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Informačný týždenník Rímskokatolíckej farnosti
Najsv. Mena Ježiš a Mária v Prešove – Nižnej Šebastovej

SVETOVÉ DNI MLÁDEŽE
Buenos dias! Dovoľte, aby sme sa s Vami podelili o naše
zážitky zo svetových dní mládeže
SDM, ktoré sa konali
koncom januára v ďalekej stredoamerickej Paname. Túžba zúčastniť
sa tohto nádherného stretnutia s mladými z celého sveta a navyše so
sv.Otcom, v nás prepukla v rámci minuloročného odvážneho roka,
ktorý prebiehal na SK a predchádzal svetovým dňom. A tak sme sa
rozhodli spolu s ďalšími, približne 200 Slovákmi, podniknúť krok do neznáma.
Najväčšiu odvahu sme potrebovali pri zakúpení leteniek, ktoré boli podmienkou slovenskej
registrácie. A tak sme všetko, čo malo prísť, odovzdali do rúk Boha v duchu hesla svetových dní:
Hľa služobnica Pána, nech sa mi stane podľa tvojho slova. Následne nato sa rozbehol približne
polročný kolotoč príprav v podobe dvoch spoločných stretnutí zaregistrovaných pútnikov
v Ružomberku, lekárske prehliadky, vakcinácie až po zdĺhavé balenie.
Uistení slovami žalmistu - Božia ruka nás povedie a podchytí nás Jeho pravica, aj keby sme
si pripäli krídla zorničky a ocitli sa na najvzdialenejšom mori - sme sa 13. januára na letisku vo

Schwechate pripojili ku malej skupinke českých pútnikov. Po prestupoch v Zürichu a New Yorku
sme hladko pristáli neďaleko Panamského prieplavu v hlavnom meste Panama City, kde nás už
čakali dobrovoľníci zo slovenského organizačného výboru, aby sa nás ujali.
Dni od 14. - 16.1. sme strávili v mestskej časti Panama City – Balboa, vo farnosti Santa
Maria, kde nás dočasne ubytovali v pastoračnej miestnosti. No tento čas čakania na prilietajúcich
slovenských spolupútnikov nás čoskoro omrzel a zatúžili sme po karibskom dobrodružstve. Akoby
zázrakom sme zohnali menší mikrobus s miestnymi šoférmi a zamierili si to od pacifického
pobrežia naprieč bujnou panamskou vegetáciou k pobrežiu Atlantického oceánu a odtiaľ na ostrovy
San Blas. Biely piesok, azúrové karibské vody, kokosové orechy, rum, opustené ostrovy a na nich
my, sláviaci svätú omšu s piesňou na perách: „Toto je deň, ktorý dal nám Pán“. Pobláznení krásou,
ktorú stvoril náš Otec, sme sa ešte v ten deň vrátili späť k ostatným.
Nasledujúce dni 16. - 20.1. boli pre
nás pripravené dni v diecéze Santiago de
Veraguas, ktorá bola situovaná vo
vnútrozemi Panamy vzdialená asi 4 hodiny
autobusmi od hlavného mesta. Slovenskou
základňou sa nám tu stala škola Colegio
Sant Vincente de Paúl. Boli to dni
požehnania, ktoré plynulo na nás z našich
nových panamských rodín, do ktorých nás
adoptovali väčšinou po dvoch. Prvotné
obavy z našich nových rodičov, bratov,
sestier, príbytkov a jedla rýchlo vystriedal humor z našej lámavej španielčiny a posunkov. Život
v rodinách dal zabrať nie len nášmu tráviacemu systému (patacones con carne, platanos, mariscos,
chorizos, cerveza-balboa,...), imunitnému systému, ale aj nášmu pohybovému aparátu pri
absolvovaní nespočetných návštev u rodinných príbuzných. V diecéze sme sa naučili od
Panamčanov, čo to znamená byť radostní, veselí, tancovať všade, kde sme sa pohli, bubnovať
a skandovať v tradičných panamských krojoch v nekonečných procesiách „desfilé“, za horúceho
slnka a hlavne, neexistoval tu - čas „mañana“. Rodiny tu mali tak málo a pritom ani nevedia, ako
veľa nám dali. Z diecézy sa nám odchádzalo veľmi ťažko. Autobusy nás vrátili späť do hlavného
mesta, do oblasti, kde nočný kľud rozrážal hukot trúb tankerov a nákladných lodí z Panamského
prieplavu. Tu nás ubytovali na cirkevnej škole. Pohostinnosť rodín tak vystriedala dlážka tried
a spoločné vonkajšie sprchy. No, obetovali sme to. 21. - 27.1. začali sa pre nás samotné svetové dni
mládeže. Tri dni sme sa stretávali spolu s bratmi Čechmi v oblasti San José, kde sme sa stíšili na
CZ-SK katechézach, ktoré viedli dvaja českí biskupi a náš p. biskup Gális. Čas vyhradený na
oddych sme využívali na spoznávanie miestnych zaujímavostí a zháňanie potravy.
Vo štvrtok večer nadišla chvíľa, pre ktorú sme sa tu z celého sveta zišli, keď prišiel Otec
mladých medzi nás na otváracom ceremoniáli, ktorý sa konal na pobreží Cinta Costera a my sme
naplno kričali: „ Esta es la juventud del papa“ (Toto je pápežova mládež). Piatkový večer sme spolu
so sv. Otcom rozjímali nad zastaveniami krížovej cesty, ktorá bola vyobrazením rozličných trápení
našej mladej duše. Vyvrcholením SDM bol víkend. Po rannej sobotňajšej sv. omši sme si zbalili len
najnutnejšie veci na prežitie a to, čo vošlo do nášho pútnického batôžteka. Potom sme sa presúvali
v dave niekoľko kilometrov na opačný koniec hlavného mesta, do tzv. Metro Parku, Vo
vyhradenom sektore si každý našiel kúsok pre svoju karimatku, spacák a ťažko skúšaní krutou

páľavou dňa, sme očakávali západ slnka. Balzamom pre dušu i telo bola po sparnom dni vigília
s nočným stíšením, ružencom a rozjímaním cca 700 000. davu. V deň Pána sme slávili eucharistiu s
Petrovým zástupcom na zemi, ktorý nám adresoval, okrem iných, slová: „ Mladí, buďte radostní, vy
nie ste budúcnosť, vy ste teraz, vy ste prítomnosť!“ Po týchto slovách, nám udelil požehnanie, aby
sme mali silu spájať ľudí, tak ako Panama a jej prieplav a mosty spájajú Tichý oceán
s Atlantickým, Severnú Ameriku s Južnou. A potom, jednoducho, sme sa rozišli. Každý iným
letom, každý iným smerom, do celého sveta plniť slová: „ He aquí la Sierva del Señor (Tu som,
služobnica Pána...) “.
Čerešničkou na torte našej púte bol 10-hodinový prestup v New Yorku. Touto formou sa
chceme poďakovať nášmu obetavému, rozhľadenému sprievodcovi, otcovi Petrovi Bujdošovi za
jeho požehnanie na cestu domov a naše, do poslednej minúty, naplnené hodiny v tomto
mrakodrapovom labyrinte. Muchas gracias aj za vás všetkých, ktorí ste nás sprevádzali svojou
modlitbou.
Účastníčky SDM Daniela a Antónia

DOMÁCA ÚLOHA PRE DETI
Deti, na sv. omšu za účasti detí napíšte odpoveď na otázku: Ako sa volá
zasľúbená Zem, do ktorej putovali Izraeliti? A nakreslite, čo videli vyzvedači
v zasľúbenej Zemi (ľudí a ovocie).

FARSKÉ OZNAMY
 Biblické stretnutie bude v piatok 15.2. v Ľuboticiach na tradičnom mieste.
 Snúbenci, ktorí sa chcú u nás sobášiť v tomto roku, ohláste sa čím skôr u p. farára osobne
alebo telefonicky na tel. č. 051 381 0045. Predmanželské náuky pre snúbencov budú: 23.2.
(sobota), 9.3. (sobota) a 23.3. (sobota) 2019. Čas a miesto ohlásime. Náuky sú pre (oboch !!)
snúbencov. Nahláste na uvedenom tel. čísle.
 Farnosť organizuje lyžovačku (pre všetky vekové kategórie) v sobotu 16.2.2019 do
lyžiarskeho strediska Tylicz (PL). Nahlásiť sa môžete v sakristii kostolov do nedele
10.2.2019. Poplatok za autobus 2 €, poplatok za skipas cca 16 € ( 70 zl), záloha za lístok 10
zl. Odchod autobusu: NŠ 7.30 od kostola, ĽU 7.00 od kostola, PO, SE 7.00, VŠ 7.15 od
zastávky pri Ruženc. záhrade.
 Združenie kresťanských seniorov pozýva členov na výročnú členskú schôdzu, ktorá sa
uskutoční 19.2.2019 v reštaurácii Hajtol. Začiatok o 15.00 hod. Prosíme o členské za rok
2019 5 eur + 5 eur na posedenie. Hláste sa na tel.č. 0917 786 458 p. Desiatniková alebo p .
Kičurová.

LITURGICKÝ PREHĽAD NA 5. TÝŽDEŇ V OBDOBÍ „CEZ ROK“
prebl. Panny Márie Lurdskej, sp.
Pondelok
11.2.

Utorok
12.2.

Streda
13.2.

Štvrtok
14.2.

Piatok
15.2.

Sobota
16.2.

Farský kostol

18.00 hod.

Vyšná Šebastová

18.00 hod.

Farský kostol

† Jozef Verešpej

detská

† Jozef Tomčo

† Vavrinec, Anna

9.00 hod.

detská

Podhradík

18.00 hod.

Farský kostol

18.00 hod.

† Terézia Havajová, 1. výročná

Ľubotice

18.00 hod.

† Albert, Viktória

Farský kostol

18.00 hod.

Vyšná Šebastová

18.00 hod.

Ľubotice

18.00 hod.

Farský kostol

18.00 hod.

† Alžbeta Bobotová

Ľubotice

18.00 hod.

† Ján Miškovský

Severná

17.00 hod.

†z rod. Kiseľovej

detská

ZBP bohuznámej rodiny

† Margita Glankovičová
† Štefan, Anna, Štefan, Verona
Baláž

detská

† Ján, Margita Sanigoví

Farský kostol

8.00 hod.

† Jozef Marcin

Ľubotice

7.00 hod.

† Jaroslav Ivanecký

6. cezročná nedeľa
Farský kostol
8.00 hod.
10.30 hod.
Ľubotice
Nedeľa
17.2.

7.30 hod.
10.30 hod.

za uzdravenie Tomáša a Bernadety
ZBP Jana a Nina Mižovové
ZBP Helena
ZBP Jozef Kvitkovič s rod. a rod.
Vlčková

Vyšná Šebastová

9.15 hod.

ZBP Mária 80 r.

Podhradík

9.15 hod.

za farnosť

Severná

9.15 hod.

ZBP Anton s rod.
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