Púť v Roku viery.
Farnosť Papradno tvoria dve obce : Papradno a Brvnište, spolu 2700 obyvateľov.
Prevažná väčšina z nich je rímskokatolíckeho vyznania. Lenže ani pri tomto počte nemôžeme
byť optimistickí, čo sa týka praktizovania viery. Naši obyvatelia sa hlásia k tomuto
náboženstvu, majú prijatú sviatosť krstu, prvého sv. prijímania. Na ústupe je počet farníkov,
ktorí majú sviatosť birmovania, či sobáša. Žiaľ, aj mnohým z týchto chýba vnútorné
presvedčenie a potreba stretávať sa s Pánom v Božom dome, pravidelná modlitba,
poďakovanie sa Najvyššiemu. Nanajvýš si na Pána spomenú iba vtedy, keď im je ťažko. Preto
je našou snahou hľadať príležitosti na oživenie viery nielen u seba, ale pokúsiť sa prinavrátiť
ju aj týmto spolu veriacim katolíkom.
Príležitostí je veľa. Jednou z nich sú púte na posvätné či sväté miesta, kde má pred
turistikou prevahu duchovný zážitok. Možností je aj tu veľa. Sú to kríže, kaplnky, kaplnečky
i obrázky svätcov na stromoch v chotári oboch obcí, ku ktorým naši farníci smerujú takmer
každú nedeľu a ktoré boli nafotené a vydané na DVD. Prístupné sú všetkým občanom na
stránke Papradnianskej farnosti vďaka nášmu p. farárovi Jozefovi Hlinkovi. Vďaka jeho
podpore a organizačným schopnostiam konajú sa púte aj na vzdialenejšie miesta, a tak
donedávna jediná, ale tradičná púť našich veriacich predkov do Rajeckej Lesnej /po našom do
Prievaldy/ už nie je osamotená. Človek na tieto púte zvyčajne neputuje sám, pri púti sa
vytvára spoločenstvo. Teda človek si uvedomuje , že k svojmu životu potrebuje aj iných
a takto spolu hľadajú Božiu prítomnosť a ďalej kráčajú ako spoločenstvo, ako Cirkev.
Našou víziou je uskutočniť spoločnú púť v letných mesiacoch, prípadne na jeseň tohto
roka na východné Slovensko, do oblasti Svidníka, ku kresťanom gréckokatolíckeho vyznania.
Istý čas sme tam strávili a mali sme možnosť zoznámiť sa s ich kultúrou. Oslovila nás ich sv.
omša, najmä jazyk, v ktorom prebiehala- v cirkevnej slovančine. A tak v rámci Roka viery
i v rámci Roka sv. Cyrila a Metoda v našej diecéze, by sme chceli , aby sa aj naši rodáci –
farníci oboznámili s tým, ako gréckokatolíci slávia sv. omšu, aby spoznali ich drevené
kostolíky, ikony, ich kultúru. Hoci, a to si dobre uvedomujeme, že z jednej púte sa to určite
nedá. Našim zámerom je, aby nás i táto forma vierovyznania posilnila v našej viere, veď aj
gréckokatolíci patria tak ako my pod Rím a uctievajú sv. Otca. A keďže, ako sme už
spomínali, slávime Rok sv. Cyrila a Metoda, chceli by sme aby sme si spoločnou púťou
pripomenuli a uctili ich pamiatku. Pretože to boli oni, ktorí okrem kresťanstva, hlaholiky,
preložených omšových kníh a iných významných skutkov, priniesli na naše územie aj

staroslovienčinu, ktorá bola povýšená na štvrtý liturgický jazyk – teda reč, v ktorej v ktorej
sväté omše slúžia aj gréckokatolíci. A práve táto skutočnosť nedá zabudnúť na vierozvestcov
Cyrila a Metoda a stále si uvedomovať ich prítomnosť na Slovensku i hodnoty, ktoré prišli
k nám s týmito významnými osobnosťami. Myslíme, že aj toto je spôsob, ako sa môžeme
všetci posilniť vo viere a niektorí aj znova nájsť cestu k Bohu.
Púť na východné Slovensko s primárnym cieľom – účasť na sv. omši by bola dvojdňová.
Púť plánujeme zorganizovať s p. farárom Jozefom Hlinkom.

Program:
Prvý deň: odchod autobusom z Papradna v skorých ranných hodinách
prestávka v Kežmarku
počas cesty oboznámiť prítomných s rusínskou kultúrou
príchod do Svidníka
stretnutie s miestnym kňazom a farníkmi
účasť na sv. omši
voľný program
Druhý deň: sv. omša
návšteva drevených kostolíkov vo svidníckom regióne, ktoré sú nádhernými skvostami
svetového významu / Jedlinka, Potoky, Nižný Komárnik, Kalná Roztoka /
Spôsob, ako dosiahnuť stanovený cieľ:
- vyvesiť oznam o púti na nástenke v kostole s programom púte i s požadovanými financiami
- objednať autobus
- objednať nocľah
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