Správy z Kazachstanu
Všetkých srdečne pozdravujeme z Karagandy a opäť sa chceme s vami podeliť o
všetko, čo sme tu za mesiac a pol prežili :)
Alfa kurz
dalo by sa povedať, že tu v centre posledný mesiac žijeme ALFOU :) Takmer všetci,
ktorých sme na kurz pozvali, súhlasili a vďaka tomu každú nedeľu od štvrtej
poobede naše Centrum ožíva a zapĺňa sa veriacimi od 15 do 65 rokov. Prvý kurz
sme sa rozhodli urobiť pre „našich ľudí“. To znamená pre farníkov z Karagandy a
okolia, z ktorých veríme do budúcna vznikne
tím pomocníkov a animátorov na ďalšie
kurzy

alfy.

Na

otázniky

života

chodieva

nachádzať odpovede cca 40 účastníkov, čiže
na každej alfe je vždy veľmi veselo a živo.
Tešíme sa tej rôznorodosti a pestrosti a dúfame, že sa upevnia aj vzťahy medzi
jednotlivými ľuďmi a aj skupinkami. Stretnutie začína spoločným „čajopitím“,
ktoré je typické pre tento región, pokračujeme nejakou veselou aktivitou na
„prelomenie ľadov“, nasleduje krátka modlitba a po nej prednáškou na danú
tému. Ťažiskovou je však diskusia v skupinkách, kde sa môžu účastníci opýtať na
čokoľvek k téme a kde sa môžeme spoločne podeliť s duchovným životom a
navzájom sa povzbudiť. Záver stretnutia patrí spoločnému stolovaniu, kde pri
večeri v skupinke obyčajne pokračujeme v diskusii k téme. Snažíme sa vytvárať
pohodovú takú až rodinnú atmosféru, aby sa každý cítil prijatý a nebál sa ešte viac
otvoriť

na

Božiu

lásku.

Jedlo je super príležitosťou
ešte

viac

sa

spoznať

a

utužiť vzťahy. Postupne sa
profilujú rôzne typy služieb,
ktoré budú potrebné tiež
pri misiách v júni tohto
roku. Každá jedna Alfa je
veľmi požehnaným časom
nielen pre účastníkov, ale i
nás – organizátorov :)

sv. Jozef - Ochranca svätej Cirkvi - oroduj za nás
Čas beží neuveriteľne rýchlo aj tu v centrálnej Ázii. Zatiaľ čo sa na Slovensku
schyľovalo k prezidentským voľbám, my sme i tento úmysel mohli pripojiť do
modlitieb. Pred sviatkom svätého Jozefa - patróna našej farnosti v Majkuduke, sa
u nás už tradične konala 40 hodinová adorácia. Zúčastnili sa jej aj naši mladí,
dokonca aj deti pod vedením sestier Eucharistok. Samotná slávnosť bola veľmi
pekná

a

nabitá

emóciami.

Pamätníci si zaspomínali ako sa
staval náš chrám v ťažkých časoch
komunizmu a prečo je zasvätený
sv. Jozefovi. V podstate sa pred
skoro 40-timi rokmi stali až 2
zázraky... 19. marca 1975 získali
veriaci

dlho

vytúžený

súhlas

na

výstavbu kostola. A druhý zázrak
sa týkal počasia. Kazachstan je známy drsným podnebím a tým, že zima
prichádza veľmi skoro a trvá dlho. Teplota tu už v decembri bežne klesá na – 40
C. Dokonca aj na niekoľko dní! No veriaci sa pri stavbe základov chrámu úpenlivo
modlili každý deň za priaznivé počasie. A tak stihli základy položiť do zimy a
potom celú stavbu stihli do termínu uvedeného v povolení. Počasie bolo natoľko
priaznivé, že mohli murovať každý deň a hneď ako základy dokončili začal padať
prvý sneh a onedlho udreli mrazy. Jednoducho zázrak!
Nový rok na kazašský spôsob
Viete, že my sme tu v Kazachstane vstúpili do nového roka až
21. marca? Nový rok sa po kazašsky povie Nauriz a je tu
najväčším sviatkom. Oslavuje sa až
niekoľko

dní.

Na

námestiach

a

v

parkoch sa konajú rôzne koncerty,
predstavenia,

kultúrne

podujatia,

ochutnávky tradičnej kuchyne a iné.
Na niekoľko dní sa mesto mení na
nepoznanie. Aspoň v centre - všetko je krásne vyzdobené a
v noci nasvietené ako v Las Vegas :) Minulý rok sa mi
dokonca splnil detský sen, keď sme sa boli pozrieť, ako sa
žilo pred polstoročím v jurtách.

Mária - Nová Eva
24. 3. - 27. 3. Po Naurise bol v našom Centre opäť detský tábor – tentokrát
jarný. Prázdniny s Bohom prišlo prežiť 45 detí od 3 do 12 rokov. Témou tábora
bola Mária - Nová Eva, keďže jeden z dní tábora vychádzal na slávnosť
Zvestovania Pána. Naši najmenší mali opäť pestrý program plný hier a tancov
(nepohoršujte sa v tomto pôstnom období - tancovalo sa na detské pesničky

napríklad o tom, že každý má šancu stať sa svätým). Deťom sa páčila aj práca v
skupinkách a to, keď mohli niečo pekné vytvoriť napr. papierové kvety, ktoré
potom darovali Panne Márii pri modlitbe ruženca. Vypočuli si aj zaujímavé
katechézy v podaní sestier Eucharistok a o. Tomáša. Posledný deň tábora bol
venovaný Veľkonočnému Trojdniu. Mňa osobne najviac dojala úprimná detská
modlitba Krížovej cesty, ktorú sme sa spolu s deťmi pomodlili v našej kaplnke.

Alfy nikdy nie je dosť :)
Hneď na druhý deň po tábore sa začal ALFA víkend. Témou bol Duch Svätý a
Zmysel života. Prišlo cca 30 našich „kurzistov“. Už v piatok nás naše skupinky
prekvapili kreativitou a nápaditosťou s akou sa im podarilo zobraziť symboly
Ducha Svätého. V programe okrem prednášok, modlitieb s piesňami, svätých omší,
diskusií v skupinách, boli aj rôzne aktivizácie a hry, čiže aj tu bolo o zábavu
postarané. Možno povedať, že program sa nijako zvlášť neodlišoval od programu
ostatných duchovných obnov, ktoré sme dosiaľ v centre robili, no i tak bol tento
víkend niečím výnimočný.... Bolo to určite atmosférou, ktorá vládla medzi nami.
Tých niekoľko alfa nedieľ nás spojilo akoby do jedného celku. Veľmi sa tomu
tešíme a tiež aj zázraku, ktorý sa udial na skupinke.

V sobotu po prednáške o tom, ako môžeme byť naplnení Duchom Svätým,
nasledovala modlitba za prijatie Ježiša. Hneď po tom sme pracovali v skupinkách
so Svätým Písmom a čítali si nahlas o zázrakoch zo Skutkov apoštolov. A tu sa
zrazu Lene, liečenej na rakovinu, ktorá nemohla po operácii plnohodnotne hýbať
rukou, dvihla nehybná ruka. A nielen to, pod lopatkou mala i cez oblečenie
viditeľný výrastok, ktorý jej úplne zmizol. Celá dojatá okamžite svedčila o tomto
zázraku a bolo to tak silné, že niektorí z nás so slzami radosti ďakovali Bohu za to,
ako silno koná v našich životoch. Samotná Lena zvyšok víkendu tomu všetkému
sama nemohla uveriť a mala potrebu s uzdravenou rukou stále niečo robiť, aby sa
presvedčila, že ide o skutočnosť. Náš Boh je Boh zázrakov! Sláva Mu!

Dekanátne stretnutie na Balchaši a vítaný oddych v prírode :)))
Druhého apríla sa konalo dekanátne stretnutie kňazov a
sestier na Balchaši. Keďže mal náš o. Pavol, ktorý tam
momentálne pôsobí, na konci marca okrúhle narodeniny,
nenechali sme si cestu na Balchaš ujsť. Vyrazili sme už 1. 4.
- pred nami 380 kilometrov cesty – za oknom sa väčšinou
mihala

step.

V

aute

sme

boli

dvanásti, čiže bolo veselo. Cestou
sme sa zastavili aj na turistike na
veľmi

zaujímavých

skalách

sopečného pôvodu- na Bektauata.
Vyzerajú ako ihrisko pre obrov,
keďže skaly majú väčšinou bizarné tvary a sú všelijako
rozhádzané po skalnej planine. My sme „vybehli“ k
jednej z nich, ktorá sa volá slonia hlava.
Na Balchaši nás čakali so skvelou slovenskou večerou bryndzovými haluškami. Na ďalší deň pricestovali s otcom biskupom aj ostatní
kňazi so sestrami. Prebehla prednáška o. Vlada Nemca, svätá omša, pracovné
stretnutie a slávnostný obed, po ktorom sme sa vybrali pozrieť na zamrznuté
Balchašské jazero s ľadovcami na brehu. Bol to krásny, oddychový čas.

Modlíme sa a stále hľadáme nových dobrovoľníkov na misie do Karagandy (od
konca augusta 2014, aspoň na 1 rok). Prosíme vás o pomoc v tejto oblasti.
Ďakujeme za vašu podporu. o. Vlado, Lenka a Lucia

