Vrbovský farník
mesačník farnosti Vrbov – ročník I. – číslo 5/2007

Ave Maria, gratia
plena, Dominus tecum:
Benedicta tu in
mulieribus et
benedictus fructus
ventris tui Jesu.
Sancta Maria, Mater
Dei, ora pro nobis
peccatoribus,
nunc et in hora mortis
nostrae.
Amen.
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Krypta
Kňaz Jozef Sobčák ►
posvätil hrob
◄ 230 ročná čeľusť
s neporušeným
chrupom
▼ kosti sústredené v ľavej
časti krypty
▼ truhlička s pozostatkami
pochovaných

Spomienka na Veľkonočné trojdnie
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V mesiaci máj nás čaká a neminie
ü Májové pobožnosti so začiatkom počas všedných dní o 18:15
hod., v nedeľu o 14:00 hod. V prípade rannej svätej omše sa
každý môže pomodliť litánie k Panne Márii doma
ü Odpustová slávnosť 13. mája. Slávnostnú odpustovú svätú omšu
o 10:00 hod. bude celebrovať Rudolf Schuster, kňaz z farnosti
Vyšný Slavkov
ü Prosebný deň za úrodu – v stredu 16. mája
ü Deviatnik pred slávnosťou prvého svätého prijímania
ü Novéna (deviatnik) k Duchu Svätému
ü Slávnosť prvého svätého prijímania 20. mája o 10:00 hod.
ü Zbierka na katolícke masmédia – v nedeľu 20. mája
ü Letné kántrové dni – 23., 25. alebo 26. mája

Otázky a odpovede
1. Chcela by som vedieť, čo sa stalo s našim kryštálovým lustrom
z kostola, ktorý mal aj umeleckú hodnotu.
Počas môjho pôsobenia krystalový luster vo farnosti nebol. Súhlasím
s Vami, je vzácnosťou. Podľa informácii aké o ňom mám, sa
nachádza v Žakovciach. Pokúsime sa ho vyžiadať.
2. Pán farár, my ešte stále čakám! Viete ešte vôbec načo? Mladí
obce Vrbov!!!
S mladými mám počas štyroch mesiacov veľké plány. Budeme sa
stretávať častejšie v mládežníckej klubovni a tým pádom budem viac
času venovať mládeži. Teším sa a mám chuť si zahrať rôzne hry
s mladými.
3. Pán farár, nemohli by ste si nájsť čas aspoň raz do týždňa na sv.
spoveď? Veľmi by nám to pomohlo.
V stredu a v piatok isto pol hodiny pred svätými omšami. Mojou
túžbou bolo a je, aby veriaci svedomito a dôstojne pristúpili k sv.
zmierenia na 1. piatok. Preto som nespovedal počas mesiaca.
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Spoločenstvo ako forma lásky.
Je mesiac máj. Prichádzajú krásne jarne a slnečné
dni. Všetko je vo fáze kvitnutia. Pre rastlinstvo
a vegetatívny spôsob života to znamená opäť nový
začiatok. Práce v záhradkách, na poliach a na
cintorínoch, kde sa nachádzajú naši milovaní predkovia, ktorým na znak
lásky chceme upraviť hrob a posadiť nejaké kvietky. Začína sa nový
kolobeh života na zemi. Na jar v májových mesiacoch cítime zasa nové
začiatky a predsa je to to isté, už niekoľko rokov sa opakujúce nové ráno
nového roka. Do tohto nového začiatku človek chce zasadiť aj niečo čo
má charakter tejto krásy okolo nás. Chce zasadiť lásku do každého
svojho skutku, alebo činnosti. Mladí ľudia tiež vedia, že mesiac máj je
symbolom lásky. No vytvárajú si lásku podľa svojich predstáv. Niekedy
nie čistú ako ta krásna príroda ožívajúca okolo nás. Kritéria pravej
hodnoty lásky sú:
- Schopnosť obetovať sa.
- Schopnosť hájiť druhého
- Schopnosť rešpektovať slobodu.
Svätý otec Ján Pavol II. dal príklad svojím životom ako to je a aké to
je obetovať sa pre verných kresťanov ktorých tak veľmi miloval. Mnohé
stretnutia s mladými po celom svete boli prejavom vždy nového začiatku
„jari lásky“ voči tým, ktorí žíznivo hľadali večnú lásku. On kopíroval
skutočnosť nevyčerpateľného prameňa lásky z kríža.
Mladí priatelia, prihováram sa hlavne Vám ako váš priateľ a kňaz.
Ste vo veku, kedy sa v niektorých situáciách musíte rozhodnúť sami. Iba
svojím pohľadom vnímaný život by ste všetko pokazili každé svoje
slobodné rozhodnutie. Niekedy skúsenosti starších ako napríklad
rodičov sú obrazom bezpečnejšieho kráčania po ceste života v láske.
Niektorých z vás vnímam ako inteligentných a múdrych správcov svojho
mladého života. No zasa na druhej strane sú medzi vami aj takí, ktorí
svojím negatívnym vplyvom a správaním poškodzujú dobré meno
vrbovskej mládeže. Frajerina nie je základná vlastnosť úspechu v živote.
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Povinnosť vychovávať, aj keď mnohí z vás si myslia, že vychovávať
ich už netreba, prislúcha rodine, spoločnosti a jedinečným spôsobom
Cirkvi. Preto mi dovoľte, aby som vás na záver oboznámil s tým, čo
hovorí o správnej výchove mladých deklarácia II. Vatikánskeho koncilu
– Gravissimum educationis:
Keďže rodičia dali život svojim deťom, viaže ich veľmi vážna
povinnosť poskytnúť svojmu potomstvu aj výchovu. Preto ich treba mať
za prvých a hlavných vychovávateľov svojich detí. Táto ich výchovná
úloha je taká dôležitá, že ak chýba, len ťažko ju možno nahradiť.
Rodičia majú totiž utvoriť rodinné ovzdušie, preniknuté láskou a úctou
k Bohu a ľuďom, ktoré napomáha úplnú osobnú a spoločenskú výchovu
detí. Rodina je teda prvou školou spoločenských čností, ktoré sú
potrebné každému spoločenstvu. Najmä v kresťanskej rodine, obdarenej
milosťou a poslaním sviatostného manželstva, deti sa majú už od útleho
veku učiť by vnímavými voči Bohu, ctiť si ho a milovať aj blížneho,
súhlasne s vierou, ktorú prijali s krstom. V kresťanskej rodine si
získavajú prvé skúsenosti o zdravej ľudskej spoločnosti, ako aj o Cirkvi.
A napokon prostredníctvom rodiny sa pozvoľna uvádzajú do
občianskeho spoločenstva a medzi ľud Boží. Nech si teda rodičia
uvedomia, aký veľký význam má pravá kresťanská rodina pre život
a rozvoj samého ľudu Božieho.
Výchovná povinnosť sa týka v prvom rade rodiny, ale musí jej
napomáhať celá spoločnosť. Preto okrem práv rodičov a tých, ktorým
oni zveria časť svojich vychovávateľských povinností, isté povinnosti
a práva má na poli výchovy aj občianska spoločnosť, ktorá sa má starať
o záujmy všeobecného dobra v časných veciach. Povinnosťou
občianskej spoločnosti je napomáhať výchove mládeže rozličným
spôsobom: má chrániť povinnosti a práva rodičov a ostatných
výchovných činiteľov; ďalej podľa princípu subsidiárnosti postarať sa
o výchovu tam, kde rodičia a iné spoločnosti neplnia svoju úlohu; pritom
však treba brať ohľad na želania rodičov; okrem toho, pokiaľ si to
vyžaduje všeobecné dobro, zakladať vlastné školy a ústavy.
Konečne osobitným spôsobom sa vychovávateľská povinnosť týka
Cirkvi, a to nielen preto, že ju treba uznať i za ľudskú spoločnosť, ktorá
je schopná vykonávať výchovnú činnosť, ale predovšetkým preto, že má
povinnosť zvestovať všetkým ľuďom cestu spásy a veriacim udeľovať
život v Kristu a starostlivo im poskytovať neprestajnú pomoc, aby mohli
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dosiahnuť plnosť tohto života. Týmto svojim dietkam je teda Cirkev
povinná poskytovať ako Matka takú výchovu, ktorá by prenikla celý ich
život duchom Kristovým. Ale v tom istom čase ponúka svoju službu
všetkým národom, aby napomáhala celkovú dokonalosť ľudskej
osobnosti, ako aj dobro pozemskej spoločnosti a budovala ľudskejší
svet.
Verian

Ježiš ti dáva život
Ježiš má nádherný plán pre tvoj život. Túži po
tom, aby si bol šťastný. Chce ťa požehnať už dnes.
Hľadá každého - aj Teba. „Hľa stojím pri dverách
a klopem. Kto počúvne môj hlas a otvorí dvere,
k tomu vojdem a budem s ním večerať a on bude
so mnou (Zj 3,20).“ Už viac nezáleží na tom, čo
prežívaš alebo čo si prežil. Ježiš čaká práve teraz
na tvoje rozhodnutie. Chce ťa oslobodiť od tvojej závislosti, hriechu,
bolesti, depresie. Všetky tie roky čakal na to, že mu dáš šancu.
Ak túžiš po živote v pravde, pokoji, láske a nádeji, a ak ti nie sú
ľahostajné Ježišove prebité ruky, tak ho jednoducho oslov:
„Milý Ježiš, veľmi ťa potrebujem. Je mi ľúto, že som ťa veľa ráz urazil
hriechom. Vyznávam to a prosím o odpustenie. Ďakujem, že si za mňa
zomrel na kríži, a tým zmazal moje neprávosti. Prosím, prevezmi vládu
nad mojím životom, mojou budúcnosťou, mojou bolesťou, mojimi pádmi.
Zmeň môj život.“
Boh vzal tvoju modlitbu vážne a v tvojom živote sa začína nová
etapa. Stal si sa hneď dokonalým? Nie. Ale Boh má oveľa viac priestoru
na to, aby mohol konať v tvojom živote.
vema
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Z histórie - KRYPTA
V strede presbytéria sa nachádza polooblukovitá kamenná klenbová
krypta s vetracím otvorom, ktorý vyúsťuje v niekdajšej kaplnke sv. Jána
Nepomuckého s rozmermi 6,2 m x 4,2 m, ktorá slúžila na pochovávanie
kňazov.
Do roku 1943 bola dlažba kostola z kamenných dlaždíc o rozmeroch
30 x 30 cm. V tomto období bol kamenný príklop krypty s hrúbkou 0,2m
a s rozmermi 2 x 1,2 m na úrovni dlažby, so štyrmi otvormi, v ktorých
boli kovové tŕne s kruhmi. Do kruhov sa nasúvali tyče, štyria chlapi
kameň zdvihli a odsunuli, čím bol umožnený vchod do krypty.
V roku 1943 bola kamenná dlažba vymenená za keramickú, uložená
do 20 cm vrstvy betónu, čím bol aj natrvalo betónom zaliaty kameň
krypty.
V júni roku 2005 pri zavádzaní podlahového kúrenia bola odstránená
dlažba a betónová vrstva nad príklopom krypty. Krypta bola otvorená.
Do jej vnútra sa zišlo ôsmimi schodmi.
V krypte sa našli vrchné časti dvoch truhiel, kostry pod nimi neboli,
tie sa našli na ľavej strane. Na jednej vrchnej časti truhly boli vcelku
zachované latinské nápisy zrejme preto, lebo boli zhotovené z kovových
cvokov – INFER (pekelné bolesti) ANO (narodil sa) 1708 OBITTO
(umrel) 1. apríla 1774 CAPONAT DES (bol pochovaný) 5. apríla1774
MENHARD (Vrbov – nemecký názov obce). Išlo o vrch truhly Jakuba
Haásza, ktorý vykonával svoju kňazskú činnosť v r. 1742 – 1764. Na
druhom zachovanom vrchu truhly bol kríž, čo svedčí o tom, že patrila
kňazovi.
Vy výklenku z tehál na východnej strane o rozmeroch 2 x 1 m, šírke
0,6 m sa našli zbytky prehnitých časti rakvy, v zadnej časti poukladané
kosti s lebkou.
26. februára 2005 boli všetky nájdené pozostatky – kosti, tri lebky,
čeľusť so zachovaným chrupom, kožené podrážky, zbytky tmavého
plátna – uložené do menšej truhličky. Kňaz Jozef Sobčák vykonal
cirkevný obrad a truhlička bola pochovaná v severnej časti krypty. Do
výklenku boli namiesto prehnitých dosák uložené zachované časti truhly
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s nápisom. Ostatné zbytky boli vynesené. Na severnú stranu krypty bol
daný kríž a pod ním zarámovaný text so základnými údajmi o vývoji
obce a o krypte podpísaný kňazom, starostom a kronikárom obce.
Vchod do krypty bol uzatvorený pôvodným kameňom, na ktorý bola
nalepená nová dlažba 6. marca 2006.
Rakúsko-uhorský panovník Jozef II. v roku 1783 vydal patent
(nariadenie), ktorým zakázal pochovávať v kostole. Starý cintorín v obci
bol založený v roku 1780, nový v roku 1924.
Jozef Žemba
kronikár obce
Fotografie vnútra krypty si môžete pozrieť na vnútornej strane obálky
vpredu.

Rekonštrukcia farského kostola – loď
(informácie)
4. apríla sme sa pustili do druhej časti rekonštrukcie kostola.
Postavili sme lešenie v celej časti lode. Lešenie nám zapožičala firma
Tatra – Therm SK, s.r.o. konateľa p. Habiňáka, bezplatne, za čo mu patrí
srdečne Pán Boh zaplať.
Po Veľkej noci 11.apríla nastúpili reštaurátori Mgr. Art. Ľubomír
Kuc /syn p. Kuca, ktorý reštauroval zvonicu, bohostánok, a maľoval
vstup v chodbe farského úradu/ a reštaurátor Mgr. Art. Ondrej Lipták,
a začali robiť výskumné práce lode kostola. Podpísaná je zmluva o dielo,
v ktorej je dohodnutá cena 5 mil. Sk. Na deň 27.4.2007, t.j. v piatok je
zvolaný kontrolný deň, kde sa bude prejednávať návrh na postup
reštaurátorských prác lode kostola.
Farský kostol bude otvorený v deň odpustovej slávnosti nášho
patróna sv. Serváca dňa 13. mája 2007 v čase od 14:00 do 16:00 hod.,
aby si naši rodáci a široká verejnosť mohli prezrieť svätyňu a celý
priebeh prác.
Ing. Gejza Bretz
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Dátum

Program sv. omší na mesiac máj 2007
Čas

1. V.

07:00

+Mária a Jozef Čupka

Sv. Jozefa, robotníka

2. V.

18:30

+Jozef Dilský

Sv. Atanáza, bs. a uč.

3. V.

18:30

+Marta a Ján Kruk

SV. FILIPA A JAKUBA

4. V.

18:30

+Jozef Kovalčík

féria

5. V.

08:00

+Mária a Štefan Kruk

féria

08:00

+Irena Krullová

10:00

Za farnosť

PIATA VEĽKONOČNÁ
NEDEĽA

7. V.

18:30

+Mária Zummer

féria

8. V.

07:00

+Anna a Gustáv Karaš

féria

9. V.

18:30

Za zdravie a dary Ducha
Svätého pre Máriu, Katarínu
a Vladimíra

féria

10. V.

18:30

+Michal Pirožek

féria

11. V.

18:30

+Tomáš Karaš

féria

12. V.

08:00

+Agnesa a Peter Kovalčík

féria

08:00

Za zdravie a požehnanie
pre Karola Jankuru

10:00

Za farnosť

ŠIESTA
VEĽKONOČNÁ
NEDEĽA

6. V.

13. V.

14. V.

18:30

15. V.

07:00

Liturgický
kalendár

Úmysel

+František a Vladimír
Compel
Za zdravie a požehnanie
pre rodinu Dilskú
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SV. MATEJA, apoštola
féria

Dátum

Čas

16. V.

18:30

+Mária a Stanislav Pitorák
a rodičia

Sv. Jána
Nepomuckého, kň., mč.

07:00

Na úmysel celebranta

18:30

+Anna a Ján Danielčák

NANEBOVSTÚPENIE
PÁNA

18. V.

18:30

+Alžbeta a Jozef Jankura

féria

19. V.

08:00

+Anna a Mikuláš

féria

08:00

Za zdravie a požehnanie
pre rodinu Jána Pirožeka

10:00

Za farnosť

SIEDMA
VEĽKONOČNÁ
NEDEĽA

21. V.

18:30

+Veronika

féria

22. V.

07:00

+Paula a Ján Zemčák

Sv. Rity z Kassie, reh. .

23. V.

18:30

+Anna Plutová

féria

24. V.

18:30

+Helena, Ján, Ján ml. Krull

féria

25. V.

18:30

Za zdravie a požehnanie
pre Michala Plutu

Sv. Gregora VII.,
pápeža

26. V.

08:00

+Žofia a Vojtech Zajac

Sv. Filipa Neriho, kň.

08:00

+Rudolf Kovalčík

10:00

Za farnosť

ZOSLANIE DUCHA
SVÄTÉHO

28. V.

18:30

Za zdravie a požehnanie
pre Alojza

Svätodušný pondelok

29. V.

07:00

+Mária, Ján a Jozef Antolek

féria

30. V.

18:30

+Frida a Štefan Zummer

féria

31. V.

18:30

Za zdravie a požehnanie
pre rodinu Plutovú

féria

17. V.

20. V.

27. V.

Liturgický
kalendár

Úmysel
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Ježiš zmenil môj život...
Prežil som.
Avšak guľka mi zostala v hlave.
(1. časť)
Vyholená hlava, obtiahnuté tričko, veľké svaly... Pripomínal mi šéfa
ruskej mafie. Avšak jeho rozprávanie mi vyrazilo dych, doslova.
S manželkou a deťmi žije v Splite. Svoj život rozdeľuje na dve časti: bez
Ježiša a s Ježišom. Má niečo po štyridsiatke. Posledné mesiace cestuje
po Slovensku a svedčí o tom ako mu Panna Mária i Ježiš zmenili život.
Jeho meno je Goran.
„Moja rodina nebola veriaca. Nechodili sme do kostola. Keď som bol
dieťa, tragicky mi zomrela sestra a brat ohluchol. Otec pracoval na lodi.
Doma bol veľmi málo. Chýbala nám pevná ruka. Aj preto som si robil,
čo som chcel.
Ako šesťročný som sa začal kamarátiť so staršími chlapcami.
Prinútili ma kradnúť v obchode čokolády. Keď som dovŕšil trinásť
rokov, zomrela mi matka na leukémiu. Pre mňa to bol obrovský šok,
išiel som sa zblázniť. Na jednej ruke som mohol spočítať, koľkokrát som
ju pobozkal. Po ôsmich mesiacoch sa otec znova oženil. Veľmi som sa
na neho hneval. Nenávidel som aj jeho novú ženu, lebo mi chcela
nahradiť mamu. A tak ma začala vychovávať ulica. Kamaráti ma
nahovárali na fajčenie marihuany. Presviedčali ma, že nie je návyková.
Klamali. Stal som sa závislý a fajčil som ju denne. Neskôr sme začali
vykrádať obchody. Zatkla nás polícia. Dostal som sa do väzenia. Otec
prišiel po mňa po troch dňoch v domnení, že ˝basa˝ ma napraví. Nestalo
sa. Môj zdravotný stav sa zhoršoval. Raz som spadol zo schodov a stratil
vedomie. Diagnostikovali mi epilepsiu. Po smrti matky som bol
utrápený. Vo svojej hlave som počul nejaké hlasy, ktoré mi hovorili čo
mám robiť. Jediným riešením boli tabletky v kombinácii s alkoholom.
Jedného dňa, desať mesiacov po matkinej smrti, som prišiel domov.
V televízii dávali majstrovstvá sveta vo futbale v Argentíne. Chcel som
sa porozprávať s otcom. Ale on mi dal facku a povedal mi, že sa
nemáme o čom zhovárať. Poslal ma do izby učiť sa. Mal som pri sebe
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kamarátovu zbraň. Namieril som ju oproti sebe a strelil si do hlavy.
Prežil som. Avšak guľka mi zostala v hlave.
Po návrate z nemocnice ma kamaráti nahovárali na heroín, vraj
vyrieši moje problémy. Drogoval som dvakrát, trikrát denne, no nie
preto, aby som sa mal fajn, ale preto, aby som mohol vôbec chodiť.
Potreboval som viac a viac peňazí. Vykrádal som domy, byty, autá.
Nezáležalo mi na tom, či udriem starenku do tváre päsťou a vezmem jej
kabelku, alebo tyčou udriem muža a vezmem mu peniaze. Otec videl
v akom som stave. Poslal ma na psychiatriu. U nás v Splite je na
prízemí. Priatelia mi naďalej nosili alkohol. Od lekárov som bral
tabletky. Keď som sa vrátil domov, otec mi našiel prácu vo fabrike, aby
som nemal čas na drogy. Bola to chyba. Vykradol som pol skladišťa,
popožičiaval si peniaze a na zamestnávateľa vytiahol nôž. Vyhodili ma.
Domov som prišiel opitý a zdrogovaný. Od otca som si žiadal peniaze na
drogy. Nedal mi ich. Začal som všetko rozbíjať. On sa otočil a odišiel do
izby. Z kuchyne som vzal nôž a odzadu ho bodol. Skončil som vo
väzení. Po čase som sa vrátil domov. Otec ma vyhodil. Spal som na
ulici. Epilepsia sa zhoršovala a mal som obrovské bolesti. Aby som sa
jej zbavil, začal som hlavou rozbíjať sklo, rezať sa po celom tele.
Uspokojovala ma vlastná krv. Polícia už nevedela, čo má so mnou robiť.
Poslali ma na psychiatriu - diagnóza: schizofrénia. Ocitol som sa
v blázinci. Na oddelení som bol jediný narkoman, ostatní boli zabijaci.
Utiekol som. Opäť som začal s drogami. Dostal som sa späť na
psychiatriu. Sľúbil som si, že keď ma pustia, prestanem drogovať.
Nestalo sa. V Záhrebe som si vybral lieky na schizofréniu a zapil som
ich alkoholom. Smrdel som ako pes. Veľa ráz som sa pokúsil zabiť.
Vždy ma našla nejaká dobrá duša a odviezla do nemocnice. Môj život sa
nedá opísať slovami.
Jedného dňa som ležal na zemi v opustenom a rozbitom dome. Bola
zima - február. Začal som len tak rozmýšľať o sebe, rodine, drogách.
A v tom mi niečo nezvyčajné napadlo.“
Viac o Goranovom živote sa môžete dočítať v nasledujúcom čísle
Vrbovského farníka.
vema
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Tajnička na voľný čas
1

2

3

4

5

6

13

14

7

15

8

16

9

10

17

11

18

19

12

20

21

1 – miska na chlieb,
2 – dlhá biela košeľa
pod ornátom, 3 – látka
obdĺžnikového tvaru,
ktorou kňaz berie do
rúk monštranciu pri
požehnávaní so Sviatosťou Oltárnou,
4 – spravodlivý muž
Starého zákona, ktorý
staval koráb, 5 – praotec vyvoleného národa, 6 – ozdobná schránka, v ktorej je viditeľne uložená Sviatosť Oltárna,
7 – Mojžišov brat, 8 – Izákova žena, 9 – Abrahámov syn, 10 – meno prvého
človeka, 11 – mesto, za ktorým zomrel na Golgote Pán Ježiš, 12 – kniha,
z ktorej sa číta evanjelium, 13 – mesto, kde žila Svätá rodina, 14 – duchovná
bytosť, 15 – dlhý úzky pás látky, je znakom kňaza, diakona, biskupa,
16 – slovo, ktorým sa končia mnohé modlitby, 17 – posvätná kniha, ktorá
obsahuje texty svätej omše, 18 – kto spravuje cirkevnú provinciu,
19 – v ktorom meste sídli jeden z biskupov, 20 – obrúsok, ktorý sa prestiera
pod kalich a paténu, 21 – miesto, odkiaľ sa číta Božie slovo.
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Spomienka na púť do Krakova
„Prajem si, aby prvá nedeľa po Veľkej noci bola sviatkom
Milosrdenstva“, povedal Pán Ježiš svojej služobnici sestre Faustíne,
„dňom lásky a milosrdenstva.“
Ako prežiť tento deň? Veriaci našej farnosti mali veľké šťastie, lebo
sa mohli zúčastniť púte do Krakova v Lagievnikach. Navštívili sme
sanktuárium Božieho milosrdenstva, v kaplnke sme sa mohli pomodliť
pri relikviách sestry Faustíny. Prosili sme o milosť života a pokoj duše.
Boli sme na svätých omšiach a pobožnosti. Mohli sme na vlastné oči
vidieť, a hlavne zažiť, tú úžasnú atmosféru, nesmiernu zbožnosť
v srdciach ľudí, ktorí tam boli možno z celého sveta. Každý sa tu prišiel
modliť, ďakovať aj prosiť. Bola tu neopísateľná atmosféra, aj napriek
tisíckam ľudí tu bolo ticho, a bolo cítiť nesmierne veľkú úctu k Božiemu
dielu a samému Bohu.
Pozorovala som mladú rodinku s maličkými deťmi. Prišli, kľakli si
rovno na betónový chodník, nepozerali sa kde je lepšie miesto, alebo že
si zašpinia šaty. Takto kľačiac sa vrúcne modlili a detičky kľačali pri
nich tichúčko až kým ich mama nezdvihla. Takýchto rodín bolo veľa
a pohľad na ne bol krásny. Z každého človeka sálala hlboká viera
a láska.
Neboli tam stánky s občerstvením (pivo, víno, pečená klobása,...),
ako sme zvyknutí na našich slovenských pútiach. Neboli tam žiadny
arogantní a pripití ľudia. Obrovská masa ľudí, ktorá tam prišla, chcela
získať veľa pre svoje vnútro, pre svoje srdce a dušu. Máme my hádam
menšiu vieru ako oni? Naše púte sú akési iné...
Milosrdenstvo Božie je bez hraníc. A práve táto nedeľa bola o láske
a odpustení. Práve táto nedeľa mnohým z nás pomohla porozumieť, že
umučenie, smrť a zmŕtvychvstanie Pána Ježiša je objavenie Božieho
milosrdenstva, ktoré je nad každou ľudskou potrebou a nesie liek na
všetky ľudské choroby.
M.K.
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Modlitba šoféra.
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Deti píšu Bohu

Vydáva: Rímskokatolícka cirkev, farnosť Vrbov, 059 72 Vrbov 133
e-mail: dlugosa@atlas.sk
Imprimatur udelil Mons. Prof. ThDr. František Tondra,
dňa 15.12.2006, pod číslom 26/2006
Zaregistrované na Ministerstve kultúry SR dňa 6.12.2006,
pod číslom RP 242/2006
Odborný konzultant PaedDr. ThLic. Jaroslav Rusnák
Šéfredaktor: Mgr. Ing. Alžbeta Dlugošová
Redakčná rada: Helena Kovalčíková, Marcela Hrebeňárová
Tlač: Kežmarská tlačiareň – máj 2007
Počet výtlačkov: 250

16

