Vrbovský farník
mesačník farnosti Vrbov – ročník I. – číslo 6/2007

Srdce Ježišovo
potupením nasýtené,
tu je tvoja hodina,
tvoja tvár, tvoja láska,
tvoj dotyk, tvoje slovo,
tvoj hlas, tvoja blízkosť,
tvoja prítomnosť,
tvoj pohľad.
Pomôž mi neplakať,
pomôž mi usmiať sa,
pomôž mi poznať ťa,
pomôž mi ísť ďalej,
pomôž mi milovať,
pomôž mi slúžiť,
pomôž mi obetovať sa,
pomôž mi nemeniť smer,
pomôž mi byť dobrým,
pomôž mi byť trpezlivým,
pomôž mi byť tichým.
Neopustím ťa,
kým ma nepožehnáš.

Naša odpustovú slávnosť
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Ježišovo srdce
chce osloviť aj tvoje srdce
Každý je spokojnejší keď má svoje srdiečko zdravé a spokojné.
Dokáže rozdávať lásku, pretože ho požehnáva Nebeský Otec. Aspoň by
to tak malo byť. Zdravie človeka je nevyhnutné pre dosahovanie svojich
cieľov. Súčasnosť bráni človeku napriek jeho zdravotnej kondícii
myslieť na Boha. Keď príde nejaká choroba, dokáže Pánu Bohu
sľubovať nemožné. Aké je krásne, keď zdravý človek oslavuje svojho
Boha. Tu chcem zdôrazniť dva fenomény, ktoré sú istými vzťahmi
medzi pozemským a večným. Vzťah vzkrieseného Krista k súčasnému
človeku a vzťah človeka k vzkriesenému Kristovi.
V prvom vzťahu je fakt lásky Krista už naplnený. Vykonané je dielo
spásy pre celé ľudstvo. Ježišovo srdce je naplnené niečím úžasným vo
vzťahu k nám. Je to skutočná láska, ktorá sa dáva, obetuje a nekonečné
miluje. Teda Božské srdce nášho Spasiteľa splnilo svoju funkciu
z nekonečnej lásky k nám na kríži.
Skôr ma zaujíma iný fakt, ktorý nie je až taký zrejmý. Aký vzťah ja
mám voči Ježišovmu srdcu. Môžeme povedať, že ani zďaleka nie taký
ako má On k nám. Dostali sme od neho príklad, ako sa máme navzájom
milovať a tým dokazovať, že z tejto lásky nevynímame Jeho. Jeho slová
sú jednoznačné: „Milujte sa navzájom, ako som ja miloval Vás.“ Je naše
srdce odhodlané k tomuto aktu? Sme schopný milovať sa navzájom
a tým potvrdzovať lásku k nemu? Tento mesiac patrí Božskému srdcu.
Venujme mu pozornosť, pretože si ju zasluhuje. Srdce Ježišovo, kráľ
a stredisko všetkých sŕdc stoj pri nás, lebo aj my chceme stáť spoločne
pri tebe. Spoločne si prajme, aby sme zvlášť v tomto mesiaci dokázali
navzájom milovať srdcia svojich blížnych a hlavne cez nich aj nekonečné srdce Spasiteľa obetované z lásky k nám.
Jaroslav Rusnák
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Najsvätejšie srdce Ježišovo
Postojte chvíľu v zatemnenej izbe a potom zažnite iba celkom malé svetielko – plamienok zápalky, displej mobilu, osvetlenie budíka.
Všetko sa razom zmení. Nech je svetielko akokoľvek nepatrné, predsa
len prežiari tmu.
Jún je zasvätený Najsvätejšiemu srdcu Ježišovmu, horiacemu ohnisku lásky – lásky, ktorá tak nezištne prežaruje temnotu nášho skazeného sveta. A nie je to hocijaké svetielko, je to mohutný plameň lásky,
ktorá je mocná. Jej páľava zohrieva všetky ľudské srdcia.
Kristus nám týmto plameňom nechce ublížiť. Podobne ako hrnčiar
vypaľuje hlinu, aby z nej bol úžitok, aj Boh nás chce očistiť a pripraviť
na mohutný, nemiznúci príval radosti prežiarený jeho láskou. Kristova
láska je taká silná, že pre nás trpela až na smrť len preto, aby sme
nemuseli trpieť. Ja taká vášnivá a húževnatá, že pretrpela aj úplné
odlúčenie od Otca len preto, aby sme sa s ním mohli zjednotiť. Je to
láska nekonečne trpezlivá, stála, vytrvalá, pokojná, láska, ktorá sa
nehnevá ani nesťažuje, až kým ju neprijmeme a nenaučíme sa odovzdávať ju aj iným ľuďom.
Človek takejto láske takmer nerozumie. Kristus nehľadí na to, že
ponúkanú lásku často odmietame a odháňame, každý deň nám ju zas
a znova ponúka. Tu si však uvedomme, že čím viac lásky rozdáme
ďalej, tým väčšmi nás ňou bude Ježiš napĺňať – ohňom lásky, ktorý
nás bude spaľovať, no nikdy nás nespáli, neublíži nám.
Nech nás v prúde lásky prýštiacej z Ježišovho najsvätejšieho srdca
naplní všetko potrebné – chápavosť, múdrosť, sila, vedomosti, pokoj,
žičlivosť, radosť,...
Kiežby sme nikdy neodmietli Ježišovo pozvanie!
Chválim Ťa a ďakujem Ti, Pane Ježišu, za Tvoju neuveriteľnú, nepochopiteľnú a všetko objímajúcu lásku!
Otváram Ti dnes svoje srdce, aby si ma svojou láskou ešte väčšmi
naplnil a aby som ju vedel rozdávať aj druhým!
Š. M.
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Z histórie - VEŽA
V západnej časti kostola sa nachádza
40 metrov vysoká veža s veľkou
ihlanovitou strechou. Bola budovaná po
niekoľko storočí. Pôvodne románska,
neskôr gotická, horná časť dostavaná v renesančnom slohu, ktorý pri
prestavbe v roku 1818 zanikol. Má niekoľko poschodí. Na druhom
poschodí sú na troch stranách strelné štrbiny. Na treťom poschodí do
všetkých strán smerovali zdvojené združené okná.
V hornej časti sú vežové hodiny, zostrojené majstrom Emilom
Schanerom v roku 1985 – Wein. Chod hodín je zabezpečený tromi
závažiami, ktoré sa natáčajú každý druhý deň. Hodiny odbíjajú na
dvoch zvonoch v južnom okne. Spodný zvon je z roku 1917. Nahradil
zvon zo 17. storočia, ktorý zobrali počas prvej svetovej vojny. Nad
ním je menší bronzový zvon ozdobený ornamentom s dátumom 1539.
Na najvyššom poschodí je miestnosť, ktorá slúžila na bývanie
obecnému strážnikovi a jeho rodine. Prvým známym vartášom bol
Zálešík, prezývaný Perlon. Posledným Štefan Ovšanka, ktorý obýval
miestnosť so ženou a štyrmi deťmi. Potraviny, vodu a drevo na kúrenie
dopravovali do veže pomocou lana a kladkostroja. Dnes môžeme
v miestnosti vidieť otvor na dymovú rúru z pece.
Častým požiarom sa nevyhla ani veža. Prvá zmienka o požiari veže
je z roku 1556. Šindľom pokrytá veža po zásahu bleskom vyhorela
v roku 1683. V rokoch 1731 – 1743 bola veža opravená po tom, čo
dvakrát vyhorela. Po požiari v roku 1785 zhorenú vežu a poškodený
kostol na vlastné náklady obnovil štát. Aj v roku 1840 bola veža
poškodená zásahom blesku, pri ktorom došlo k pádu kríža a poškodeniu strechy. Nový kríž vsadili v roku 1888.
Veža bola niekoľkokrát maľovaná. V roku 1983 bola odstránená
vonkajšia omietka z celej plochy kostola a veže a bola daná nová.
Taktiež boli zrekonštruované hodiny na veži podnikom Vežní hodiny
Vyškov. V rokoch 2003 – 2004 bola prevedená nová maľba.
Jozef Žemba, kronikár obce
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Si skúšaný?
Slovo skúška v nás vo väčšine prípadov vyvoláva pocit strachu
a hromadenia dotieravých predstáv o zlyhaní. Pre iných slovo skúška
znamená výzvu, aby spoznali čo vedia – a čo nevedia.
Skúšky sú príležitosťami, ktoré podajú svedectvo o TVOJEJ zrelosti a potenciáli. Pamätaj si toto:
Ø v každej etape svojho rastu budeš mať skúšky,
Ø v každom prípade by tvojím cieľom malo byť zloženie skúšky,
inak ju budeš musieť robiť stále znova, pokým ju nezložíš,
Ø skúška ťa pripravuje na povýšenie a dokazuje, že si pripravený to
zvládnuť,
Ø sebapovýšenie nikdy nedokáže nahradiť povýšenie Bohom.
Nepredbiehaj teda Boha. Počkaj, kým ti otvorí dvere.
Ø Výrobok nemožno bezpečne použiť, pokým sme ho nevyskúšali.
Tak je to aj s tebou. Boh nie je rodič s tvrdým srdcom, ktorý sa
teší z toho, keď jeho deti zápasia so skúškami života.
Keby ťa niekedy Boh osobne navštívil, pravdepodobne by povedal: „Nemám radosť z toho, že máš takého skúšky, ale len tak dokážeš,
ži si PRIPRAVENÝ na to, čo ťa čaká. Skôr než ťa môžem použiť na
veľké veci, musím ťa dôkladne vyskúšať.“
BOŽIE SKÚŠKY SÚ O TVOJOM CHARAKTERE! Každý z nás
je ORIGINÁL, a ako Božie deti máme toho najstarostlivejšieho Otca,
ktorý je na Nebesiach. Intenzívne myslí na každého z nás a teší sa zo
všetkých, ktorí postupujú podľa Božieho scenára.
spracovala Ľudka V.
podľa časopisu NAHLAS 2/2007
„Keby sme tu na zemi dobre pochopili, čím je kňaz, umreli
by sme nie od strachu, ale z lásky. Kňazstvo je láska
Ježišovho srdca.“
/sv. Gregor Naziánsky/
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Hrdinova dnešných dní
Podľa môjho názoru sú hrdinami ľudia, ktorí pri sú pri svojich charakterových vlastnostiach skromní a sú na seba prísni, a to, čo urobia
navyše, považujú za svoju povinnosť.
Sú to ľudia okolo nás
– matka, unavená zhonom dňa, ktorá sa s láskou hrá s dieťaťom
– otec, ktorý celý život poctivo pracuje
– lekár, ktorý bojuje za záchranu ľudského života
– babička s bakuľkou
– dedo so srdcom na dlani
– mladí ľudia s problémami a trápeniami, vyrovnávajúc sa s nimi
sami......
Falošná predstava svojho dokonalého „ja“ nezávislého, pyšného
jedinca je hlboký sebaklam. Vážme si život, ktorý nám Pán Boh dal
a poznávajme jeho krásu!!!
Gitka Bretzová

Ja

Kto som ? – Čo je vôbec človek ? Hrsť Božích darov a Božích
milostí, múdro rozložených okolo toho veľkého nič, ktoré si tak rado
domýšľa, že je niečím. Som teda hromádka Božích dobrodení. Som nič,
ktoré dostalo od Boha všetko. A z toho, čo mám, som len dušu dostal
natrvalo, všetko ostatné dostávam z minútky na minútku.
Dušu mám z ruky Božej. Všetko ostatné mám v ruke Božej. Tam, v jeho
Božskej dlani, je môj život i moje zdravie, sila i čistota mojej duše....
Keby sa len na okamih jeho ruka uzavrela, hotový som, som nula....
Hovorím: môžem a mám. Môžem teda čo-to sľúbiť i dať. Ale len natoľko,
nakoľko mi to sľubuje a dáva Boh. Som bytie relatívne, ako učení hovoria,
vo všetkom závislé na absolútnom Bohu. Uvedomujem si túto svoju
neskutočnú skutočnosť ? Ako sa to u mňa javí ? Zbadať to v mojom
počínaní?
http://www.boziemilosrdenstvo.sk
7

Dátum

Program sv. omší na mesiac jún 2007
Čas

Liturgický
kalendár

Úmysel

1. VI.

18:30

+Anna Dučák - výročná

Sv. Justína, mč.

2. VI.

18:00

+Ján Matray

Panny Márie v sobotu

08:00

+Anna Plutová

10:00

Za farnosť

NAJSVÄTEJŠEJ
TROJICE

4. VI.

18:30

+Vladimír a František
Compel

féria

5. VI.

07:00

+Frida a Štefan Zummer

sv. Bonifáca, bs., mč.

6.VI.

18:30

Za zdravie a požehnanie pre
Helenu Štiberovú – 80. výr.

féria

07:00

Na úmysel kňaza

3. VI.

7. VI.

18:30

+Mária, Ondrej, Anton
Mašlonka
+Anna, František, Štefan
Kovalčík

NAJSVÄTEJŠIEHO
KRISTOVHO TELA
A KRVI

8. VI.

18:30

9. VI.

18:00

na úmysel kňaza

Panny Márie v sobotu

08:00

+Ján a Mária Jankura

10:00

+Anna Hulinová - výročná

10. NEDEĽA
V CEZROČNOM
OBDOBÍ

11. VI.

18:30

+František Kovalčík

sv. Barnabáša, ap.

12. VI.

07:00

na úmysel kňaza

féria

13.VI.

18:30

+Helena a Ondrej Budzák

sv. Antona Paduánskeho, kň.

14. VI.

18:30

+Magdaléna a Božidar
Zummer

féria

10. VI.
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féria

Dátum

Čas

15. VI.

18:30

+Magdaléna a Jozef
Parimucha

16.VI.

18:00

+Jozef Kovalčík

08:00

+Július a Alžbeta
Schmögner

10:00

Za farnosť

11. NEDEĽA
V CEZROČNOM
OBDOBÍ

18. VI.

18:30

+Ján a Milan Kuzmiak

féria

19. VI.

07:00

+Katarína a Ján Dlugoš

sv. Romualda, op.

20. VI.

18:30

+Július a Ľudmila
Schmögner

féria

21. VI.

18:30

+František Zummer ml.

sv. Alojza Gonzágu, rh.

22. VI.

18:30

+rod. Paugschovej

féria

23. VI.

18:00

+Mária a Ján Mešár

Panny Márie v sobotu

08:00

+Benedikt Schmögner

10:00

Za farnosť

12. NEDEĽA
V CEZROČNOM
OBDOBÍ

25. VI.

18:30

+Anna a Štefan Olejár

féria

26. VI.

07:00

+rod. Cehulová

féria

27. VI.

18:30

+Helena a Jozef Čižik

sv. Ladislava

28. VI.

18:30

+Margita a Ján Krátky

sv. Ireneja, bs., mč.

07:00

Na úmysel kňaza

18:30

+Marta a Jozef Zemčák

SV. PETRA A PAVLA,
apoštolov

18:00

Za zdravie a požehnanie
rod. Pavla Olejára

17. VI.

24. VI.

29. VI.
30. VI.

Liturgický
kalendár

Úmysel

9

NAJSVÄTEJŠIEHO
SRDCA JEŽIŠOVHO
Nepoškvrneného Srdca
Panny Márie

Panny Márie v sobotu

Ježiš zmenil môj život...
Prežil som.
Avšak guľka mi zostala v hlave.
(2. časť)
Takmer dvadsaťpäť rokov v objatí alkoholu a drog. Niekoľkonásobné
pokusy o samovraždu, psychiatrie, väznice, epilepsia a schizofrénia.
Goran - po náhlej smrti matky ho začala vychovávať ulica. Spolu
s kamarátmi vykrádal obchody, fajčil marihuanu a bral drogy. V
zúfalstve si strelil do hlavy, v záchvate zúrivosti bodol nožom otca.
Pre svoju drogovú a alkoholickú závislosť prežil niekoľko rokov
na psychiatrii. Diagnostikovali mu epilepsiu a schizofréniu. Deväť
rokov žil ako bezdomovec. Muž, ktorému život zmenila Panna Mária.
Muž, ktorý sa odhodlal poprosiť a prijať pomoc.
„Ležal som na zemi v opustenom dome. Začal som premýšľať
o sebe, rodine, drogách. Niečo mi napadlo. Bola to ´modlitba´. Nepoznal som žiadnu konkrétnu, preto som všetko miešal. ´Panna Mária,
prosím ťa, vezmi si ma k sebe alebo mi podaj pomocnú ruku.´ Plakal
som.
Nasledujúce dva dni som strávil opäť na ulici. Sedel som v parku
a hľadel na oblohu. Odrazu som zazrel nejakú ženu. Išla oproti mne
a ja som len dúfal, že nejde ku mne. Prišla a oslovila ma: ´Dobré ráno,
chlapče. Poznáš Gorana? Potrebujem jeho pomoc.´ Ja som si v duchu
pomyslel, čo tá šialená odo mňa chce, aké len ona môže mať problémy? Pokračovala: ´Posiela ma za tebou môj syn. Je narkoman ako ty.
Je vo väzení a povedal mi, že potrebuješ pomoc.´ Pripadalo mi to
zvláštne nielen preto, že som ho stretol asi trikrát vo svojom živote, ale
aj preto, lebo narkomani sú najegoistickejší ľudia na svete. Táto žena
chodila za mnou ešte dva týždne. Nosila mi jedlo, rozprávala o synovi.
Vybavila mi občiansky preukaz.
Jedného dňa ma odviedla na autobusovú stanicu, kúpila mi lístok
a povedala: ´Goran, tu máš lístok do Medžugoria. Je to milostivé
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miesto, kde prichádzajú pútnici z celého sveta. Zjavuje sa tam Panna
Mária, ona ťa čaká.´ Ja som si v duchu povedal: ´Dobre, idem. Budem
tam tri mesiace, kým nepríde leto a potom sa vrátim do Splitu.´
Nasadol som na autobus. Smrdel som tak strašne, že ľudia na najbližšej zastávke vystúpili. Keď som prišiel na pútnické miesto, zabúchal
som na dvere tamojšej komunity. Povedal som im kto som. Prijali ma
medzi seba (aj napriek tomu, že nový člen musí prejsť určitým procesom). Oblečenie, ktoré som si vyzliekol, museli spáliť. Potom sa
začalo pokánie. Bolo mi ťažšie ako na ulici. Nepoznal som samého
seba. Nevedel som dať dokopy dve súvislé vety. Môj slovník sa
skladal len z nadávok.
Po istom čase ma predstavení poslali privítať nových pútnikov
a poukazovať im okolie. Keď som otvoril bránu neveril som vlastným
očiam, stál tam otec a nevlastná mama. Veľmi som sa pred nimi
hanbil. Otec mi podal ruku a obaja sme začali plakať. Keď odchádzal,
povedal som mu: ´Ja ostanem tu. Neviem či sa mi podarí vyliečiť. Ty
sa vráť domov so svojou ženou a modlite sa za mňa.´ On mi odpovedal: ´Synu môj, už rok sa za teba modlíme a dávame slúžiť omšu.´
Zarazila ma jeho odpoveď.
Chcel som si nájsť nejaké dievča. Cítil som, že môžem byť dobrým
otcom a manželom. Veril som, že Panna Mária pripravila pre mňa
nejaké dievča. Svoju manželku som stretol na verejných záchodoch,
kde som pracoval. O jej priazeň som bojoval deväť mesiacov. Nezaujímal som ju. Mal som jeden zub, dopichané ruky... Ona bola z Česka,
krásna a o trinásť rokov mladšia ako ja. Raz mi povedala, že niečo ku
mne cíti. Vzali sme sa a máme krásne deti.
Hlasy v mojej hlave som už dlhé roky nepočul. Takisto zmizli aj
epileptické záchvaty. Testy na Hepatitídu C (ktorá bola následkom
mojej drogovej závislosti) boli negatívne. Keď sa ma niekto opýta ako
sa mám, odpoviem: ´Čím starší, tým zdravší.´ Ostala mi len jedna
neodstrániteľná vec z mojej minulosti - guľka v hlave.“
Goranov život je dôkazom Máriinej a Božej lásky i milosrdentva
medzi ľuďmi. Stačí poprosiť a prijať ich pomoc.
vema
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Vaše ohlasy, pripomienky, otázky....
a naše reakcie
Kňaz má vytvárať
pozitívne vzťahy
Košický arcibiskup Mons. Alojz
Tkáč vo svojej homílii na missa
chrismatis na Zelený štvrtok oslovil
bratov v biskupskej službe, kňazov,
rehoľníkov, rehoľníčky, seminaristov i veriacich zídených v Dóme sv.
Alžbety v Košiciach. Okrem iného
povedal: „Kňaz, človek spoločenstva, nemôže preukazovať svoju
lásku k Bohu a Cirkvi, ak ju neuskutočňuje činnou a bezpodmienečnou láskou ku kresťanskému ľudu,
ku všetkým svojim farníkom, ktorí
sú objektom jeho pastoračnej starostlivosti. Nemôže jedných uprednostňovať a druhých odmietať, jedných vynášať do neba a druhých zatracovať. Tak ako Kristus sa má
kňaz stať akoby ,jeho obrazom
uprostred stáda, ktoré mu bolo zverené’. Preto vytvára pozitívne vzťahy s veriacimi laikmi, neustále ich
podporuje, zlepšuje a upevňuje.
Tým, že uznáva ich dôstojnosť Božích detí, podporuje ich vlastné poslanie v Cirkvi a slúži im celým
svojím kňazským poslaním a pastoračnou láskou.“
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Na tento článok, ktorý bol
zverejnený v katolíckych novinách č. 18/2007 a ktorý som našiel v schránke s pripomienkami
chcem reagovať následovne:
Súhlasím so všetkým, čo otec
arcibiskup uviedol vo svojej homílii na zelený štvrtok. Myslím,
že ako kňaz nerobím žiadne rozdiely medzi farníkmi. Snažím sa
ku všetkým pristupovať rovnako. V prípade, že niekto zdieľa
iný názor, som ochotný sa s ním
o tom porozprávať.
Z mojej strany nie je problém
navštíviť ktorúkoľvek rodinu vo
farnosti
a porozprávať
sa
o čomkoľvek, ak viem, že som vítaný a že domáci majú záujem so
mnou diskutovať. Považujem za
nevhodné pozvať sa niekde sám,
na druhej strane ak ma niekto
pozve,
budem
veľmi
rád
a nájdem si čas na návštevu.

Pán farár, mohli by ste prosím trošku pomalšie spovedať
a niekedy mi aj poradiť čo robiť s tými mojimi hriechmi?
Ak máte záujem o dlhší rozhovor, resp. radu pri svätej spovedi, je
potrebné pristúpiť k sviatosti zmierenia v období pred prvým piatkom
hneď na začiatku ohláseného spovedania. Uznajte, že ak prídu viacerí
v posledný deň – prvý piatok, a ešte k tomu na poslednú chvíľu – tesne
pred svätou omšou, nie je možné venovať sa jednému dlhšie
a ostatných vôbec nevyspovedať.
Aké plány máte s mladými a či by ste nám o nich nemohli povedať
niečo konkrétnejšie?
S mladými mám, ako som už viackrát spomínal, veľké plány. Privítal by som aj návrhy na aktivity zo strany mladých. V najbližšej
dobe by som chcel zorganizovať pre mladých a s mladými tzv. jánsky
oheň na farskej záhrade.
Pán farár, mohli by ste nám vysvetliť, čo sú to kántrové dni
a prečo je aspoň jeden z nich záväzný?
Kántrové dni alebo kántry vznikli z rímskych pohanských osláv
sejby v mesiaci decembri, žatvy v mesiaci júni a vinobrania v mesiaci
septembri. Boli to dni rozpustilej zábavy. Cirkev im dala náboženský
obsah tým, že ich ustanovila ako dni kajúcnosti, dni pokánia. V 5.
storočí pribudli k doterajším kántrovým dňom aj pôstne kántry.
Slovenský názov kántry súvisí so slovom kántriť, ničiť, lebo sú to
dni modlitieb pôstneho sebazapierania a dobrých skutkov, čo skutočne
ničí v nás hriešne náruživosti. Niekde ich volajú aj Suché dni, lebo v
minulosti veriaci prežívali tieto dni o suchom chlebe a vode.
Aj v súčasnosti Cirkev slávi štvoricu kántrových dní. Všeobecné
smernice pre liturgický rok uvádzajú, že v týchto dňoch Cirkev prosí
Pána za rozličné ľudské potreby, najmä za zemskú úrodu a požehnanie
pre ľudskú prácu a verejne ďakuje Bohu. Biskupské konferencie majú
určiť čas a spôsob slávenia kántrových dní a prispôsobiť ich slávenie
miestnym potrebám veriacich.
Konferencia biskupov Slovenska určila jarné kántrové dni v týždni po Prvej pôstnej nedeli, letné v týždni pred nedeľou Zoslania Ducha
Svätého, jesenné v treťom septembrovom týždni (po sviatku Povýše13

nia svätého Kríža) a zimné kántrové dni v druhom adventnom týždni.
Záväzný je len jeden z troch dní: streda, piatok, sobota.
Pán farár, ste v našej farnosti farárom, alebo správcom farnosti?
Vo Vrbove som správcom farnosti.
Páčia sa mi Vaše kázne. Sú priame, k veci a aktuálne. Ďakujem za
to, že aj trošku „pokričíte“ a zdôraznite určité veci v kázni.
Ďakujem za tento farský časopis. Je super a veľmi povzbudzujúci.
Ďakujem za Vašu námahu pri vydávaní a písaní a pekné obrázky
v ňom.
Veľmi pekne ďakujeme za tento ohlas. Myslím, že je veľkým povzbudením pre všetkých, ktorí sa akýmkoľvek spôsobom na tvorbe
časopisu podieľajú. Boli by sme však veľmi radi, keby sa do tvorby
nášho spoločného časopisu zapojili viacerí. Uvítali by sme viac
príspevkov, návrhov a ohlasov – pozitívnych aj kritických, ktoré by
nám pomohli skvalitniť náš časopis.
V prvom rade sa chcem poďakovať nášmu Nebeskému Otcovi, za
jeho nekonečnú lásku a prítomnosť pri sprevádzaní príprav na
slávnosť prvého svätého prijímania. Zo srdca ďakujem Vám, milí
rodičia, za ústretovosť, trpezlivosť, tvorivosť, toleranciu, snahu
a predovšetkým oddanosť.
Bez prítomnosti Pána Boha a Vás, by táto slávnosť nebola taká
krásna. Som presvedčená, že naše deti môžu byť hrdé na svojich
rodičov. Verím, že celá tá krása utkvie v srdciach našich detí
a Pána Ježiša budú milovať po celý svoj život.
Úprimne ďakujem nášmu duchovnému otcovi za jeho prísnosť,
ale aj lásku, Betke Dlugošovej za trpezlivosť, ďakujem animátorkám Ľudke, Aničke, dievčatám zo speváckeho zboru, pánovi
kostolníkovi, obecnému úradu za stromčeky, triednej učiteľke
Lujze Šoltésovej, pánovi riaditeľovi s manželkou za jeho prítomnosť na svätej omši, ďakujem všetkým, ktorí sa akýmkoľvek
spôsobom pričinili o krásny priebeh slávnosti prvého svätého
prijímania.
V.K.
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