Prierez aktivitami vo farnosti
Každoročne sa uskutočňuje aj v spolupráci s Farským úradom, animátormi a členmi
Dobrovoľného hasičského zboru niekoľko podujatí – karneval pre deti, letné pobyty a
tábory pre deti a mládež, Deň detí, Mikuláš, Dobrá novina, výlet počas zimných
prázdnin ap. Taktiež sa vo Vianočnom období zvykne nacvičovať jasličková
pobožnosť, kde sa deti a mládež ochotne zapájajú. V roku 2013 sme začali
usporadúvať Tvorivé dielne pre deti, mládež a celé rodiny. Zmyslom tohto podujatia
je upevňovať vzťahy v našom farskom spoločenstve a tvorivým spôsobom vypĺňať
voľný čas. Do prípravy sa zapojila aj naša mládež. V roku 2012 sa konal v našej
farnosti miništrantský turnaj pre celú dolinu. Deti a mládež sa spolu so svojimi
rodičmi v hojnom počte zúčastňujú aj pútí, najmä púte do Levoče na Mariánsku horu,
ale prichádzajú aj na iné miesta – napr. do Gaboltova, Medžugoria, Litmanovej.
V posledný deň občianskeho roka sa už dlhšiu dobu organizuje v našom
hornotoryskom regióne Silvestrovský výstup na „Homulku“, kedy sa bilancuje práve
sa končiaci rok a ďalším nemenej dôležitým významom tohto výstupu je aj vzájomná
komunikácia, utužovanie vzťahov medzi obcami našej doliny. V roku 2012 bol
požehnaný obnovený kríž na tomto vrchu a uvažuje sa aj o letnej alternatíve výstupu
na „Homulku“.
Počas mariánskeho mesiaca máj by sme chceli zorganizovať modlitbu Večeradla
matiek, ale aj celých rodín v peknom areáli pri kaplnke Mena Prebl. Panny Márie, kde
sa každý rok začiatkom septembra slávi odpust. Ide o veľmi príjemné prostredie,
ktoré je vhodné na modlitby a rozjímania kedykoľvek počas roka. K areálu patrí
prameň s požehnanou vodou, a tú si zvyknú naberať nielen domáci.
Pre voľnočasové aktivity našich detí a mládeže slúžia priestory starej fary, kde došlo
k vymaľovaniu a menším opravám. Nachádza sa tam stolný futbal a stolný tenis,
taktiež je možné vypožičať si zaujímavé knižné tituly z oblasti duchovnej literatúry,
keďže predčasom tam bola zriadená knižnica s obnoveným knižným fondom.
Vo farnosti funguje miešaný spevácky zbor, ktorý sprevádza rôzne duchovné
slávnosti. Ďalej tu vyvíja činnosť detský zbor. Nech Pán požehnáva všetkých, ktorí sa
v minulosti alebo v terajšej prítomnosti akýmkoľvek spôsobom podieľali alebo
podieľajú na živote vo farnosti, či už manuálne svojou prácou alebo iným spôsobom.

Ďalšie podujatia vo farnosti a iné udalosti duchovného života
-

do akcie Dobrá Novina sa zapájajú aj mladí
v marci roku 2011 sa konali ľudové misie, vedené pátrami palotínmi, ktorí
časť programu venovali deťom a mládeži
raz do roka sa veriaci našej farnosti spolu s duchovným otcom vyberú na
niektoré z pútnických miest / Krakov, Turzovka, Šaštín, Rajecká Lesná /
už niekoľko rokov sa veriaci schádzajú počas 4. pôstnej nedele pri stolovaní na
fare v rámci akcie – Podeľme sa / Pôstna polievka /, zmyslom podujatia je
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vytvoriť spoločenstvo a zároveň prispieť dobrovoľnou finančnou čiastkou na
charitatívne účely
vo Vianočnom období sa v našej farnosti udomácnilo podujatie – Medovníčky
pre núdznych, kedy sa veriaci môžu stretnúť na fare a spolu piecť
a ozdobovať medovníčky so svojimi deťmi, význam tohto podujatia opäť tkvie
v pomoci pre biednych, a touto „troškou“ možno prispieť k ich príjemnejšiemu
prežitiu Vianoc
počas deviatich dní pred začiatkom Vianoc sa už zopár rokov stretávajú
zástupcovia našich rodín pri spoločnej modlitbe deviatnika – Prístrešie pre Sv.
rodinu, modlitba prebieha každý večer v inej rodine
v októbri roku 2010 sa uskutočnilo udeľovanie sv. birmovania v našej farnosti,
túto sviatosť vyslúžil 44 birmovancom otec biskup Mons. Stanislav Stolárik
v novembri roku 2011 počas odpustovej slávnosti ku cti sv. Alžbety Uhorskej
vo Vysokej bol požehnaný obraz, na ktorom je odfotená socha tejto svätice,
ktorá sa nachádza v bardejovskom múzeu
8. mája roku 2010 došlo ku konsekrácii obnoveného filiálneho kostola sv.
Alžbety Uhorskej vo Vysokej, posviacku vykonal otec arcibiskup Mons. Alojz
Tkáč
v roku 2012 našu farnosť navštívili členky Hnutia Modlitby matiek, aby nám
priblížili podstatu a význam tohto hnutia, veríme, že aj u nás sa s Božou
pomocou podarí rozbehnúť toto hnutie, kde sa matky modlia za svoje deti
20. apríla roku 2012 sa konala slávnostná sv. omša v kostole Najsv. Srdca
Ježišovho v Toryse spojená s uctením ostatkov sv. Cyrila, tejto sv. omši
predchádzala akadémia o svätých slovanských apoštoloch, ktorá bola
popretkávaná spevmi pani Moniky Kandráčovej, nášho speváckeho zboru
i zboru z Torysy
26. mája roku 2012 požehnal emeritný otec arcibiskup Mons. Alojz Tkáč
zreštaurovanú kaplnku s obrazom sv. Jána Nepomuckého vo Vysokej, na
požehnaní sa zúčastnili okrem nášho d. otca aj pán dekan Tomáš Čáp a d.
otec Ľubomír Vaňo, ďalej autor obrazu pán Uhnák a mnoho veriacich nielen z
Vysokej
v Roku sv. Ondreja naši veriaci spolu s duchovným otcom Martinom Gočom
navštívili Dóm sv. Alžbety v Košiciach, aby si uctili relikviu sv. Ondreja
v Roku viery / 2012 – 2013 / sa niektorí naši veriaci zúčastnili v prešovskej
konkatedrále na jeho slávnostnom otvorení
vo februári roku 2013 v 1. pôstnu nedeľu našu farnosť navštívili rehoľné
sestry Sv. kríža aj s predstavenou sr. Šebastianou, porozprávali nám o ich
spiritualite a o bl. Zdenke Schelingovej, ktorá patrila do ich rehole, potom sme
si uctili relikviu tejto blahoslavenej a povzbudení príkladom jej obetavého
života hlbokej viery sme sa pobrali do svojich domovov
došlo k reorganizácii ružencových bratstiev a k duchovnej obnove, ktorú viedol
P. Humbert Virdzek z rehole Dominikánov, do bratstva vstúpilo aj niekoľko
nových členov z radov mládeže, otcov a ostatných farníkov
po roku 1989 bolo obnovené Bratstvo Božského Srdca Ježišovho

Spoločenstvá vo farnosti
Modlitbové spoločenstvo za akokoľvek závislých a ich rodiny – stretnutia každú
stredu o 15. hodine v kaplnke sv. Jána Nepomuckého
Ružencové bratstvá / modlitba posv. ruženca pred každou sv. omšou a pravidelné
mesačné stretnutia počas nedeľných popoludňajších pobožností /
Bratstvo Božského Srdca Ježišovho / prvé piatky, nepretržitá modlitba Deviatnika,
účasť na adoráciách /
Biblické stretnutia vo Vysokej

