
Misijná púť detí v Rajeckej Lesnej

,, S modlitbou zvíťazím,
S modlitbou zlo porazím.
Pán mi veľkú silu dá,
Pán ma veľmi požehná.“

Tak  aj  tieto  slová  piesne,  ktorá  sa  stala  zároveň  hymnou  púte,  odzneli  10.  mája  2008 
v Rajeckej Lesnej. Zaspievalo si ich vyše 5- tisíc detí z celého Slovenska, ktoré sem prišli 
oslavovať a radovať sa z Boha. Boli to najmä tie deti, ktoré sa podieľali na Dobrej novine, 
čiže koledovaní. Samozrejme, že medzi nimi nesmeli chýbať ani tie naše , belušské!
Ozaj, a všimli ste si, že v piesni sa často opakuje slovo modlitba? Bude  to preto, lebo témou 
tejto,  už siedmej  misijnej  púte detí  bola práve MODLITBA. Tak napríklad,  vedeli  ste,  že 
modlitbou možno chváliť, prosiť, ďakovať a dokonca i odprosovať Boha? Tak nielen toto, ale 
omnoho viac sa deti mohli dozvedieť.
Ale  teraz  pôjdem  k programu  a k tomu  všetkému,  čo  sme  počas  púte  zažili.  Ráno  sme 
odchádzali autobusom, ktorý po príchode  do Rajeckej Lesnej dostal číslo 19. Asi každý z nás 
si v tej chvíli pomyslel, že sme prišli medzi poslednými. Veď predsa 19-ka nie je vôbec nízke 
číslo. No na naše prekvapenie autobusov tam bolo až okolo 100. Niet sa čomu čudovať, veď 
počasie  a nálada  boli  skvelé  a nič  nebránilo  tomu,  aby  sa  celý  program  mohol  naplno 
rozbehnúť.
Ešte pred úplným začiatkom každá skupinka autobusu dostala šatku rôznej farby.  My sme 
dostali  bielu,  ktorá symbolizovala Európu. Potom sme si my,  teda Belušania,  posadali  pri 
veľkom strome a o 10 hod. sme si mohli vypočuť program s názvom ,,Dobré správy z Kene.“ 
Tu  sme  sa  oboznámili  s aktuálnymi  správami,  ktoré  sa  týkali  chudobných  detí  z Kene. 
Nezabudli  sme  si  vyspevovať  vynikajúce  pesničky,  ktoré  nás  sprevádzali  celým  týmto 
programom. O takú hodinku sa začalo naše skutočné putovanie, počas ktorého sme si spravili 
aj katechézu v jednotlivých skupinkách. Putovanie sa konalo  na Kalváriu, ale nezabudli sme 
sa ani poďakovať Pánu Ježišovi pri poklone Oltárnej Sviatosti,  ktorá sa konala v tamojšej 
škole. Azda však najviac detí zabavila ,,tanečná škola“, kde sme sa vyšantili napr. pri veselej 
Čivave. Po tom všetko sme si spravili obednú prestávku, aby sme opäť načerpali nové sily. 
Pravdaže, medzitým sme sa rozhodli navštíviť aj stánky s rôznymi drobnosťami, ktoré nás 
lákali  z každej strany.  Deťom svoju krásu ponúkal aj  pohyblivý Slovenský betlehem,  čiže 
hrdosť Rajeckej Lesnej.
O 15 hod. nás čakala sv. omša, ktorú slúžil  nitriansky diecézny biskup Mons. Viliam Judák. 
Zaujímavé  pre  nás  bolo,  že  celá  sv.  omša  bola  priamo  v éteri  rádia  Lumen!  Pán  biskup 
ďakoval hlavne za deti, ktoré sa podieľali na koledovaní a zároveň vyzdvihoval modlitbu ako 
prostriedok komunikácie medzi človekom a Bohom. Po sv. omši nám už všetkým bolo jasné, 
čo nasleduje – odchod domov. Posilnený na duši i na tele sme sa rozbehli k autobusu a tešili 
sa na našu srdce milú Belušu.
Tak asi takto v skratke by sa dal opísať tento vyčerpávajúci, ale nádherný deň. Myslím si, že 
práve  táto  misijná  púť  bola  jasným odzrkadlením  výroku  ,,  dobrých  ľudí  sa  všade  veľa 
zmestí“ a navyše, keď sa ešte vzájomne spojíme modlitbou, svet bol o niečo opäť krajší. Teda 
nezabúdajme modliť sa a byť neustále v spojení s Bohom, lebo len vtedy dosiahneme všetko, 
po čom túžime. Dovidenia opäť o rok!

                                                                                                                  Martina Kozlovská


