami – od najstaršieho č. 1 až po moje bruško
a herečku; Mateja - desaťročného štvrtáka, prírodovedca s Johannkou - č. 4.
a speváka. A napokon najmladšiu Johannku - dvojročnú radosť
Obdivujeme rodiny, ktoré sa vyberú na Pochod za život.
nás všetkých.
Je to fyzicky a určite aj psychicky náročné. Veľmi si ich
Mám jedného brata, ktorý bol vždy mojím vzorom. za to vážime. My sme sa ho doposiaľ nezúčastnili. Ale James
Vo všetkom som chcela byť ako on. Naučil ma bicyklovať, tento rok podporí Pochod priamo na pódiu so svojou kapelou.
hrať tenis a mnoho iných vecí. Keď sme spolu vyrastali, veľa Podľa nášho názoru sa rodina dostáva čím ďalej, tým väčšmi
sme sa rozprávali a pomáhali si navzájom. James má dve sestry do úzadia. Moderné sú voľné partnerstvá, každý deň počuť
a často spomína, ako počas celého detstva spolu s mamou o rozvodoch. Pokusov o samovraždu neuveriteľne pribúda.
viachlasne spievali a zabávali sa. Viacpočetná rodina má mnoho Sme si istí, že práve posledné spomínané úzko súvisí s rodinou.
pozitív. Predovšetkým je to súdržnosť, vzájomná pomoc, a tiež Nikomu, kto žije v milujúcej rodine, nemôže ani len napadnúť
veľa radosti a smiechu. Deti sa vedia „vyhrať“, dohliadnuť siahnuť si na život. Diabol útočí na rodiny, pretože vie, že v nich
na seba navzájom, tolerovať sa, ale aj motivovať. Dokážu je obrovská sila.
sa podeliť s tým, čo majú… Negatívom sú azda len financie. Ale
to sa dá, pri troche skromnosti, zvládnuť.
Nikdy sme našu rodinu nebrali ako zvlášť viacpočetnú.
Berieme ju takú, aká je. Aj keď sa nám raz stalo, že ľudia
Máme štyri deti, najstarší Dávid má 29 rokov a najmladšia
vychádzajúci z akéhosi obchodu poznamenali s nie veľmi Mária Magdaléna 9. Medzitým je 27- ročná Kristína a 18-ročný
prívetivým pohľadom: „Tí majú odvahu!“ My si však hovoríme: Michael. Dve staršie deti už pracujú, osamostatnili sa. Michael
Evansovcov nikdy nie je dosť. A mnohí naši priatelia majú šesť je študent Obchodnej akadémie v Poprade a Megi je štvrtáčka
alebo aj osem detí. Veru, ich odvahu obdivujeme.
na základnej škole.
Pred svadbou sme sa nerozprávali o počte detí. Vedeli sme
len, že deti určite chceme (niektorí naši známi si povedali,
že deti nechcú, že si chcú život užívať, a pritom si ho užívajú
práve manželia s viacerými deťmi). Ja som chcela ísť v stopách
mojich rodičov. Mať dve deti - chlapca a dievča s rozdielom
troch rokov. To nám vyšlo na sto percent. Ale Pán Boh mal
pre nás lepšie počty. Moje želanie zdvojnásobil.
Máme veľmi radi naše spontánne hudobné a tanečné večery
u nás v obývačke alebo oslavy, ktoré sa končia napríklad pingpongovým turnajom na jedálenskom stole. A ešte krajšie je,
keď spoločne cestujeme niekde autom a na plné hrdlá spievame
viachlasne Na Kráľovej holi. Alebo keď občas v sobotu ráno
všetky deti „prilezú“ do našej postele…

Beáta a James Evansovci

Jana a Michal Pitekovci
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Manžel pochádza zo štyroch detí, ja len z dvoch. Keď
sme začali spolu chodiť, veľmi rada som chodievala k nim
na návštevu. Atmosféra šesťčlennej rodiny ma fascinovala.
Zvlášť to, že medzi manželom a jeho najmladšou sestrou bol
vekový rozdiel 17 rokov. Nám to vyšlo ešte dokonalejšie, syn
Dávid sa dočkal malej sestričky ako dvadsaťročný :-) Neviem,
či je to pozitívum alebo negatívum, ale tridsať rokov sme v dome
vždy mali dieťa mladšie ako deväť rokov.
Keď som ako štyridsaťjedenročná očakávala narodenie
štvrtého dieťaťa, niektoré moje rovesníčky sa mi čudovali. Vraj
im už stačí mačička alebo psík, alebo že už čakajú na vnúčatá.
Keď ich teraz stretávam ruka v ruke so svojou deväťročnou
Megi, tak sa priznajú, že v dobrom závidia… Syndróm
prázdneho hniezda nám tak skoro nehrozí.
Manžel si vždy prial dve deti - najskôr syna a dva roky
po ňom dcérku. Tak ako to bolo zo začiatku u nich doma.
Aj to takto vyšlo, ja som do tridsiatky o treťom dieťati nechcela
ani počuť. Keď som však ako tridsaťtriročná priviedla na svet
Michaela, ktorý dnes spevom a hrou na organe sprevádza
sväté omše, tak som sa nechcela zmieriť s tým, že by to malo
byť posledné dieťa. Mária Magdaléna je doslova vymodlená.
Úprimne odporúčam všetkým párom jedno dieťa v zrelšom
veku. Je to dokonalé vychutnávanie si materstva.
Keď sme starším dvom deťom povedali, že budú mať
súrodenca, tak sa nás len opýtali, že či budeme mať na chlieb…
Keď sa narodila Megi, jej starší súrodenci mali 20 a 18 rokov.
Občas s ňou chodievali na prechádzky a vychutnávali si súcitné
pohľady, že takí mladí a už majú dieťa…V čase narodenia Márie
Magdalény sme dokončovali stavbu rodinného domu, musela
som pomerne skoro nastúpiť do práce. Študenti vedeli, že keď
mi počas prednášky zazvoní mobil, bude prestávka, pretože
dcérka je hladná a manžel mi ju doviezol na dojčenie.
Moje životné krédo čo sa týka prepojenia rodiny a kariéry
znie, že počet detí musí prevyšovať počet titulov :-) Som
rada, že sa mi to podarilo… Ale teraz vážne. Medzi druhým
a tretím, ako aj tretím a štvrtým dieťaťom máme deväťročný
rozdiel. Takéto viacpočetné materstvo nie je také náročné, ako
keď sa detičky narodia tesne po sebe. Navyše mám fantastické
rodinné zázemie. Môžem sa spoľahnúť na pomoc manžela
a rodičov.
Rodinu považujeme za vzácnu a dôležitú hodnotu. Najkrajšie
chvíle s rodinou zažívame počas spoločného pravidelného
modlenia. Ak by som mala svoj život žiť ešte raz, tak by som
zmenila len dve veci: zaviedla by som spoločné modlitby
s deťmi už od začiatku nášho vzťahu a dala život ešte aspoň
jednému alebo dvom deťom.
Keď staršie deti zistili, že aj napriek súrodencovi „máme ešte
na chlieb“, tak štvrtý súrodenec ich neprekvapil. Zvlášť, keď
som o tejto túžbe rozprávala už niekoľko rokov pred narodením
Márie Magdalény. Aby to však lepšie zvládli, pred oznámením
veľkej noviny im manžel nalial brandy…už boli predsa dospelí:)
Na Pochode za život 2019 sa zúčastním. Rozhodla som
sa už v januári, keď sme sa ako rodina zapojili do modlitbovej
reťaze za Pochod za život. Bude to moja úplne prvá účasť
na takej akcii v živote, ak nepočítam prvomájové socialistické
sprievody z môjho detstva. Prečo tam pôjdem? Je to veľmi
jednoduché. Aby naše deti a ich deti nemuseli pochodovať za to,
že slnko vychádza na východe a zapadá na západe. Pred takými
dvadsiatimi rokmi by mi ani len vo sne nenapadlo, že za tak
prirodzené veci ako je právo na život a tradičná rodina bude
potrebné manifestovať.

Mária a Peter Frančákovci

Máme štyroch synov. Najstarší Peťko má 19 rokov
a od septembra je študentom telovýchovy na Univerzite
Komenského v Bratislave. Maťko má 14 rokov, je ôsmak.
Dvanásťročný Gabko navštevuje 6. ročník základnej školy.
Najmladší Marko má 9 rokov, je tretiakom na ZŠ vo Vyšných
Hágoch. Všetci sú športovci - hrajú hokej, no majú radi aj iné
športy… Sme šťastní, že ich máme. Chlapci sú samostatní,
navzájom si pomáhajú. Doma je disciplína. Skoré ranné
vstávanie, tréningy, víkendové ligové zápasy, cestovanie,
neustále chystanie a príprava do školy sú u nás samozrejmosťou.
Bez trpezlivosti, pochopenia a pevnej vôle by to nefungovalo.
Som presvedčená o tom, že mať viac detí je výhoda.
My s manželom sme vždy chceli mať veľa detí. Ďakujeme Pánu
Bohu, že nám ich požehnal. Ja som zo štyroch súrodencov.
Rodičia nás vychovávali s láskou. Učili nás skromnosti.
A som im za to vďačná. Manžel Peťko je z piatich súrodencov.
Od strednej školy bol na internáte, veľa športoval. Chlapci
v ňom vidia veľký vzor.
Raz do roka cestujeme na letnú dovolenku a tešíme
sa zo spoločne strávených chvíľ pri mori. Chlapci sú veselí
a vtipní, veľa sa nasmejeme.
Mne deti pomohli ku vzdelaniu a kariére. Po skončení vysokej
školy sme začínali pracovať spolu s manželom vo Vyšných
Hágoch. Atestovala som z internej medicíny, pneumológie
a všeobecného lekárstva. Splnila som si sen, mám vlastnú
všeobecnú (obvodnú) ambulanciu vo Svite. Moja rodina - moje
deti a manžel, stáli vždy pri mne. Manžel veľa slúžil, keď som
bola na materskej dovolenke. Nebolo to jednoduché. Medzitým
atestoval vo svojom odbore chirurgia. Teraz pracuje na chirurgii
v Poprade. Výhovorky, že sa nedá mať veľkú rodinu a kariéru,
sú nezmysel. U nás ale nešlo o kariéru. Stále je na prvom mieste
rodina, zdravie a viera v Pána Boha, ktorú dávame našim deťom.
V dnešnej dobe si nie každý váži rodinu či materstvo.
Pochod za život je pekná akcia. Fyzicky sme sa ešte POCHODU
ZA ŽIVOT nezúčastnili, ale v srdci je to každý deň. Človek
niekedy dokáže s Božou pomocou zvládnuť až neuveriteľné
veci, ktoré mu život prináša do cesty. My doma sme to zažili.
Je to SILA.
Pripravil Martin Mistrík
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Čakáme bábätko…
Aďa Michalková je obľúbená a vždy usmiata mladá
učiteľka, ktorá pôsobí v jednej tatranskej materskej škole.
Spolu s manželom Jarom očakávajú príchod svojho druhého
potomka. Ich prvorodená dcéra Simonka sa čochvíľa dočká
súrodenca.
»» Spomenieš si, koľko detí si chcela mať voľakedy?
Keď som bola malá, chcela som byť povolaním mamka.
Aspoň tak mi to zapísali do pamätnej knižky rodičia. Vyrastala
som s dvomi bratmi, ale nepamätám si presný počet vysnívaných
detí. Vždy som vnímala, že jedno dieťa je málo. Dieťa je Boží
dar. Sama som zvedavá, koľko týchto „darov” získame. Ako
sa vraví: ak chceš rozosmiať Pána Boha, povedz mu o svojich
plánoch. Mám sesternicu, ktorej pribudol súrodenec, až keď
končila strednú školu. Vždy v detstve vravievala, že my traja
(moji bratia a ja) sme jej súrodenci. Samej jej bolo smutno. Páči
sa mi predstava mať viac detí, ale je to aj veľká zodpovednosť
pre rodičov. Poznáme rodiny, kde je viac detí (štyri až osem)
a zdá sa mi, že je to ozaj veľké šťastie. Tie deti sa vedia deliť,
sú súcitné a ochotné pomáhať, plné lásky, také pripravené
do života. Už sa vlastne učia jeden od druhého.

»» Rozprávali ste sa o tom spolu s manželom pred svadbou?

Určite sme sa rozprávali o tom, že deti chceme mať.
Nemyslím si však, že sme sa dohadovali na presnom počte.
Manžel vyrastal s jednou sestrou a v dospelosti mu do rodiny
pribudla ešte jedna sestra. Ja, ako som spomínala, som vyrastala
s dvoma bratmi a tiež v dospelosti mi pribudla ešte jedna
sestra. Taký priemer mi vychádza tri deti. Môjho manžela však
vnímam ako veľmi zodpovedného, múdreho a racionálneho.
Viem, že sa snaží pre nás zabezpečiť všetko a tiež vytvoriť
nám maximálne pohodlie. Myslím si, že ak by prišlo aj viac
ako dve deti do nášho života, zvládol by celú situáciu. Takže
sa nestrachujem a ani nepremýšľam nad tým, koľko detí by sme
mali mať. Aj tak je všetko v Božích rukách. Je však našou
spoločnou túžbou vychovať deti tak, aby z nich boli v dospelosti
dobrí a čestní ľudia.
»» Deti sú ako nevyčerpateľná studnica zaujímavých
príbehov…
V podaní našej dcérky, ktorá má tri a pol roka, sú to zatiaľ
len také „brepty” - zle vyskloňované slová, alebo nezmyselné
vety. Občas začne rozprávať vetu, ktorá na začiatku síce
14

dáva zmysel, ale plynule do toho zapojí svoju bujnú fantáziu
a rozprávkový svet. Až veta končí tak, akoby to bol náhodný
výber slov v internetovom vyhľadávači. Veľmi často nás pobaví
v kostole počas svätej omše. Pár kňazov pozná po mene, a teda
oslovenie „pán kaplán“ jej veľa nehovorí. Počas jednej omše
vnímala pána kaplána Dávida, ako prichádza k oltáru a hneď
nám oznamovala: To je Dávid. Samozrejme sme jej odpovedali:
Áno to je Dávid, načo však pohotovo reagovala: a má pekné
šatočky (albu), tak ako ja! Naposledy však - pre nás veľmi vtipne
- vnímala premenenie počas svätej omše. Pán farár dvíhal kalich
a vravel: toto je kalich mojej krvi,… Na čo sa naše dieťa otočilo
ku mne s čudesným výrazom a pýtalo sa: a on to vypije?! Keď
som odpovedala áno, s hrôzou v očiach odpovedala fúúúj!
»» Ako sa ti darí prepojiť rodinu a kariéru?
Zatiaľ to vnímam pozitívne. Pracujem ako učiteľka
v materskej škole a Simonka je so mnou v práci, aj keď nie
priamo v triede. Nemám teda stres z toho, že sa môže udiať
niečo nečakané a ja ju nestihnem vyzdvihnúť zo škôlky.
Občas je to trošičku náročnejšie, najmä keď je unavená
a zbadá ma na školskom dvore, pretože chce všetku moju
pozornosť. Predsa len - je to zatiaľ jedináčik. Postupne to však
prekonávame. Každý deň sa učíme niečo nové. S manželom
sa snažíme byť všetci traja spolu najviac ako to len ide. Na nový
prírastok do rodiny sa všetci tešíme. Samú seba nevnímam, žeby
som veľmi bažila po kariére. Uprednostňujem rodinu. Pre mňa
je práca prácou a rodina rodinou.
»» Čo by si v tomto ohľade poradila dnešným mladým?
Hádam som mladá ešte aj ja, tak neviem, či už môžem
niekomu radiť :-) Ak by som sa však mala zamyslieť nad
útrapami mladých ľudí, tak si myslím, že mladý človek
sa bojí viazať. Bojí sa sklamania a toho, že mu hádam niečo
ujde, alebo že nebude dostatočne zabezpečený. Preto sa ženie
za kariérou, možno za vidinou veľkých peňazí. Ale to skutočné
bohatstvo a šťastie mu uniká. Bohatstvo aj šťastie je ukryté
v maličkostiach každodenného života a v rodine. Nie vo výške
platu, alebo v luxusnom dome, či aute. Moje odporúčanie znie:
hľadajte bohatstvo a šťastie, ktoré má budúcnosť.
»» Aký je tvoj rebríček hodnôt? Na ktorom mieste je rodina?
Pravdupovediac, nikdy som nad tým nepremýšľala, ale
chcem, aby vyzeral takto: 1. Boh, 2. manžel - rodina, 3. zdravie,
4. priatelia, 5. práca, 6. peniaze a ďalej tak slobodne, ako
to príde…
»» Pripravujete dcérku na príchod mladšieho súrodenca
nejako špeciálne?
Naše dieťa rozprávalo skoro každému o bábätku v brušku
minimálne pol roka dopredu, teda skôr než to bola pravda.
Snažíme sa ju zapájať do všetkého ohľadom tehotenstva, aby
mala aj ona svoje zastúpenie v celom „čakacom” procese. Chodí
hladkať bruško, ukazuje kamarátom kde máme babätko, chystá
preň vecičky, rozpráva bábätku v brušku. Bola sa už pozrieť
u pána doktora na ultrazvuk. Videla dieťatko otvárať ústa, aj ako
si prikladá ručičku k ústam.
»» Ako si oznámila svojmu manželovi, prípadne okoliu,
že vás bude o jedného viac?
Manželovi som nemusela nič zvestovať, vedel to hneď
od začiatku. Nášmu okoliu sme to oznamovali postupne.
Začiatok nebol jednoduchý, preto sme sa s tým neponáhľali.
Veľmi blízki ľudia v našom okolí na to prišli aj sami. Po treťom
mesiaci pre nás dôležití ľudia buď dostali správu s obrázkom
z ultrazvuku, alebo sme im osobne ukázali obrázok. Teraz
je to už jasne viditeľné. Keď sa na to niekto opýta, manžel
zvykne odpovedať, že som sa len konečne dobre najedla.
Za rozhovor ďakuje Martin Mistrík

Plánované podujatia
27. 6. ŠTVRTOK 18:00 Fara Nový Smokovec
Koncoročná opekačka pre deti
29. 6. SOBOTA 10:00 Nový Smokovec
Odpustová slávnosť sv. Petra a Pavla a deň farnosti
2. 7. UTOROK 18:00 Kostol Nový Smokovec
Koncert Akademického zboru univerzity Wroclaw

10. 8. SOBOTA 10:30 Chata pod Rysmi
Svätá omša
12. 8. – 16. 8. Vysoké Tatry, Bachledova dolina
Farský denný tábor pre deti od 8 do 13 rokov
18. 8. NEDEĽA 10:30 Tatranská Lomnica
Odpustová slávnosť Nanebovzatia Panny Márie
14. 9. SOBOTA 8:30 Štrbské Pleso
Odpustová slávnosť Povýšenia svätého Kríža
15. 9. NEDEĽA 10:00 Tatranská Polianka
Odpustová slávnosť Sedembolestnej Panny Márie

6. 7. SOBOTA 14:00 Od fary (odchod)
Cyklopúť do Levoče

21. 9. SOBOTA 11:30 Jahňací štít
Svätá omša

14. 7. NEDEĽA 15:00 Sliezsky dom
Spomienková svätá omša na Jána Pavla II.
4. 8. NEDEĽA Zákamenné
Púť k hrobu Božieho sluhu biskupa Jána Vojtaššáka
5. 8. – 9. 8. Nový Smokovec
Farský denný tábor pre deti od 3 do 7 rokov

22. 9. NEDEĽA Bratislava
Národný pochod za život
29. 9. NEDEĽA 10:00 Vyšné Hágy
Odpustová slávnosť svätej Terézie z Lisieux
12. 10. SOBOTA 11:00 Chata Plesnivec
Svätá omša

MARY’S MEALS

MALÉ SKUTKY LÁSKY MENIA HLADUJÚCI SVET

Koncom januára prišli dobrovoľníci z Mary’s Meals
Slovensko prezentovať toto nádherné dielo našim mladým
na faru. Mládež sa rozhodla, že výťažok z muzikálu Radosť
je voľba, s ktorým budú vystupovať na Dni farnosti, poputuje
na výživu chudobných školákov.
Mary‘s Meals je medzinárodná charita, ktorej víziou je, aby
každé dieťa dostávalo jedno jedlo denne v mieste svojho
vzdelávania a aby sa tí, ktorí majú viac ako potrebujú,
delili s tými, ktorým chýbajú aj tie najzákladnejšie veci.
Ku dnešnému dňu Mary‘s Meals sýti už 1 425 013 detí
v 18 krajinách sveta každý školský deň. Vo svete denne
zomiera viac ako 8 000 detí na choroby spojené s hladom
a viac ako 61 miliónov detí stále nechodí do školy. Aby prežili,
musia pracovať alebo žobrať. Jedlá Mary’s Meals umožnia
deťom chodiť do školy a dajú im nádej vzdelaním vymaniť
sa v budúcnosti z chudoby.
Čiastka 15, 60 € je suma, ktorú potrebuje Mary‘s Meals, aby
sýtilo jedno dieťa jedným jedlom denne po CELÝ ŠKOLSKÝ
ROK. Zapojiť sa môžeme už aj na Slovensku modlitbou,
finančnou podporou detí, dobrovoľníckou prácou alebo šírením
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Viktória Dzurillová

diela Mary‘s Meals vo svojom okolí. Možno nezmeníme
celý svet naraz, no dokážeme zmeniť svet jednému dieťaťu,
a to je veľká vec, ktorá stojí za to. Ako hovorí Matka Tereza:
„Ak nemôžeš nasýtiť sto ľudí, nasýť aspoň jedného.”
V júni plánujeme v základných školách našej farnosti
rozbehnúť batôžkový projekt Deti pomáhajú deťom. Svoj
použitý, ale čistý a funkčný batôžtek deti nevyhodia, ale naplnia
pomôckami podľa sprievodnej kartičky a vo svojej škole
odovzdajú pre žiakov v Afrike.
September sa bude niesť v znamení charitatívneho behu
Mary’s Meals (28. 9.) v Tatranskej Lomnici. Naplánovali
sme trať pre bežcov od detí až po dospelých, preteky s kočíkmi,
pretek pre deti na odrážadlách a pripravujeme aj sprievodný
program.
Pripojte sa aj Vy svojím kúskom k tomuto krásnemu dielu,
ktoré má svoje duchovné korene v Medžugorí. Je z veľkej
časti založené na práci dobrovoľníkov, ktorých máme
i tu vo Vysokých Tatrách.
Viac informácií na www.marysmeals.sk.
Eva Puškárová a Viktor Porubský
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