Қайырлы күн Қазахстанан! / Pozdravujeme z Kazachstanu :)
po takmer dvoch mesiacoch sa vám opäť hlásime zo zasneženej Karagandy s novou nádielkou
noviniek a informácií. Veríme, že sa vám vynovené vydanie našich „novostí“ bude páčiť a
oceníte i jeho prehľadnosť :)
Diecézne stretnutie
Trošku sme sa inšpirovali kreatívnymi nápadmi sestier a kňazov, ktorí sa zišli začiatkom
januára v našom centre na diecéznom stretnutí s otcom biskupom a pripravili si vtipné
prezentácie svojej činnosti vo farnostiach. Technicky zdatnejší dokonca odprezentovali život
svojej farnosti a ich „práce v Pánovej vinici“ poloprofesionálnym 10 minútovým videom.
Nám sa zatiaľ video nepodarilo natočiť, ale prezentáciu ohľadom misií pošleme radi na
požiadanie :)
Kurz KJ – návrat do školských lavíc
Қалдарыныз қалай достарым? – Ako sa máte priatelia? Asi ste sa už všetci dovtípili, že
ten zvláštny jazyk z úvodu, bude kazaština. Samozrejme neocitla sa v našej správe náhodou,
pretože v druhej polovici januára sa u nás začal 3 týždňový kurz kazašského jazyka. Bol
určený hlavne pre kňazov a sestry, ktorí pôsobia na misiách v Kazachstane. Okrem základov
toho, ako správne čítať a vyslovovať jednotlivé písmená, slová a vety, sa mohli naši kurzisti
naučiť aj niektoré frázy, potrebné v hovorovej reči a získali celkom slušné základy gramatiky
a systému skladby viet. Počas kurzu sa mohli tiež oboznámiť s kultúrou, históriou a rôznymi

zaujímavosťami tejto krajiny a národa. Zišla sa tu celkom veselá rusko-slovensko-poľskoslovinská skupina: 8 kňazov, 6 sestier a 2 laici. My sme žiaľ s Luckou tento
kurz neabsolvovali, keďže sme sa snažili vytvárať zázemie pre našich
kurzistov. Mali sme na starosti hlavne kuchyňu a aby sa cítili ako doma,
varili sme im európske až slovenské jedlá :)
Mimochodom, kazašský jazyk je pomerne náročný, keďže patrí k arabskoázijskej vetve jazykov (napríklad bežným pozdravom je „SALEM“ – čo sa veľmi podobá na
„Salam alejkum“ alebo hebrejsky Šalom – pokoj, mier).
3 duchovné obnovy
Zdá sa, že sme si obľúbili číslovku 3 :) Pôvodne mali byť kazašské kurzy 3x3. To jest 3 kurzy
po 3 týždne. Druhá séria sa pre chorobu viacerých prihlásených zrušila, no pomedzi prvý
kurz sme stihli pripraviť a zrealizovať 3 duchovné obnovy. Začiatok patril mužom: 24. 1. 26. 1. potom nasledovala mládež: 7. 2. - 9. 2. a na sviatok sv. Valentína začínali svoje
„ducháče“ ženy (14.2. - 16.2.). Všetky boli na tému Duchovné rozlišovanie.

Skúsili sme urobiť s účastníkmi ďalší krok vpred - nechať ich, nech sa za seba oni sami
modlia v malých skupinkách modlitbu príhovoru. Takto mnohí mohli pocítiť, ako Pán priam
rozširuje srdce, keď sa prihovárame a modlíme jeden za druhého. Sami účastníci kurzu boli
poväčšine z tejto modlitby veľmi povzbudení a príjemne prekvapení. Pri spoločnom zdieľaní
sa s nami nadšene delili o túto skúsenosť radosti, ktorú pri modlitbe prežívali.
Na dve z duchovných obnov prišiel prednášať aj o. Tomáš, ktorý pochádza z Poľska, venoval
sa spoločenstvám a na misie pricestoval nedávno. Vďaka Bohu za neho, prináša do nášho
prostredia niečo nové. Má veľký dar evanjelizovať a v kombinácii s jeho odvahou je tento dar
využívaný na veľké Božie veci, aj keď plody nie je vidieť hneď. Tešíme sa, že nám ho Boh
poslal do Karagandy a veríme, že sa stane stálou súčasťou a čestným členom nášho tímu pre
duchovné obnovy, kurzy, tábory a ostatné aktivity.
duchovné rozlišovanie vs. zábava :)
V závere tejto trojice duchovných cvičení sme trošku žartom skonštatovali, že možno i
vďaka nazvaniu témy prišlo na rekolekcie mnoho mladých - o niečo viac ako obyčajne.

Keďže názov víkendovky znel po rusky: „Duchovnoe rozličenie“, pričom sa to podobá na slovo
„rozvlečenie“, čo znamená zábava. Takže téma duchovnej obnovy mohla na prvý pohľad a aj
počutie vyznieť ako „duchovná zábava“ :))

Navyše našu mládež mohla v tomto presvedčení, že sa budú
zabávať, utvrdiť aj veselá pestrofarebná pozvánka:
Takto sme sa mohli opäť presvedčiť, že tým, čo milujú Boha
všetko slúži na dobré, aj takéto jazykové „nuansy“ a špecifiká.
Naše maličké jubileum :) a denno-denné víťazstvá nad sebou samým
24. januára bol presne rok, ako sme s Luckou pricestovali na misie do Kazachstanu. Dodnes
si pamätám prvú svätú omšu v kostole sv. Jozefa, kde refrén žalmu toho dňa bol ako ušitý
na to, čo sme mali v srdci: „Hľa prichádzam Pane, chcem plniť tvoju vôľu“. Často som si ho
v priebehu roka opakovala a bol to veru výnimočný rok! Misie sú pre nás obe nesmierne
požehnaným časom a výborná skúsenosť. Pre mňa osobne je to asi najdôležitejší rok v
mojom duchovnom živote. Som zaň Bohu veľmi vďačná, a keď sa obzriem späť, môžem iba
žasnúť, ako sa o nás neustále stará a koná v našich životoch... On je tak veľký a ja taká
maličká a aj preto dodnes nechápem, prečo sa rozhodol pozvať na toto kazachstanské
dobrodružstvo práve mňa :) Možno pozýva aj teba... započúvaj sa do tlkotu svojho srdca :)))
K nášmu „sviatku“ sme s Luckou od sestier Eucharistiek dostali veľmi milý i praktický
darček: YouCat po rusky, ktorý som nedávno na stretku s mladými s radosťou využila :)
Karmel – obnova večných sľubov
4. 2. sa v Karmelitánskom kláštore v časti Fiodorovka, už tradične konalo stretnutie kňazov
a sestier, kde si rehoľníci každoročne obnovujú svoje večné sľuby. Vďaka prebiehajúcemu
kazašskému kurzu to bolo neočakávané medzi-diecézne stretnutie, kde boli zastúpené snáď
všetky časti Kazachstanu. Ako prezrádza fotografia, aj my s Luckou, sme mali tú česť
zúčastniť sa obnovy (napriek tomu, že zatiaľ sme si nemali aké sľuby obnovovať). Po
výbornej katechéze o. Tomáša a svätej omši nasledoval spoločný obed. Bol to príjemný čas,
kde sme mali možnosť sa opäť stretnúť a neformálne porozprávať, podeliť sa o skúsenosti,
prípadne sa pozoznamovať s novými sestrami a bratmi. Veru dobre nám padlo trošku si
oddýchnuť od varenia a načerpať i takto duchovne pod patronátom všetkých svätých
Karmelu.

Ďakujeme tiež všetkým za modlitby a duchovnú i materiálnu pomoc a prosíme o modlitby
za kurz Alfa, ktorý sa u nás začína zajtra a potom neskôr aj za mestské misie.
o. Vlado, Lenka a Lucia

