Správy z Kazachstanu
Už prišiel ten správny čas napísať vám ďalšiu správu. A tak sa s vami delíme o tie
najlepšie a najzážitkovejšie novinky.
Вдм 2014 (čítaj vé-dé-em :)
Pýtate sa čo je to Вдм? Možno povedať, že ide o najviac očakávanú mládežnícku akciu v
roku v Karagandskej diecéze - na Slovensku známu ako Kvetný víkend :) Opäť sa takmer
všetko odohrávalo v našom Centre, do ktorého pricestovali mladí i z 850 km vzdialených
farností. A určite neoľutovali, keďže téma víkendu bola Boh – Otec, na ktorú si o. Tomáš
pripravil úplne perfektné prednášky doplnené scénkami a svedectvami našej miestnej
mládeže. Tento rok prišlo o niečo menej mladých ako vlani, no o to viac sa nám podarilo
„zatiahnuť na hlbinu“. Verím, že sa mnohých Pán dotkol práve cez spoločnú modlitbu v
sobotu večer.
I pre mňa – píše Lenka, to bol
výnimočný večer, keďže som mohla
hovoriť svedectvo o tom, ako mi otec
chýbal v živote a o postupnom uzdravovaní
v tejto oblasti a prežívaní Božej lásky.
Zvlášť v tomto čase mi Pán dával poznať,
že s Ním má všetko zmysel a že si vie
všetko použiť na dobré :) Chvála MU!
Tiež sa mi veľmi páčilo, ako sa naša
miestna mládež zapájala do príprav
víkendu a ako sa radostne zhostili role animátorov a že sa i takto učia slúžiť v Cirkvi.
https://www.youtube.com/watch?v=Ja0a2IkBPdU&feature=share reklama na VDM
https://www.youtube.com/watch?v=SxaqQsQgcBw&feature=share zostrih video :D
Od 14. do 21.4. sme tu mali na praxi seminaristu Maisa, ktorý je z Arménska, no študuje tu
v Karagande v seminári. Obohacoval nás svojimi pozitívnymi pohľadmi na veci. A dokonca
nás na Veľkonočný pondelok aj oblial. Namiesto Zeleného štvrtka - v tento deň by sa kňazi
z diecézy nemohli kvôli veľkým vzdialenostiam
spolu stretnúť - je každoročne slávnostná svätá
omša spojená so svätením olejov už v utorok
Veľkého týždňa. Celý program bol v katedrále na
„Jugovastoke“ a skončilo sa to príjemnou
slávnostnou večerou.
Po Veľkej noci sme sa zúčastnili na sobáši
Sergeja a Mariny - páru zo spoločenstva
Neokatechumenát.
Sobášil
ich
o. Vlado
Dzurenda. Oslavu plnú spevov ruského aj
poľského folklóru mali v našom Centre - to je
jednoducho miesto pre všetko. :D
Tiež k nám na jeden víkend zavítalo spoločenstvo Comunione e Liberazione. Zorganizovali si
si u nás, v našich priestoroch duchovnú obnovu.

Po nich 28.4 – 9.5. naše centrum praskalo vo švíkoch, keďže tu boli rekolekcie najprv pre
kňazov a potom pre rehoľné sestry z celého
Kazachstanu. Vďaka Bohu za všetkých ľudí, ktorí
nám prišli pomôcť s kuchyňou, izbami, alebo inak.
Bez nich by sme to nezvládli. Stretnutia boli
požehnaným
časom
rekolekcií,
oddychu
a zdieľania. Účastníci si pochvaľovali podmienky,
v ktorých program prebiehal.

O. Vlada Nemca pozvali slúžiť 13.5.
slávnostnú svätú omšu na sviatok
Panny
Márie
k
bratom
Františkánom do Astany. Keďže
sme toľko ospevované mesto chceli
vidieť aj my, vycestovali sme spolu
s ním. A hľa, hotový Hollywood! Pre
niektorých slasť pre oči. Škoda však, že v tomto sa
táto krajina delí na Astanu a zvyšok Kazachstanu.
Mnohí v tejto krajine žijú v biednych podmienkach,
niekedy sa ani nemajú kde umyť, ledva je do úst čo
dať, ale je tu Astana - moderný svet, do ktorého ide
veľká kopa peňazí, aby sa miestni mali čím pýšiť.
Napriek týmto úvahám to bol celkom príjemný a
oddychový čas.
V jeden krásny všedný deň prišiel za nami o. Tomáš
natočiť rozhovor o misiách v Kazachstane, ktorý sa
premietal v Poľsku na stretnutí mládeže. Tiež hľadajú
misionárov do svojej farnosti.
18. 5. sme boli na kňazskej vysviacke diakona Jureka z Litvy. Nenechali sme si ujsť ani
jeho primičnú svätú omšu na „Jugovastoku“.
Pomedzi to všetko sme stihli byť aj na dvoch
koncertoch gospelovej speváčky Oksamity z
Ukrajiny. Jeden sa konal u protestantov v
spoločenstve Večné evanjelium, kde nás oni
sami pozvali; a druhý v rímskokatolíckej
katedrále na Jugovastoku, kde vystupovali aj
kapely od bratov protestantov. Koncert sa
konal na počesť Veľkej noci (tento rok sme
Veľkú noc oslavovali aj s protestantmi a
Pravoslávnou cirkvou v rovnaký deň).

1.6. Alfa „prazdničnyj užin“ – slávnostná večera na záver
Minule sme vám písali o Alfa kurze, ktorý sme ponúkli našim ľuďom z viacerých farností aj
ako prípravu na ľudové misie. Ľudia si mohli na záver pozvať svojich známych a priateľov.
Bol to večer svedectiev, budovania vzťahov a samozrejme aj radosti a zábavy. Účastníci sa
delili z prežitého času počas Alfy. Bolo
pripravených niekoľko konkrétnych otázok,
ktoré
pomáhali
oživovať
spomienky
a viacerí sa mohli podeliť o svoje zážitky
so všetkými. Sme veľmi radi, že Alfa mala
taký ohlas a že ľuďom pomohla prehĺbiť
svoj vzťah s Pánom. Chceli by sme
v Karagande pokračovať vo využívaní tohto
nástroja novej evanjelizácie. Dúfame, že na
jeseň zorganizujeme ďalší Alfa kurz, pri
ktorom zapojíme mnohých účastníkov z 1.
kurzu.

Práve prebiehajú ľudové misie. Je to požehnaný čas. Prosíme
o modlitby, aby Pán mocne konal v životoch ľudí v tomto
meste a v tejto krajine. Určite vám v neďalekej dobe
pošleme správy aj z tejto akcie.
Buďte požehnaní
Vladimír, Lenka a Lucia

PS: Ďakujeme všetkým, ktorí nás podporujú aj finančne.
Keďže sa ozvali z banky, že je povinné uvádzať aj predčíslie účtu, tu to je:
mBank 520700-4203222058/8360
Zuno 1100256366/8410 (keď platba vyžaduje predčíslie, treba pred číslo pridať nuly)
Zuno (keď to vyžadujú operácie, pred tento účet dajte nuly) 1100256366/8410

