SPRÁVA O ČINNOSTI POBOČKY KATOLÍCKEJ JEDNOTY SLOVENSKA
V ŠUŇAVE ZA ROKY 2015 – 2016
Milí členovia Katolíckej jednoty Slovenska, jej priaznivci, milí hostia!
Na začiatku hodnotenia činnosti pobočky Katolíckej jednoty v Šuňave za roky 2015 a 2016, chcem sa
poďakovať predovšetkým Pánu Bohu za dary Ducha svätého a milosti, ktorými nás počas týchto
dvoch rokoch sprevádzal. Vrelá vďaka patrí ochrane Sedembolestnej Panne Márii , hlavnej
ochrankyni KJS a svätým Cyrilovi a Metodovi patrónom KJS.
Organizovanie púti sa stalo pre našu pobočku už tradičnou činnosťou. Tak to bolo i za posledné dva
roky, keď sme organizovali a zabezpečovali tieto púte:
- 9.mája 2015 a 7.mája 2016 – Rozhlasová púť s rádiom Lumen do sanktuária Božieho milosrdenstva
v Krakove,
- v obidvoch rokoch v Nedeľu B. milosrdenstva (t.j. 2.nedeľa po Veľkej noci) – oslava sviatku Božieho
Milosrdenstva v Smižanoch,
- začiatok júla r. 2015 a 2016 – organizovanie a zabezpečovanie našej najväčšej diecéznej púte z
príležitosti Sviatku navštívenia P. Márie v Levoči,
V Mimoriadnom roku milosrdenstva sme zúčastnili 16.januára 2016 púte popradského dekanátu
v diecéznej svätyni Božieho milosrdenstva v Smižanoch.
Poslaním Katolíckej jednoty je okrem iného chrániť morálne hodnoty národa hlavne rodín a ochrany
života od počatia až po prirodzenú smrť. Preto sa naša pobočka angažovala v kampani Referenda o
ochrane rodiny , ktoré sa konalo 5.februára 2015 a to šírením plagátov v obci , ako aj odvysielaním
relácie v obecnom rozhlase. Hoci referendum bolo neplatné, malo svoj význam, lebo 90 %
zúčastnených ľudí povedalo áno rodine, áno otcovi a mame.
Mimoriadnou udalosťou bol 20.septembra 2015 „Národný pochod za život“ v Bratislave. Na podnet
nášho duchovného otca ale i z iniciatívy našej pobočky KJS bola snaha organizovať a zúčastniť sa tejto
dôležitej udalosti zameranej na ochranu života a rodiny spoločne ako farnosť. Keďže nebol zo strany
našich veriacich záujem, pripojili sa šiesti naši členovia do autobusu organizovaného centrom pre
mládež z Važca. Nakoniec sme sa zišli na svätej omši s našim otcom biskupom Sečkom v kostole sv.
Rodiny v Petržalke cca 15 účastníkov z farnosti Šuňava na čele s našim duchovným otcom, ktorí prišli
osobitne. Na výzvu organizátorov, našich otcov biskupov a nášho duchovného otca sme pred touto
udalosťou zorganizovali 2-krát modlitbové stretnutia v obidvoch kostoloch. Na modlitbe sv. ruženca
na podporu Národného pochodu za život sa zišlo 20 – 30 ľudí.
Úlohou Katolíckej jednoty je byť predĺženou rukou kňaza vo farnosti. Jej členovia majú šíriť dobro
a byť praktizujúcimi laickými apoštolmi vo svojom okolí. Myslím , že túto úlohu naša pobočka aspoň
čiastočne spĺňa, o čom svedčia aj nasledujúce aktivity:
Naši členovia sa zapájajú do slávenia liturgie tým , že pôsobia v chrámových spevokoloch spevokoloch
a ako lektori pri čítaní na sv. omšiach. Niektorí pôsobia v hospodárskej i pastoračnej rade farnosti.

Mnohé členky pobočky Katolíckej jednoty sa zapájajú do modlitebných aktivít, ako je
predmodlievanie posvätného ruženca pred sv. omšami a v mesiaci októbri.
V obidvoch hodnotených rokoch si tri skupiny rodín konali predvianočný deviatnik „Kto dá prístrešie
sv. Rodine.
Naše členky naďalej šíria katolícku tlač.
Na sviatok Najsvätejšej trojice – v nedeľu po nedeli Zoslania Ducha svätého sa tradične sa slúži sv.
omša pri kaplnke. Členky našej pobočky majú na starosti prípravu liturgickej slávnosti, ktorá sa týka
upratovania priestranstva, výzdoby, obetné dary a všetko, čo súvisí s dôstojným priebehom sv. omše.
Členovia sa zapájajú do rôznych prác a to rôznych opráv, údržby kostolov a fary predovšetkým na
výzvu duchovného otca farnosti.
Podporujeme kresťanskú kultúru. V našej obci sa po obidva roky konal festival kresťanských
gospelových skupín „Za jazerom“, kde i pobočka Katolíckej jednoty v Šuňave mala účasť niektorých
členov pomôcť organizačne, pri varení, ale i finančnou podporou a minulý rok i zabezpečením
autobusu na prepravu účastníkov.
V spolupráci s našim duchovným otcom a Obecným úradom na pozvanie Katolíckej jednoty sa
uskutočnilo 4.decembra 2016 v miestnom kultúrnom dome predstavenie – tzv. literárno-dramatické
pásmo o živote Božieho sluhu biskupa Jána Vojtaššáka pod názvom „Anjelom svojim prikážem
o tebe“. V podaní ochotníkov zo Zákamenného – rodiska otca biskupa podľa scenára Antona Laučeka,
v réžii Zuzany Demkovej bolo predostreté nám divákom, aké miesto v živote božieho sluhu mala
láska, obeta, pravda a kríž.
Podporujeme zachovávanie kultúrnych tradícii v našej farnosti najmä tým, že preferujeme na
náboženské slávnosti ako je slávnosť „Vzkriesenia“, Najsvätejšej Trojice pri kaplnke, na Božie telo ,
alebo iné príležitostné slávenia obliekanie sa do krojov.
V rámci Združenia zázračnej medaily Panny Márie máme tri kaplnky, ktoré putujú po rodinách a tak
sa šíri úcta k Nepoškvrnenej , podporuje sa apoštolát spoločnej modlitby v rodinách. Členky Katolíckej
jednoty riadia ich kolobeh a komunikujú so sestričkami vincentkami z Nitry, ktoré koordinujú toto
združenie na celom Slovensku. V rámci tohto združenia sme zorganizovali známu zbierku „Boj proti
hladu“ predajom medovníkových srdiečok. 520-imi eurami sme prispeli na projekty pre chudobných
a núdznych, ktoré vincentská rodina podporuje.
Za podpory duchovného otca v oboch kostoloch sa konala spomienka na sv. Mikuláša po obidva
roky, spojená s obdarovaním sladkosťami pre deti.
Pobočka Katolíckej jednoty pokračuje v zastrešovaní koledníckej akcie „Dobrá novina“ vo vianočnom
období, ktorá je zameraná na podporu projektov chudobných detí v Afrike.
Naďalej sa staráme o záhony kvetov pri kostoloch.
Podporujeme kresťanské – katolícke média rádio Lumen a televíziu Lux modlitbou, ale i pravidelnými
finančnými prostriedkami pobočky.
Ku dnešnému dňu má naša pobočka 228 členov.
Ďakujem všetkým členom, ale i priaznivcom a sympatizantom Katolíckej jednoty, ktorí akokoľvek
prispeli a pomohli Katolíckej jednoty v našej farnosti, čím sa pričinili ku šíreniu dobra i prehĺbeniu
náboženského života v rodinách, v prostredí, kde žijú, vo svojom okolí.
Veľké „Pán Boh zaplať“ patrí nášmu duchovnému otcovi Mgr. Jozefovi Gužiakovi za spoluprácu
a duchovné vedenie.
Srdečná vďaka patrí nášmu pánovi starostovi Stanislavovi Kubaskému za podporu našej činnosti a za
finančný príspevok z rozpočtu obce, ktorý spravidla každoročne používame na čiastočnú úhradu
dopravy na púť s rádiom Lumen do Krakova.

Chcem sa ešte úprimne poďakovať urbárskym spoločnostiam: miestna časť Vyšná Šuňava, Nižná
Šuňava, urbáru Filice a skupine Zaťura za poskytnuté peňažné prostriedky.
Na záver chcem vysloviť želanie a zároveň poprosiť nášho Pána, aby sme i naďalej naplnení duchom
evanjelia nezištne a obetavo pracovali na dosiahnutí potrebnej jednoty, vzájomného porozumenia
a lásky. K tomu nech nás vedie Duch svätý a pomáha Sedembolestná Panna Mária a naši patróni sv.
Cyril a Metod.
Poradová Mária
predsedníčka pobočky KJS Šuňava

