Súradnice lásky
Má ich každý človek. Základným spoločenstvom pre
vytváranie vzťahov je rodina. Tam každý z nás nachádza svoje miesto, odtiaľ vstupuje do budúcnosti
a učí sa obdarúvať iného láskou – darom z neba.
Dieťa je spojenou nádobou rodičovskej lásky,
ktorá mu poskytuje istotu, že je milované,
a tým jeho osobnosť nadobúda stabilitu.
Započúvaj sa teda do myšlienok
o svojich súradniciach lásky…

Priateľský záväzok (na podporu Centra života mladých)
Prosím ťa o symbolický príspevok za vypočutie CD
nahrávky (aspoň 15,-Sk). Ak si ho mieniš napáliť,
takisto ťa prosím o dodržanie tohto priateľského
záväzku a šírenie tejto informácie medzi ostatných
poslucháčov. Obal s grafikou nájdeš na stránke
www.hudakcd.sk, môžeš si ho stiahnuť.
Ďakujem za pochopenie a tvoju pomoc mladým.
Originál CD za dobrovoľný príspevok 80,-Sk
si môžeš objednať na adrese UPC v Košiciach.
Prednáša:
Nahrávka:
Hudba:
Zvukové spracovanie:
Keramika a abstrakcie:
Foto:
Grafický návrh a spracovanie:

Mladí mi hovoria,
že počas prednášok pred ich očami ukladám kamene v mozaike lásky, a tak stále viac poznávajú
a rozumejú tomuto živému obrazu. Ucelené
poznanie im potom umožní ľahšie sa orientovať,
nachádzať riešenie a cestu uzdravenia. Aj to je
jeden z dôvodov, prečo som sa rozhodol pre
šírenie myšlienok o čistej a krásnej láske
prostredníctvom CD.
Sprostredkúvam vám teda záznam z prednášok,
ktoré odzneli v máji 2001 v bratislavskom UPC.
Uvedomujem si, že pri tejto forme sa nedá stopercentne zachytiť spontánnosť a atmosféra
spoločenstva, no sila počutého slova aj tak
rezonuje v srdci poslucháčov a pomáha im
meniť seba, svoje postoje, vzťahy…
Držíte v rukách prvú časť zo série piatich CD.
Podotýkam však, že celistvý obraz o prednášanej téme, hlbší pohľad a poznanie nadobudnete
až po vypočutí celej série. V prípade, že sa vo
vás zrodia nejaké vážne otázky, napíšte mi na
adresu UPC v Košiciach.
Prednášky by neboli vznikli bez skutočných
príbehov ľudí, ktorí mi ich zverili ako vzácny
poklad. Ja vám ho teraz odovzdávam, aby ste
svoj vzťah dokázali správne smerovať,
prípadne vytvoriť taký vzťah, ktorý vám
neprinesie sklamanie.
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Poznáš príbeh Anky Kolesárovej?
Koncom druhej svetovej vojny sa pri prechode frontu ľudia vo Vysokej nad Uhom
ukrývali v pivniciach. Aj Ján Kolesár, prezývaný Hruška, bol s rodinou a susedmi
v pivnici pod kuchyňou. Pri prehliadke domu jeden opitý ruský vojak nazrel dnu.
Keď zbadal šestnásťročnú Anku, začal ju ťahať von. Hrozil jej, že ak sa mu
neoddá, zastrelí ju. Ona však nesúhlasila, vytrhla sa mu z rúk a skočila do
pivnice. Vojak za ňou. Namieril na ňu automat a povedal: „Rozlúč sa s otcom!“
Dievča vykríklo: „Apočko, zbohom! Ježiš, Mária, Jozef!“ Vtom vojak uskutočnil
svoju hrozbu a vypálil dve rany. Bolo to 22. novembra 1944.
Vo farskej kronike v Pavlovciach nad Uhom sa o tom nachádza zápis, ktorý urobil
tamojší farár – dekan Anton Lukáč. Svedectvo podpísalo päť svedkov. Toto dievča,
ktoré si volilo radšej smrť ako stratu panenstva, podľa zápisu posilňoval eucharistický
Kristus, lebo predtým pristúpila k svätej spovedi a svätému prijímaniu.
V súčasnosti sa pripravuje začiatok procesu blahorečenia Anky Kolesárovej
na arcidiecéznej úrovni.

Hlavným poslaním UPC v Košiciach
je byť studňou poznania pravdy a krásy
o človeku. UPC sa v tomto duchu snaží vyvíjať
rozličné aktivity, ktoré slúžia pre celkový rozvoj
osobnosti mladého človeka, kde je obsiahnutá
dimenzia duchovná, duševná, telesná, kultúrna,
spoločenská, estetická i umelecká.
• stretnutia s osobnosťami
• dialógy na rôzne témy (sebapoznávanie,
sebaprijatie, stabilita osobnosti, uzdravenie
z citových zranení, krása a bohatstvo mladosti,
láska a ľudská sexualita, základy zdravej rodiny)
• prednášková činnosť o ochrane proti HIV,
protidrogová prevencia
• kultúrne, duchovné a spoločenské akcie
(koncerty, plesy, čajové večery…)

Ankin dar
V slovenskej dedinke Vysoká nad Uhom,
rodisku Anky Kolesárovej, vzniká Centrum
života mladých, oáza ticha a modlitieb.
Prichádzajú tu stovky mladých, dokonca aj
z iných krajín, na stretnutia a duchovné obnovy
pre mládež. Cieľom týchto stretnutí je správne
tlmočiť pojem láska a prosiť za čistotu mladých,
aby sa mohli slobodne rozhodnúť pre povolanie
či vytvoriť pevné manželstvá a zdravé rodiny.
Mnohí ľudia tu zažívajú obrátenia a uzdravenia
z citových zranení.
K pravidelným aktivitám vo Vysokej nad Uhom
patria Púte radosti (štyrikrát v roku), Tvorivé
umelecké dielne a Divadlo mladých pri UPC
s vlastnou choreografiou Slza radosti.
Bližšie informácie dostaneš v košickom UPC.

• športové zápolenia…

Adresa:
Univerzitné pastoračné centrum
Alžbetina 14, 040 01 Košice
tel/fax: 055/62 55 953
e-mail: upcke@post.cz; www.upcke.rcc.sk
Ľudová banka Košice, č. ú.: 4 350 168 514/3100
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Sériu Prečo láska stroskotáva tvorí spolu 5 titulov:
CD 1
CD 2
CD 3
CD 4
CD 5

Rodina – spoločenstvo lásky
Milovať a byť milovaný
Telesná a citová sexualita
Tri etapy lásky
Otázky a odpovede
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