
PerlaPerla
Občasník farnosti Zborov 2 / 2008

    Hurá na prázdniny

 Nadišiel čas, ktorý netrpezlivo očakávalo množstvo školopovinných detí. Po 
desaťmesačnej tvrdej práci v školských laviciach sa konečne dočkali vytúženého oddy-
chu. No je to vytúžený čas pre všetkých? Medzi školákmi by sa azda nenašiel nik, kto 
by sa na prázdniny netešil, no práve tieto krásne chvíle spôsobujú niektorým rodičom 
vrásky a starosti o svoje ratolesti. Počas doby keď boli v škole sa rodičia o nich nebáli, 
lebo vedeli, že je o nich dobre postarané a teraz často nevedia, ako ich deti trávia voľný 
čas.  Je to ťažké, keď rodičia musia kvôli práci zanechať svoje ratolesti doma samé. 
Určite by všetci veľmi radi trávili voľný čas spolu.  No mnohým to nie je dopriate, lebo 
ani teraz sa život nezastavil a oni musia pracovať. Keď sú doma starí rodičia, tak je to 
trochu jednoduchšie a môžu byť spolu s vnúčatami.
Ako vlastne niektorí z nas chápu prázdniny? Mnoho školákov ich berie ako zaslúžený 
čas oddychu. Veď aj počas roka je nedeľa  kvôli tomu, aby si všetci oddýchli od svojich 
povinností a mohli v kruhu svojich najbližších tráviť tieto krásne chvíle dané Bohom. 
Podľa mnohých skúseností dnešné rodíný sa nemajú kde stretnúť, len v nedeľu v kos-
tole. A tak znova vidíme  ako Božie miesto – kostol spája ľudí. My všetci vtedy Bohu 
ďakujeme za rozličné milosti a Boh vo svojej dobrote nám aj teraz v tejto hektickej dobe 
darúva čas, keď sa môžeme stretnúť, oddýchnuť  a načerpať nových síl. Čas, ktorý my 
dáme Bohu - On stonásobne vráti a požehná.
Podobne aj prázdniny môžeme prirovnať k nedeli, ktorá ma počas roka velký význam. 
Aj tento čas je daný každému človeku, aby mohol znova duchovne a telesne pookriať. 
Práve v tejto dobe keď rodičia musia pracovať, tak Cirkev ponúka možnosti na zmys-
luplné využitie času. Nie je to náhoda, že práve počas leta sa koná množstvo púti, kde 
sa ľudia stretávajú celkom originálnym spôsobom s Bohom, a tiež  vznikajú aj mnohé 
nové priateľstvá, ktoré často trvajú aj celý život. Ďalšou ponukou sú rôzne tábory, vý-
lety, túry kde je  postarané o všetkých účastníkov. Je to spôsob využitia času, ktorý je 
organizovaný a vždy cielený. Prináša oddych pre telo a poskytuje aj množstvo neopa-
kovateľných zážitkov. Tieto akcie sú zamerané rovnomerne na telo, ducha a dušu. Deti 
sa môžu zapojiť do rôznych ponúknutých aktivít, kde často zúročia  rôzne vedomosti 
zo školy, ktoré sa ukážu ako veľmi potrebné. Využijú prípadne získajú rôzne zručnosti, 
ktoré sa v škole nenaučia a hlavne zažijú skúsenosti od iných mladých ľudí. Každá taká 
akcia mení človeka, dáva mu spoznať svoje limity, čím ho aj vychováva a často ho učí 
aj vzťahu k prírode a ľuďom, ktorý už začal nahrádzať počítač a televízia. 
 Prázdniny sú pred nami a my všetci môžeme tento čas zmysluplne využiť, alebo môžu 
byť skutočne len prázdnymi dňami. Rozhodnutie je na nás. Či sa zapojíme do spoloč-
ných chvíĺ, alebo trávenia  ...
                                                                                               bohoslovec - Jozef         
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Ďakujeme ochotným a obetavým ľuďom za pomoc, pri uskutočnených akciách:

 
 - pri výlete birmovancov v Dubovici
 - miništrantskom turnaji (23.2.)
 - celofarskej púti do Sanktuária Božieho milosrdenstva v Krakove
 - príprave slávnosti birmovania
 - priebehu sv. prijímaní vo farnosti
 - realizácií vystúpenia “vstupenka do neba” (Dlhá Lúka)
 - arcidiecezného  stretnutia mladých v Humennom
 - uskutočnení vigílie zoslania Ducha Svätého v Dlhej Lúke (10.5.)
 - modlitbovom bdeni so sv. pátrom Piom v Smilne (23.5.) 
 - výlete prvoprijímajúcich detí s ich rodičmi v Levoči (30.5.)
 - celofarskom výlete do Čenstochovej

Výlet birmovancov v Dubovici

 Na sklonku jedného piatkového večera sa birmovanci z Dlhej Lúky a Smilna vybrali 
na 4-dňový výlet do Dubovice (pri Lipanoch) na čele s p. kaplánom L. Poklembom. Výletu sa 
zúčastnilo 41 birmovancov rozdelených do 4 skupiniek, ktoré viedli animátori. Program pre mla-
dých bol veľmi pestrý: lyžovanie, bazén, sauna, etapová hra ukončená vedomostným testom o Já-
novi Pavlovi II., sv. omše, volejbal, futbal a iné športové aktivity a v žiadnom prípade tento tábor 
nesmela obísť večerná diskotéka. Celý výlet sa niesol v duchu rytierskych rádov, kde sa chlapci 
a dievčatá mali možnosť bližšie dozvedieť o pôsobení dávnych rytierov. Tábor však nebol len o 
hrách a zábave, ale popredné miesto mala otázka birmovky, o ktorej počas sobotného dňa viedol 
diskusiu pán kaplán E.Berger, ktorý nás potešil svojou návštevou. Nemôže byť však stále dobre, 
nastal čas vrátiť sa do reality...v utorok našich birmovancov čakal školský zvonec:-o)
Birmovanci ďakujú všetkým, ktorí sa akýmkoľvek spôsobom podieľali na príprave tejto super 
akcie.  ĎAKUJEME                                                                                     ( Marianna Lenková )
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         Futbalový turnaj miništrantov o putovný pohár farnosti

  
   Nastal očakávaný deň. Deň, na ktorý sa miništranti Zborovskej farnosti  veľmi tešili.  
 23. februára 2008 sa konal turnaj miništrantov o putovný pohár farnosti v „Jasackej“ 
hale – SOU BJ, oproti LIDL. Hala svojou veľkosťou očarila najmä menších účastníkov 
turnaja, ale to len poniektorých. Neboli sklamaní ani väčší účastníci, lebo mali naozaj 
peknú a pôvabnú rozhodkyňu.
Po oboznámení sa s priestorom, na ktorom si chlapci z jednotlivých filiálok prišli vybo-
jovať putovný pohár, sa rýchlo s veľkou chuťou a radosťou rozbehli do svojich šatní....
Chlapci boli rozdelení do dvoch kategórií . Prvú kategóriu tvorili miništranti 4 – 5 
ročníka ZŠ
Druhú kategóriu tvorili miništranti od 11 – 18 rokov, ktorí mali k dispozícií jedného 
neminištranta. Obidve kategórie tvorili štyri družstvá. 
Oficiálne privítanie, nastúpenie do družstiev a vysvetlenie pravidiel bolo o 8.15 hod.
Niektorí účastníci sa neriadili pravidlami, ktoré im boli dané, ale zápas odohrali tak 
ako na domácom ihrisku/ napr. nepoznali jedenástku, rohy.../. Hracia plocha sa postup-
ne napĺňala bojovníkmi získať putovný pohár farnosti. Väčšiu podporu im dávalo aj 
publikum, ktoré ich povzbudzovalo zo všetkých síl. Medzi družstvami sa našli nové 
kamarátstva, ktoré si navzájom fandili.
Po namáhavých zápasoch bolo pre účastníkov pripravené občerstvenie  s obedom. 
Chlapci sa  potešili  párkam, za ktoré boli kuchárkam veľmi vďačné.
Po dobrom obede nastalo vyhodnotenie futbalu. Niektorí sa tešili iní však možno boli 
sklamaní.

V prvej kategórií sa umiestnili na 4. mieste miništranti zo STEBNÍCKEJ HUTY
                                                 na 3. mieste miništranti zo ZBOROVA
                                                 na 2. mieste miništranti z DLHEJ LÚKY
                                                 na víťaznom 1. mieste miništranti zo SMILNA
V druhej kategórií sa umiestnili na 4. mieste miništranti zo STEBÍCKEJ HUTY
                                                   na 3. mieste miništranti zo ZBOROVA
                                                   na 2. mieste miništranti z DLHEJ LÚKY
                                                   na víťaznom 1. mieste miništranti zo SMILNA

Družstvá, ktoré skončili na 1. mieste sa veľmi potešili svojím ťažko vybojovaným 
pohárom. Ocenení boli aj najlepší strelec, brankár, najstarší a najmladší člen turnaja.
 brankár: Ján Kozlovský
 strelec:  Drahuš Kožarik
 najmladší účastník: Adrian Sliva- Steb. Huta
 najstarší účastník: Marián Štefurík st.

Neboli sklamaní ani ostatní účastníci, pretože boli odmenení sladkou odmenou.          

A preto: „Nie je dôležité vyhrať, ale zúčastniť sa.“

                                                                                               Mladí zo Stebníckej Huty 
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Sviatosť birmovania očami birmovancov

      V jednu nádhernú slnečnú sobotu 26.apríla tohto roka som v našom kostole sv.Anny v 
Dlhej Lúke spolu s mojimi spolužiakmi a kamarátmi prijala sviatosť kresťanskej dospelosti-                 
SVIATOSŤ BIRMOVANIA. 
      Na tento okamih som sa veľmi tešila a po dvoch rokoch prípravy aj konečne dočkala. Bol to 
pre mňa a verím, že aj pre ostatných birmovancov veľký zážitok veľkého stretnutia s Duchom 
svätým a jeho darmi. Moje pocity nedokážem úplne opísať, no bolo to niečo silné.. Cítila som sa 
veľmi šťastná a moju dušu prenikol pokoj. 
      Sviatosť nám vysluhoval arcibiskup Alojz Tkáč, ktorý nás zároveň svojimi povzbudzujúcimi 
slovami na kázni vyzval k tomu, aby sme sa nehanbili za Cirkev a za to, že sme veriaci.. Sláv-
nostnú atmosféru svojim spevom dotváral aj mládežnícky spevácky zbor GAMA LÚČ  z Dlhej 
Lúky. 
      Za prípravu na prijatie darov Ducha Svätého vďačíme našim pánom kaplánom (Martinovi 
Gnipovi, Lukášovi Poklembovi, Edvinovi Bergerovi), pánu farárovi a nemôžeme zabudnúť ani 
na našich animátorov. Úprimná vďaka za všetko! 
                                                                                                        (Šimcová Alžbeta- Dlhá Lúka)

„Vsupenka do neba“

     Nie je to len názov predstavenia, v ktorom sa nebáli ukázať svoj talent naši mladí z Dlhej Lúky, 
ale je to predstavenie naplnené hudbou, prezentáciami a klipmi premietanými cez videoprojek-
tor, ale aj častokrát veľmi dlhé večery strávené nácvikmi a s nimi spojené obety týchto mladých            
a veľmi odvážnych ľudí, ktorí do toho dali všetko, čo v nich je..
     Ak sa rozhodnete ísť na toto predstavenie, muzikál, či toto „naše voľné predstavenie“, mô-
žete naživo vidieť a hlavne sa vcítiť do príbehu každej jednej postavy až tak dokonale, že v 
danom momente z vás bude záchranár (Marečko Kotuľák), zúfalá drogistka (Bety Šimcová), 
večne sa hádajúca mamka (Petruška Jurčišinová) so svojou dcérou (Mary Surgentová), úspešný 
športovec (Tomy Kravec), športová redaktorka (Katka Pastirčiková), večne nespokojná podnika-
teľka (Baruška Šivecová), bezdomovec, ktorý je na tom dosť zle a to nielen po finančnej stránke
(Zuska Hužvarová), v neposlednom rade anjelom (Monika Zajacová, Lucinka Jurčišinová), či 
do poslednej minúty bojovníkom na svoju stranu diablom (Tina Semanková, Maya Jurčišinová, 
Bashenka Jurčišinová) alebo si môžete dokonca aj zaspievať pár skladieb so známym zborom 
GAMA LÚČ. 
     Toto predstavenie ešte nekončí svoju púť, čaká na nás ešte veľa prekvapení v podobe šnúry 
vystúpení čakajúcej na naše zotavenie počas prázdnin. Želáme im preto ešte veľa tvorivých nápa-
dov, aby nás opäť mohli niečím možno aj takým netradičným milo prekvapiť. 
                                                                                                     (spolurežiséri- Stanley a Stanuš)
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Arcidiecézne stretnutie mladých s otcom arcibiskupom v Humennom
(z farnosti sa zúčastnilo 52 mladých)

6.5. na sviatok sv. Dominika Sávia, miništranti z našej farnosti skladali mi-
ništrantské sľuby                                                                         
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Výlet do Čenstochovej

 Za priaznivého počasia 13.júna 2008 sa uskutočnil výlet birmovancov a 
rodičov z našej farnosti do Poľska. 

Ako prvé sme navštívili mesto Krakow, kde sme videli Wawel. Po jeho obhliadke sa 
išlo po námestí Krakowa, kde sa nám veľmi páčilo. Potom sme spoločne zašli do Ba-
ziliky Božieho milosrdenstva, v ktorej sme navštívili aj slovenskú kaplnku. Tam sme 
sa pomodlili sv. ruženec.

Vo večerných hodinách nás autobus previezol do Čenstochovej,  kde sme sa ubytovali 
v kláštore. V sobotu pred raňajkami nasledoval rozchod s cieľom navštíviť kostol. Po-
tom nasledovali raňajky. Tak sme autobusom vyrazili do rodného mesta Jána Pavla II., 
do Wadovíc.  Navštívili sme jeho rodný dom,  v ktorom sa nám pred očami premietol 
celý jeho život. Návštevu vo Wadoviciach sme zakončili sv.omšou, ktorá nás  duševne 
posilnila a pripravila na ďalšiu cestu. Po omši nasledovala návšteva koncentračného 
tábora v Osvienčime.

Po peknom výlete sme sa unavení vracali domov s množstvom spomienok a zážit-
kov.
                                                                                                         Mladí zo Zborova
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Životopis nového kaplána

Narodil som sa v Prešove 6.9.1974 ako prvý zo siedmich detí Andreja a Ľud-
mily Matisovských. Základnú školu som navštevoval v Pečovskej Novej Vsi, 
kde som prežil skoro celé detstvo ( do mojich ôsmich rokov naša rodina bý-
vala v Šarišských Michaľanoch). 
Počas základnej školy som začal aj miništrovať –  a to na pozvanie jedného 
zo spolužiakov – vtedy už skúseného miništranta. Najradšej si spomínam na 
ranné sv. omše    ( bývali v stredu), keď sme pred začiatkom vyučovania 
najprv „utekali“ na siedmu do kostola. Ba spomínam si aj na chvíle, keď 
sme ako miništranti dali prednosť svätej omši pred povinným lampiónovým 
sprievodom – a nakoniec nikto nám nič nepovedal.... Nemyslím si, že som 
bol takým uvedomelým – skôr to bolo atmosférou v našej rodine. Rodičia nás 
každý rok prihlásili na náboženstvo aj keď to pre nich znamenalo každý rok 
isť pred riaditeľa ZŠ a vypočuť si prednášku o tom, že by „kvôli budúcnosti“ 
bolo lepšie, aby sme my deti náboženstvo nenavštevovali.

Situácia sa zmenila hneď po nástupe na 
gymnázium. Tu som v prvom ročníku za-
žil november 1989. Po ukončení gymnázia 
v Sabinove v roku 1993 som pokračoval         
v štúdiu na Stavebnej fakulte Technic-
kej Univerzity v Košiciach. Po ukončení 
štúdia (1998) a základnej vojenskej služby 
(1999) som 3 roky pracoval ako projektant 
pozemných stavieb. Boli to roky hľadania 
a dozrievania i objavovania hlbších právd      
o živote. V roku 2002 som podal prihlášku 
a bol som prijatý do Kňazského seminára 
sv. Karola Boromejského a na Teologickú 
fakultu v Košiciach. 

V roku 2007 som bol  košickým arcibiskupom Mons. Alojzom Tkáčom vysvä-
tený za diakona a 21.júna 2008 za kňaza. 29.júna som odslúžil svoju primičnú 
svätú omšu medzi rodákmi  v Pečovskej Novej Vsi.
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Predbežná ponuka akcií pre deti a mládež na leto 2008

                      organizátor: FÚ Zborov

10.-13. júla (štvrtok-nedeľa)
        Tábor pre miništrantov z farnosti                  – počet cca  40.
         odchod štv. o 10:00 z DL, 10:20 - ZB, 10:40 – SMI
         cena cca 800-Sk (strava, ubytovanie, cesta, ceny)
   zodpovedný: k. Lukáš
12. júla (sobota) návštevný deň – aj pre dievčatá. Na tento deň sú pripravené 
spoločné súťaže s miništrantmi a večerná opekačka. Pre návštevníkov je pri-
pravený autobus. Odchod autobusu v sobotu,  tiež  o 10:00 z DL,10:20 ZB, 
10:30 – SMI. Návrat vo večerných hodinách.                        Cena cca 60-SK       
                           zodpovední: bohoslovci
19. júla (sobota)
           Pešia púť do Gaboltova                   Zborov- Dlhá Lúka - Gaboltov 
   zodpovedný: k. Roman
22.-25.  júla (utorok-piatok)  
 Tábor pre adolescentov z farnosti             –počet cca  50.
vek cca od 12 r. a vyššie. Miesto Zborov. Dievčatá v hale, chlapci 
v stanoch na farskej záhrade.                                       orientačná cena 450 Sk
   zodpovední :mladí z Dlhej Lúky 
3. augusta (nedeľa)
           Rómska púť                                    Zborov- Gaboltov 
    zodpovední: kapláni
5. augusta  (utorok)
 Športový deň s mladými zo Sobraniec 
– prídu s kaplánom J. Mrúzom   
                                       zodpovedný:k. Lukáš
7. augusta  (štvrtok)                                           - počet: autobus
 V rodisku kaplánov                       -aj v zlom počasí
         -  návšteva lipian, rod. domu k. Lukáša, stretnutie s mladými z lipian- 
spoločné hry. Návšteva Pečovskej, rod. domu k. Romana. Večer bazén – Drie-
nica. Návrat do 23:00                                                    orientačná cena 200 Sk
                                    zodpovední: k. Roman, k. Lukáš 
 19.-21. septembra (piatok-nedeľa)             
           Prímestský tábor pre deti   
- Buď v Dlhej Lúke, alebo Zborove.                  orientačná cena 300 Sk 
zodpovedný: tím mladých zo Zborova 
20. septembra (sobota)  
 Miništrantská púť do Gaboltova
   zodpovední: kapláni
Budeme vďační, keď sa najde niekto- kto finančné podporí prácu s deťmi a
mládežou.


