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Úvodník – príhovor duchovného otca
Milí priatelia!
Čas letných mesiacov, dovoleniek a oddychu sa skončil a my opäť
bilancujeme, ako sa nám ho podarilo prežiť.
„Poďte aj vy trochu do ústrania a odpočiňte si“ – Ježišova výzva
učeníkom, ktorých strhla evanjelizačná chuť, až potrebovali aj oddych tela,
potrebný na načerpanie nových síl a potrebovali aj oddych duše, potrebný
na obnovenie prvotného zápalu. Ten načerpali pri opätovnom stretnutí
s Ježišom v ústraní. Aj my sme mohli stráviť tieto dni a týždne intenzívnejšie
v rodinnom kruhu, či doma, či pri mori v zahraničí, či na horách, u starých
rodičov a návštevách ostatných známych. Skrze známych, rodinu,
priateľstvá, krásu prírody, či len tichší čas pre seba, sme sa mohli ľahšie
stretnúť aj so samým Bohom. Pociťovali sme Jeho radosť v našich deťoch,
dobrotu v našich vzťahoch, Jeho pokoj, ticho, harmóniu a všestrannú krásu
v prírode. A v tom všetkom sme mohli vnímať predovšetkým Jeho lásku
k nám. Tá bola odrazovým mostíkom kedysi pre prácou vysilených
apoštolov. Tá je teraz odrazovým mostíkom aj pre nás – do pracovných,
školských, domácich, športových, krúžkových a iných povinností. „Hľa, ja som
s vami až do skončenia sveta!“. Ježišova prítomnosť nekončí cez prázdniny,
začína však v inej forme: v práci, škole a vo vzťahu s ľuďmi, ktorých nám Pán
daruje stretnúť v nasledujúcom období.
Prajem nám všetkým, aby dobro načerpané od Pána cez dni zvýšeného
oddychu bolo, ako prejav vďaky voči Nemu, odovzdávané ďalej tým, pre
ktorých sme tu poslaní. Nech nám Jeho milosť pomáha vidieť, počuť, hľadať,
nahmatať Jeho samého tam, kde a skrze koho sa nám chce dať.
Pokoj do duše, radosť z úspechov, silu v ťažkostiach Vám praje,
v modlitbe vyprosuje
Félix Mikula – dekan, farár
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Svetové dni mládeže 2013 – Rio de Janeiro
„Choďte a získavajte učeníkov zo všetkých národov“
Mesto s Kristom na vrchu,
o ktorom obyvatelia hovoria, že
ho je ozaj cítiť v každom kúte
mesta. Mesto obkolesené dlhými
známymi plážami a obývané
nezvyčajne priateľskými ľuďmi.
Zároveň však mesto s vysokou
kriminalitou,
mesto
veľkých
rozdielov
medzi
bohatými
a chudobnými. To je krásne
a rozporuplné Rio de Janeiro.
Kristus a jeho mesto nás čakalo s otvorenou náručou – napriek daždivému
počasiu, ktoré prišlo práve počas svetových dní, bola atmosféra Svetových
dní mládeže neopakovateľná. A to z viacerých dôvodov.
Jedným z nich sú
južania – obyvatelia
Južnej Ameriky. Svojou
náladou, piesňami (sú
veľmi
melodickí),
krikom,
tancami
nemajú na žiadnych
obyvateľov
tejto
zemegule. Organizátori
napriek
daždivému
počasiu zvládli úlohu
perfektne
–
veľmi
dobrý
stravovací
systém pre 3 milióny
účastníkov,
skvelá
doprava
–
mesto
dokonca nariadilo voľno všetkým zamestnancom firiem pôsobiacich najmä
v jeho centre, množstvo dobrovoľníkov, policajnej a armádnej ochrany,
vďaka ktorým sa pútnici v Riu mohli cítiť bezpečne. Takmer 300 Slovákov,
ktorí sa tohto podujatia zúčastnili, neboli síce ubytovaní v najlepšej časti Ria,
no o to viac cítili moc tejto púte a posilňovali svoju odvahu a dôveru v Boha.
Ohromným zážitkom boli bohoslužby na Copacabane – jednej
z najznámejších pláží sveta priamo pri oceáne, kde ste mohli cítiť veľkosť
všetkých spoločných chvíľ zjednotenia s Bohom. A o tom Svetové dni sú.
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Sv. Otec František všetkých
povzbudzoval láskyplnými gestami už
počas jazdy v papamobile pozdĺž celej
pláže (ktorá meria cca 4 km). Jeho
program v Brazílii bol veľmi plný, ale
únavu ste na ňom nespozorovali.
Okrem slúženia svätých omší v Riu
okrem iného navštívil nemocnicu
s ťažko chorými, požehnal a hovoril s
ľuďmi vo favele, stretol sa s väzňami
a závislými.
Pre pútnikov bol pripravený bohatý duchovný aj kultúrny program.
Počas týždňa mohli navštíviť rôzne podujatia, zúčastniť sa sv. omší,
katechéz, ktoré viedli biskupi – slovenské katechézy viedol Mons. Tomáš
Galis. Najväčším odkazom a inšpiráciou Svetových dní mládeže 2013 sú
nasledujúce slová sv. Otca pri sv. omši:
„Ježiš ťa volá k tomu,
aby si prijal misiu učeníka. Čo
nám dnes hovorí Pán? Tri
slová: Choďte – bez strachu –
aby ste slúžili. Nasledujúc
tieto tri slová, zistíte, že kto
evanjelizuje, je zároveň aj
evanjelizovaný.
Kto
odovzdáva
radosť
viery,
radosť aj získava. Drahí
mladí, keď sa vrátite domov,
nemajte strach byť ku
Kristovi veľkodušní, svedčiť o
jeho evanjeliu. V prvom čítaní, keď Boh posiela proroka Jeremiáša, dáva mu
moc, aby „vytrhával a rúcal, nivočil a pustošil, aby budoval a sadil“ (Jer 1,10).
Aj s vami je to tak. Prinášať evanjelium znamená prinášať Božiu silu a jej
prostredníctvom vytrhávať a rúcať zlo a násilie; nivočiť a pustošiť bariéry
egoizmu, netolerancie a nenávisti; budovať nový svet. Ježiš Kristus s vami
počíta! Cirkev s vami počíta! Pápež s vami počíta! Mária, matka Ježišova a naša
matka, nech vás vždy s láskavosťou sprevádza: „Choďte a učte všetky národy.“
Dovidenia o 3 roky na Svetových dňoch mládeže v Krakowe.
Betka Mračková
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Po stopách Sedembolestnej Panny Márie
Milosrdný Bože, ďakujem Ti, že som mohla chodiť po stopách Ženy,
ktorá prijala úlohu Božej Matky s úctou a láskou k Tebe. Chodiť po Svätej
zemi znamená chodiť nielen po stopách Ježiša Krista, ale aj Matky Božej. Či
už je to v Nazarete, v dome zjavenia, v dome v Ein Kareme, kde bývala
Alžbeta a čakala na pôrod svojho syna – Jána Krstiteľa, alebo v Betleheme,
kde Matka Božia porodila Mesiáša. Máriinu prítomnosť všade cítiť. Aj na
Olivovej hore, kde našla svojho Syna v chráme, no najmä na Via
Dolorosa, kde sprevádzala svojho Syna na jeho krížovej ceste. Človek by sa
jej rád spýtal na mnoho vecí. Napokon, kto ju má skutočne rád, môže s ňou
nadviazať rozhovor. Je to akési zvláštne stretnutie, silný zážitok, ktorý sa
umocňuje vo Svätej zemi.
Mária nás pozvala nedávno do Svätej
zeme, aby nás sprevádzala po miestach, kde
zažívala svoje radosti i bolesti. Ukázala nám,
že jej život bol skutočne naplnený radosťami
i bolesťami, ktorých biblický počet sedem
zďaleka
neustal.
Ak
však
hovoríme
o Sedembolestnej Panny Márie, nuž chceme
vidieť miesta, kde chodila, kde ich zažívala.
Počúvame o Simeonovi, ktorý pri obriezke
Ježiša Krista na 40. deň jeho narodenia predpovedá mu ťažkú budúcnosť
a Matke Božej vraví, že jej vlastnú dušu prenikne meč. Cestu do Egypta
v čase našej návštevy Svätej zeme nemáme možnosť absolvovať. Ale vieme,
akú bolesť prežívala Mária, keď utekala s malým Ježiškom a Jozefom pred
Herodesovou vraždiacou zlobou.
V Nazarete pozeráme do rodného domu Panny, v ktorom jej Anjel
Pána zvestoval dobrú zvesť. Očami hladkáme zem, po ktorej chodila
dievčina, vyvolená Pánom pre svoje najkrajšie poslanie v hsistórii ľudstva. Na
Olivovej hore vidíme zvyšky chrámu, v ktorom našla dvanásťročného Ježiša
po niekoľkých úporných dňoch hľadania. Napokon dochádzame na Via
Dolorosa, kde Mária prežívala bolesť krížovej cesty svojho Syna, jeho
ukrižovanie, snímanie z kríža a uloženie tela do hrobu. Pietou hľadíme na
Františkánsku kaplnku, kde Ježiša pre nás bičovali, ako aj Kaplnku
odsúdenia, kde Ježišovi prikázali dvihnúť svoj ťažký kríž. Človek, milujúci
Máriu, Božiu rodičku, prežíva s ňou tie ťažké chvíle, i keď, pravda, zďaleka to
nie sú tie bolesti, ktoré Ona pociťovala, keď videla trpieť svojho Syna. Dve
kaplnky, spojené schodiskom, kde Ježiš padá pod ťarchou kríža a keď
vstane, vychádza z mesta, aby pretrpel cestu na Golgotu. Cítime Máriin plač,
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ktorá je všadeprítomná. Golgota v pravom slova zmysle už neexistuje.
Pohltili ju pompézne chrámy, ale predsa len máme možnosť dotknúť sa
zvyšku dreveného kríža. S hlbokým dojatím kladieme ruky na Kameň
pomazania – oltár, ktorý označuje miesto, kde Mária uchopila mŕtve telo
Ježiša, keď Ho sňali z kríža. Posledným zastavením na Via Dolorosa je
najsvätejšie miesto kresťanstva – hrob. Pôvodne bol vytesaný do skaly. Tú
skalu teraz ozdobuje mramor, obklopuje zlato, nad hrobom visia obrazy,
znázorňujúce zmŕtvychvstanie Ježiša Krista. Aj v týchto miestach ubolená
Matka zanecháva svoje stopy, aby kresťania z celého sveta sem prichádzali,
na večné časy vzdávali hold, klaňali sa pred Jej Synom.
Vďaka matke cisára Konštantína Veľkého, svätej Helene, ktorá v roku
325 prichádza do Svätej zeme a nájde hrob i kríž Ježiša Krista. Umožnila tým
vytvoriť toto posvätné miesto, odkiaľ sa veľmi ťažko odchádza. Miesto
siedmej bolesti, ktorú prežívala Mária. Rozhodne to nebola posledná bolesť.
Ale Mária očakávala zmŕtvychvstanie svojho Syna. Keď sedela s apoštolmi vo
večeradle – na tom mieste sa ocitáme tiež, vstúpil na nich Duch Svätý a jej
duša sa naplnila s radosťou.
Namiesto záveru: Pápež Pavol VI. V roku 1966 vyhlásil Sedembolestnú
Pannu Máriu za hlavnú patrónku Slovenska. Prvá zmienka o Sedembolestnej
Božej Matky pochádza z roku 1412, kde hovorili o nej na cirkevnom sneme
v Kolíne nad Rýnom. Pre celú cirkev ju ustanovil až pápež Benedikt XIII. V roku
1727. Národnou svätyňou Sedembolestnej Panny Márie, patrónky Slovenska je
šaštínsky chrám, opradený mnohými zázrakmi na Máriin príhovor.
Oroduj za nás, svätá Božia Rodička,
aby sme sa stali hodní Kristových prisľúbení.
Eva Pichlerová – publicistka

Ružomberok R13
„Choďte a robte mi učeníkov zo všetkých národov!“
Národné stretnutie mládeže v Ružomberku, v dňoch 26.-28. júla
2013, súbežne s končiacimi Svetovými dňami mládeže v Rio de Janeiru, bolo
u nás prvým svojho druhu. Zúčastnilo sa na ňom okolo 2500 mladých ľudí,
nielen zo Slovenska (vrátane niekoľkých mladých zo Stupavy), ale aj z ďalších
krajín. Išlo o veľmi kvalitne pripravenú akciu po stránke duchovnej,
kultúrnej, spoločenskej a cirkevnej, obohatenú aj o svedectvá viacerých
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mladých ľudí. Duchovnú stránku zabezpečovali sv. omše, katechézy,
spoločné modlitby a adorácie otcov biskupov. O kultúrnu stránku, ktorá
často a trefne dopĺňala duchovnú tému, sa staralo postupne množstvo
rôznych interpretov hudby, tanca, šermu, cvikov – okolo tristo účinkujúcich.
Téma sa najprv niesla
v znamení
„strhávania
masiek“,
nazretiu
do
duchovného
zrkadla
a pripodobneniu sa skutočnej
Kristovej
tvári.
Skvelú
katechézu o maskách povedal
otec biskup Peter Rusnák. „Z
vytvoreného modelu krásy ťaží
kozmetický
a medicínsky
priemysel. Prečo sa však
skrývame pred Bohom? Skrývame nahotu srdca. Maskou si vynucujeme lásku
ľudí – a Boh nás miluje aj bez toho. Ale priveľmi nás miluje, aby nás nechal
takých, akí sme. Koľkí kresťania sú nešťastní, hoci poctivo všetko plnia?
Nestretli Krista v láske, iba teoreticky. Musia potom nasadiť masku
úspešnosti.. ‘Neprispôsobujte sa tomuto svetu!‘ Ako na to? Boh sa postará.
Ty len uver tomuto slovu!“
Nedeľná katechéza otca biskupa Jozefa Haľka – Mission possible
(Misia možná) – bola veľmi názorná – niesla sa v symboloch počítačovej
klávesnice. O. biskup našiel mnoho prirovnaní života Kristovho učeníka
v klávesoch Enter, Escape, Shift, Delete, PrntScr, Ctrl-F, či Ctrl-C a Ctrl-V.
Kedy je naša misia medzi ľuďmi možná? Keď sa plne rozhodneme pre Krista,
pocítime Jeho lásku a On
Jediný nám dá zmysel
života. Vtedy aj my môžeme
o Ňom svedčiť iným. Svet
potrebuje svedkov. Ľudí,
ktorí
nielen
vedia
o Ježišovi, ale sa s Ním aj
stretli. Žiť Božie slovo je pre
svet
šialenstvo,
ale
príťažlivé, mocné a veľmi
potrebné. Ak máš strach, že
ťa ľudia neprijmú takého,
aký si a čo si myslíš, pros
Boha o odstránenie svojich
strachov a komplexov.
Poobede sme sa vydali púťou cez ružomberskú Kalváriu. Nad KalváRIOu
bola záverečná sv. omša s bývalým prefektom Kongregácie pre šírenie viery
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kardinálom Jozefom Tomkom, ktorý nás poslal ako kedysi Kristus
„OHLASOVAŤ VIERU VŠETKÝM NÁRODOM“. Na ceste k vlaku nás potešila
radostná správa, že nasledujúce Svetové dni mládeže určil Svätý Otec
František o 3 roky do veľmi blízkeho Krakowa!! Uvidíme sa tam!! :-)
Viac o R13 na www.farastupava.sk
Michal Fratrič – diakon, foto: http://foto.tkkbs.sk

Letný tábor – Stupaváčik
Nášmu spoločenstvu Stupaváčik, v ktorom sa deti z farnosti stretávajú
v pastoračnom centre cez celý školský rok vždy v piatok, podarilo cez tieto
letné prázdniny už po piatykrát usporiadať letný tábor, tento raz v krásnej
obci Terchovej. Počas celého týždňa sme spolu zažili kopec zážitkov, srandy
a načerpali veľa energie. Dúfame, že každé jedno dieťa, ktoré bolo
na tábore, bude na neho ešte dlho spomínať. Navzájom sme sa všetci lepšie
spoznali a zblížili. Sme veľmi radi, že s nami na tábor mohol ísť aj p. kaplán
s p. diakonom, ktorí každodennými chválami, modlitbami a omšami spestrili
náš tábor.
Touto cestou by sme sa chceli poďakovať nášmu p. farárovi Mons.
Félixovi Mikulovi, Katolíckej jednote a p. Seppovi za ich duchovnú a finančnú
podporu.
Sme naozaj veľmi vďační za každé jedno dieťa, ktoré chodí do nášho
spoločenstva. Znova sa uvidíme už 13.09.2013 o 17,00 hod. v pastoračnom
centre. Tešíme sa na Vás.

Animátori Stupaváčika
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Postrehy z púte do Medžugoria 14.7 - 21.7
Hlavné posolstvá:
−
POKOJ, POKOJ, POKOJ!!
−
POKOJ musí zavládnuť medzi Bohom a človekom a medzi ľuďmi
navzájom
−
Ak nepoznáme sv. Písmo, nepoznáme Ježiša. Prečítať si
evanjelium na každý deň – čo mi chce Ježiš povedať!
−
svätý ruženec je zbraň silnejšia od atómovej bomby, lebo otvára
nebo, zatvára peklo, strháva duše
−
Mostom sú kňazi – musíme sa za nich modliť. Treba sa za nich
modliť a neposudzovať ich. Ich rukami nás žehná môj syn. Panna
Maria pozerá na nich a hovorí, toto sú moji milovaní synovia.
−
vytvoriť si doma miesto a stanoviť pevný čas pre spoločnú
modlitbu
−
Rodiny krvácajú. Vymizla modlitba v rodinách, otec nemá čas na
matku, rodičia na deti ...
−
Pravda mnohokrát bolí. Prijať ju, nie hneď odpovedať.
pútnici do Medžugoria

Z liturgického kalendára
21. 9.
23. 9.
2. 10.
18. 10.
1. 11.
2.11
21. 11.
24. 11.

Spomienka na evanjelistu Svätého Matúša
Spomienka na svätého Pia z Pietrelčiny, kňaza
Spomienka na svätých Anjelov – strážcov
Spomienka na svätého Lukáša, evanjelistu
Slávnosť všetkých svätých
Spomienka na všetkých zosnulých
Obetovanie Panny Márie
Slávnosť Krista Kráľa
Najbližšie číslo vyjde 1.decembra na prvú adventnú nedeľu

Internetová stránka www.farastupava.sk
Na internetovej stránke vám ponúkame články z duchovného života, obrany viery,
odpovede na rôzne otázky a oznamy farnosti.
Časopis Rímskokatolíckej farnosti Stupava vychádza ako občasník pod vedením mons. Félixa Mikulu, správcu farnosti, pre vnútornú
potrebu farníkov. Patrónom občasníka je svätý Jozef, grafická úprava a podpora: Martin Smeja. Za obsah a jazykovú úpravu pod
vedením mons. Félixa Mikulu zodpovedná: Eva Pichlerová. Kontakt: farastupava@farastupava.sk – p. dekan, www.farastupava.sk,
farastupava@yahoo.com – administrátory. V Občasníku boli použité obrázky zo zdroja: internet a z vlastnej tvorby autorov.
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