Správy z Kazachstanu
Po letnej (a niečo viac) prestávke sa k vám opäť hlásime s novinkami z misií v
Kazachstane. Hneď prvou je výmena dobrovoľníkov – namiesto Lenky a Lucky,
som tu prišla ja – taká jedna Jana. Rodiskom z Púchova, srdcom z Ružomberka
a Spoločenstva pri KU. Som tu zatiaľ
pomerne krátko – len mesiac a pol, no
za ten čas sa stihlo udiať už dosť veľa
udalostí, o ktorých sa tu dočítate.
Asi najhlavnejšou je spustenie nového
Alfa

kurzu.

Začali

sme

Alfa

tréningom koncom septembra, kde
na dve školiace stretnutia
prišlo dokopy približne 20
ľudí – poväčšine absolventi
minulej Alfy. Túto nedeľu
nás čaká v poradí už štvrté
stretnutie.

Tešíme

sa

z ohlasu, ktorý Alfa zatiaľ
má, keďže sa na nej stretá
spolu asi 60 ľudí v rôznych
skupinách. Najmladší účastníci (keď nerátame deti manželov) majú 13, najstarší
okolo 70. Rozmanitosť dodáva aj účasť bohoslovcov a rehoľných sestier, ako aj
príslušníkov iných tunajších cirkví (protestanti, pravoslávni).
Nemenej veľkými a zároveň životne dôležitými udalosťami vo farnosti bolo
prijímanie sviatostí. Svoje úplne prvé sväté prijímanie zažilo 5 detí, dve boli
krstom prijaté do Božej rodiny a Ducha Svätého sviatostným spôsobom prijalo 5
dospelých.

Minulý

týždeň

bol

celý

jednou

veľkou

udalosťou, a to vďaka rekolekciám pre
kňazov celej diecézy. Mnohí z nich tu boli
ubytovaní

a niektorí

program

priebežne.

konferencie

dochádzali
Na

prichádzali

na

jednotlivé
tiež

sestry

z reholí, ktoré pôsobia v našej
diecéze.
tento

Všetci
prínosný

si

pochvaľovali
a snáď

aj

odpočinkový čas, ale o tom by už
viac vedel povedať otec Vlado.
Okrem

týchto

udalostí

naše

centrum priebežne ožívalo vďaka
rôznym skupinám, ktoré využili
tunajšie podmienky pre vlastné
stretnutie alebo rekolekcie. Už tradične tu za týmto účelom prichádzajú
napríklad členovia hnutia Comunionie e Liberazione či Neokatechumenát. Tešíme
sa tiež z novej pece na uhlie, ktorá nám šetrí množstvo prostriedkov na kúrenie
a je nám v centre podstatne teplejšie, ako keď sme kúrili naftou.
A čo nás čaká?
V pondelok deťom začínajú prázdniny a sestry Eucharistky im vymysleli taký
menší

farský

tábor

tu

u

nás.

Pripravujeme sa aj na Alfa víkend, tak sa
tiež môžete modliť. Aby mal Duch Svätý
priestor a Božie kráľovstvo mohlo byť
budované prostredníctvom týchto ľudí aj
tu v Kazachstane. Dáme vám vedieť, ako
to dopadlo (a teda, ako ste sa modlili).
A takto to tu momentálne vyzerá – máme sneh.
Zima prišla tento rok skôr, ako po iné roky.

Ďakujeme

vám

za

modlitby

a pomoc hlavne počas misijnej

nedele. Prajeme vám požehnaný čas. O. Vlado, sestra Alma a Janka
P.S.: Netrpezlivo očakávame v januári nové posily do tímu ;)

