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Druhá synoda Spišskej diecézy
Po dôkladnom a zodpovednom osobnom uváení prameniacom
z vnútorného spojenia v modlitbe s Trojjediným Bohom, vypoèujúc si
mienku presbyterskej rady (kán. 461 § 1 KKP) a povzbudený priaznivým
stanoviskom mojich najbliších spolupracovníkov a mnostva kòazov i
laikov našej diecézy som dospel k rozhodnutiu zvola Druhú diecéznu
synodu Spišskej diecézy. 29. apríla 2006, v deò spomienky 230. výroèia
zaloenia Spišskej diecézy, som v Katedrále sv. Martina v Spišskej
Kapitule preèítal dekrét, ktorým som zvolal Druhú diecéznu synodu a
zároveò som otvoril jej prípravnú fázu.
Slovo synoda, ktoré znamená spoloèná cesta, je výzvou spoloène kráèa
jedným a jednotným smerom ku Kristovi, ktorý nás sám povzbudzuje
výzvou a pozvaním: „Ja som cesta, pravda a ivot“ (Jn 14, 1-6). Úlohou
našej spoloènej cesty poèas synody je hlada pravdu o potrebách a
problémoch Boieho ¾udu našej diecézy a nachádza odpovede a
východiská, ktoré v nás i v diecéze prehåbia a zve¾adia Boí ivot.
Úlohou prípravnej komisie je poskytnút pomoc diecéznemu biskupovi
zvlášt:
· vo veciach organizácie a prípravy synody,
· pri zostavení a publikovaní synodálneho direktória,
· pri rozhodovaní o otázkach, ktoré budú predloené na synode,
· pri menovaní synodálnych èlenov,
· pri zapojení rôznych diecéznych a apoštolských iniciatív v diecéze,
· pri vypracovaní katechéz a smerníc pre kázne,
· pri vypracovaní vhodných smerníc pre konzultácie.

Naliehavo vyzývam kòazov a celý Boí ¾ud diecézy k modlitbe,
premýš¾aniu, návrhom a spolupráci na spoloèných témach pod oficiálne
stanoveným logom synody Accipere Lumen gentium, tradere gaudium et
spes - Prijmime Svetlo národov, prinášajme rados a nádej.
Dekrét o zvolaní diecéznej synody som nariadil preèíta vo všetkých
farnostiach diecézy v nede¾u 21. 5. 2006 poèas všetkých sv. omší pred
závereèným poehnaním a v tú istú nede¾u, namiesto homílie, sa preèítal
pastiersky list o Druhej diecéznej synode Spišského biskupstva.
Aktuálne informácie o synode nájdete na internetovej adrese:
synoda.kapitula.sk.
OKRUHY SYNODÁLNEJ ROZPRAVY
Tvár, ivot a spásne sluby Spišskej partikulárnej cirkvi
Posväcovanie ivota
Katechéza a formácia povolaní
Spoloèenstvo, spiritualita a identita kòazov
Cirkev v rodine, rodina v Cirkvi
Veda, školstvo, kultúra
Jednota v mnohosti
Vzah k iným náboenstvám, kultúram a fenoménom doby
Komunikácia v tvorbe communia
Správa hmotných dobier
o. b. František

Èo sa dialo v školskom roku 2005/2006
v Cirkevnej základnej škole s materkou školou sv. Matúša

Dni plné oèakávania, radosti, smiechu, smútku, uèenia, trápenia, trpezlivosti,
z od p o v e d n o s t i a p l n e n i a ú l o h , k t o r é s m e s p o l u s t r á v i l i
v školských laviciach sa blíia ku koncu. Boli sme ako hviezdièky na našej
„školskej oblohe“ tešiace sa z vynovených farebných priestorov.
V MŠ iarilo 26 detských tvárièiek. Ochrannú ruku nad nimi drali
p. zástupkyòa Olga Stuchlíková a p. uèite¾ka Michaela Danèová.
V 1. roèníku sa denne stretávalo 18 párov zvedavých oèí, ktoré obèas aj bez
„dychu“ poèúvali p. uèite¾ku Katarínu Drubackú. V 2. roèníku sedelo 12
„apoštolov“, uèila ich p. uèite¾ka Mir oslava Lukášiková.
15 tretiakov sem-tam riadne potrápila p. riadite¾ka Daniela Faltinová. A nad
12 štvrtákmi, èo našu školu opustili bdela p. uèite¾ka Gabriela Janovcová.
Naším „naj“ Priate¾om je Jeiš, o ktorom nám okrem rodièov rozprávali na
hodinách náboenstva p. katechétka Eva Beretová, p. farár Peter Olekšák a p.
kaplán Marcel Tarda. O lámanie nášho jazyka v angliètine sa staral p. uèite¾
Pavel Izrael. Ekonomický chod školy mala pod kontrolou p. Anna Brainová.
Èistotu školy zabezpeèovala p. Veronika Lukáèová a o hladné alúdky sa
starala Beáta Pukajová.
To, ako sa nám darilo hovorí vysvedèenie, výplatná listina za èas
v škole. Za tieto chvíle sme sa Bohu spoloène poïakovali sv. omšou
30. júna 2006. Pán farár sa nám prihovoril a pripomenul nám, aby sme na
priate¾a Jeiša nezabudli ani poèas prázdnin. Veï prázdniny nie sú prázdne
dni, ale dni plné záitkov, oddychu, spoznávania vecí, ktoré nám dáva Pán. Na
záver nás povzbudil k dennému èítaniu Sv. písma.
Školský rok sa síce konèil, no poniektorí z nás ešte pokraèovali
v chodení do školy a aj do práce. Pripravili sme si pre deti LETNÚ
PRÁZDNINOVÚ ŠKOLU.
Pilotný projekt na spestrenie letných dní deom. Stretávali sme sa kadý deò
ráno o 8.00 hod. a strávili sme spolu dopoludnie trochu ináè ako v škole. Kadý
deò nás èakal zaujímavý program. Odštartovali sme to na bicykloch a hneï
v prvý deò nás pred školou èakalo 17 zvedavých detí. Nasadli sme na
„tátošov“ a našim cie¾om bola ¼ubochnianska dolina. Bol to obrovský záitok
nie len pre deti, ale aj pre nás dospelých. Poh¾ad na dlhý cykloturistický zástup
vzbudzoval pozornos, rados a zodpovednos.
Deti však boli super. V doline nás èakali hry na lúke a cestou spä „malý
vodopád“. Staèil na to, aby sme sa cítili ako na kúpalisku. Boli sme nadšení a
modlitby detí za spoloèný deò preitý s Pánom hovorili za všetko.
.
Ïalší deò bola naplánovaná vychádzka spojená so zmrzlinovým osvieením a
spoloènými hrami v parku v ¼ubochni.
.
Keïe sme kultúrne spoloèenské bytosti, návšteva Galérie ¼. Fullu a múzea
v Ruomberku boli toho dôkazom. Opä nás milo prekvapili naše „ratolesti“,
ktoré poèúvali a nadchýòali sa všetkým, èo sme mali monos vidie.

Pred víkendom nás èakala spoloèná opekaèka v Hubovej a osvieujúca
pochúka
m e l ó n . Ví k e n d s m e p r e  i l i v k r u h u r o d í n
(ako kto) a u sme sa tešili, èo bude ïalej.
V pondelok výlet do iliny. Chceme spozna krajské mesto. Hoci sme tam boli
na školskom výlete, o smiech, rados a zábavu sme nemali núdzu. Pozdravili
sme Priate¾a Jeiša vo farskom kostole Najsvätejšej Trojice na námestí.
V slneènom poèasí nám dobre prospelo „kúpanie“, špliechanie a è¾apkanie sa
vo fontáne. Ako ináè ukonèi výlet, ak nie míòaním finanèných zásob
v hypermarkete a zmrzlinou. Vo vlaku sme si krátili èas hrami a zábavou. Deti
boli úasné. A èo ïalej?
.
V utorok sme sa vybrali za krásou Švošova èakal nás výstup na Hrdoš.
Vyštartovali sme ráno pomalým krokom, veï Hrdoš nám nikam neuteèie.
Drali sme sa turistických znaèiek a pokynov chlapcom, èo trasu „poznali“. Po
prudkom stúpaní do kopca sme oèakávali Hrdoš, ale pred nami sa zjavila iba
lúka plná lesných jahôd. Hoci sme nevedeli, kde presne sme, panika nemala
svoje miesto, lebo okolie prírody nás oèarilo. Zachránil nás mobil. Vïaka nemu
sme pokraèovali po znaèke „biela ltá - biela“ a dostali sme sa na Viechu.
Oeleli sme, e nie sme na Hrdoši, lebo príroda nás oèarila. Došli sme na
Viechu a tam... „Boe, aké úasné sú Tvoje diela.“ Ostali sme
v nemom úase. Náš vresk, spev a sms pozdravy svedèili o tom, e to všetko
stálo za to. Bol najvyšší èas na odchod domov. Opä sa nám ve¾mi „darilo“,
dostali sme sa a do Stankovian, kde nás zmorilo slnko a tak sme sa domov
nechali odvies.
.
V stredu nás potešil relax a kúpalisko vo Vrútkach. Poèasie nám prialo.
Podarilo sa nám zariadi otvorenie priestorov skôr ako je sprístupnené
verejnosti. Pán sa postaral. Dlhé chodenie po prírode sme vymenili za
è¾apkanie, šantenie, opa¾ovanie a kúpanie vo vode. Bolo nám fajn.
Naším elaním bolo ís aj nasledujúci deò do Vrútok. No zapršalo. Plánované
kúpanie sa zmenilo na poznávací výlet Kalvária v Ruomberku. Tak ako
niekedy Jeiš, aj my sme kráèali kríovou cestou. Keïe sme Boie deti,
nezabudli sme na detské ihrisko.
.
Posledný deò Good bye party. Deò rozlúèky s prázdninovou školou. Zaèali
sme výtvarným umením nakresli, nama¾ova to, èo nás oslovilo poèas dvoch
týdòoch. Výtvarné umenie vystriedali detské herecké schopnosti. Deti zahrali
klasickú rozprávku Popoluška ako tragédiu, balet a kowboyku. Nakoniec nás
èakalo gurmánske umenie sami sme si pripravili jednohubky, banán
v piškóte, zmrzlinovo-ovocný pohár, sladkosti, slané a detské šampanské. K
poriadnej party patrí aj dobrý tanec. Po òom sme za všetko poïakovali
nášmu Priate¾ovi. Veï vïaka Nemu sme preili spoloèné chvíle plné lásky,
smiechu, radosti, šastia a poehnania. Popriali sme si krásne prázdniny,
vystískali sme sa a rozišli v pokoji a dobrej nálade domov.
Daniela Faltinová

Pú veriacich farnosti Švošov do Osvienèimu,
Krakova, Lagievnikov, Èenstochovej a Vadovíc
Na základe návrhu Pastoraènej rady farnosti Švošov pripravujeme
pú s nasledujúcim predpokladaným plánom cesty s urèením
orientaèného èasu:

Na prechod štátnych hraníc je potrebný platný obèiansky preukaz
alebo platný cestovný pas. Ak by chceli cestova deti, musia ma
cestovný pas.

SOBOTA 9. septembra 2006
5.00 odchod od Kostola Sedembolestnej Panny Márie vo Švošove
9.00 - Osvienèim niekdajší koncentraèný tábor.
13.00 - Krakov historické centrum.
16.00 - Krakov Lagievniky Sanktuárium Boieho milosrdenstva, sv.
omša na hrobe sv. Faustíny.
20.00 - Czenstochova ubytovanie v trojposte¾ových izbách (bez
stravy, bude poskytnutý len èaj).

Je vhodné, aby úèastníci púte poiadali vo svojej zdravotnej poisovni
európsky preukaz poistenca. Je to potrebné urobi osobne. Ide o
preukaz, ktorý je v platnosti viac rokov. V niektorých poisovniach
iadajú za jeho vydanie poplatok 100,- Sk.

NEDE¼A 10. septembra 2006
9.00 - Èenstochová Bazilika - sv. omša.
12.00 - obed
15.00 - Vadovice rodisko Jána Pavla II.
20.00 - predpokladaný návrat do Švošova.

Cena dopravy a ubytovania: 750,- Sk.
Poplatok je potrebné uhradi pri zápise v sakristii kostola. K zápisu je
potrebné prinies platný obèiansky preukaz alebo cestovný pas.
Budeme vypisova tieto údaje: Meno, priezvisko, adresa, d á t u m
narodenia, typ dokladu (pas, alebo OP), èíslo dokladu, platnos
dokladu do.
Prosím o prihlásenie sa a zaplatenie poplatku v sakristii kostola
do 15. augusta 2006.
Peter Olekšák

Nová mozaika v kostole Sedembolestnej
Majster Maciej Kauczyñski, autor návrhu
vytráí v našom kostole, pripravil aj návrh
dotvorenia celého sakrálneho priestoru kostola,
s ktorým ste sa u mohli skôr oboznámi.Prácu
tohto ateliéru si môete pozrie vo viacerých
objektoch, aj v kostoloch vo Vysochých Tatrách,
èi v Liesku.
Návrh poèíta s novým bohostánkom, mozaikou
nad ním, ale aj s krstite¾nicou, stojanom pod krí
pri oltári, s dotvorením oltára i ambony.
Ved¾a tohto èlánku je zobrazený návrh mozaiky .
V tomto èase sa mozaika vyrába lámaním
keramických kameòov a ich kladením na
špeciálny materiál v dielni v Krakove. Samotná
aplikácia v našom kostole sa uskutoèní poèas
posledného augustového týdòa.
V pondelok 28. augusta 2006 by sme postavil
lešenie (u teraz prosím chlapov o pomoc),
v utorok a štvrtok by bola mozaika inštalovaná.
Vo štvrtok a piatok by sme vyma¾ovali kostol,
v piatok poobede by mohlo by zloené lešenie,
v sobotu dopoludnia kostol upraceme a v nede¾u
3. septembra môeme mozaiku poehna.
Mozaika bude nieèo stá. Preto cez prazdniny
budú kadé dva týdne zbierky, aby sme
náklady na všetky práce, aj ma¾ovanie, pokryli.
Vïaka za kadú podporu!
po

Zmàtvychvstalý Jeiš s dvanástimi apoštolmi
budú teda dominova ved¾a Sedembolestnej.
Bude to tak dobre. Mária vdy ukazovala na
Jeiša a viedla k nemu. On je cestou, pravdou a
ivotom. Jeho nasledovaním sa pribliujeme
k pravde a vstupujeme do ivota.
Dvanásti h¾adia na Jeiša. Od neho dostali
povolanie a poslanie ohlasova blízkos Boieho
k r á ¾ o v s t v a . Vy z ý v a j ú a j k p o ká n i u ,
k pravdivému poh¾adu na seba samých a svet
okolo nás.
Je dobré, e budeme môs ma pred oèami obraz
prvých nasledovníkov Jeiša. Budú nás
inšpirova v našom kráèaní. Súèasne nás budú
utvrdzova v pravde, e síce veriaci vo Švošove
tvoríme partikulárnu Cirkev, ale tá je súèasne
apoštolská. Tam je Cirkev, kde spoloèenstvo má
zmysel pre kontinuitu, pre apoštolskú
nástupnos. Tam je cirkev, kde je biskup. Ten
miestny, ale aj ten, ktorý je z Boieho
ustanovenia Kristovým vikárom.
Mozaika, na ktorú budeme denne h¾adie
nebude len ozdobou kostola, ale predovšetkým
nás bude vies k modlitbe, k rozjímaniu.
Privedie nás blišie k Bohu.
Pre nás, ale aj pre nové generácie bude
poehnaním.
Peter Olekšák

