V dňoch 22.7. - 29.7.2012 sa dvadsať mladých ľudí vo veku 18 až 33 rokov zúčastnilo
na letnom tábore Cesta-Pravda-Život na Trlenskej chate pri Ružomberku. Duchovnú obnovu
viedli P. Pavol Trgo SJ, sr. Ľubomíra Jurčová CJ a P. Ján Benkovský SJ. Celý týždeň sa
tematicky niesol v myšlienke: „Vnímaj svoj život ako Božie volanie!“
Spoločný program sme začali v nedeľu večer sv. omšou. Ďalší deň nasledovala
výdatná túra po chodníkoch Veľkej Fatry. Počas nej sme mohli sa vzájomne spoznávať a
obdivovať krásu prírody, ktorou nás obdaril Boh, aby sme aj takýmto spôsobom čerpali z jeho
milosti.
Nasledujúce tri dni sme sa v modlitbe a tichu hlbšie zamýšľali nad osobným stretnutím
človeka s nebeským Otcom. Každý z nás mal čas a priestor, aby sa mohol stíšiť. Páter Ján nás
počas týchto troch dní oboznámil s troma spôsobmi ignaciánskej modlitby a pútavými
myšlienkami nás viedol cez konkrétne témy. Priblížil nám aj prvé tri kapitoly z autobiografie
sv. Ignáca a povzbudil k písaniu vlastnej autobiografie. Po celý čas duchovnej obnovy sme
mali možnosť osobných duchovných rozhovorov. Obohatením boli tiež večerné spoločné
zdieľania. V závere týchto troch dní sme videli filmové svedectvo zo života P. Štefana
Halienku SJ. Krátky film v nás vyvolával nielen obdiv nad prácou veselého univerzitného
kaplána, ktorú venoval mladým ľudom, ale aj okamihy, ktoré nás vedeli poriadne rozosmiať.
V piatok sme navštívili skanzen Vlkolínec a výstavu venovanú P. Pavlovi Horskému
SJ, kde žil, pôsobil a zanechal svoje dielo lásky, ktoré je stále živé. Inšpirovaní dokumentom
o živote Tomáša Munka a jeho rodine sme sa vybrali ďalej po jeho stopách. Turistický
chodník nás zaviedol na návštevu Noviciátu Spoločnosti Ježišovej a krátku prehliadku mesta
Ružomberok. Obohatením bola pre nás aj prednáška o príchode a pôsobení jezuitov v tomto
meste. Predposledný deň bol priestor pre šport a výstup na Sidorovo. Deň sme ukončili
opekačkou a spoločným zdieľaním z celého prežitého týždňa. Bolo zážitkom vnímať, ako si
každý z nás odnáša okamih, ktorý ho osobne obohatil. Mladá rodinka Garberovcov z Prešova
nám okrem svojich veselých dcér spríjemnila večer osobným svedectvom povolania
k manželstvu. Sestra Ľubomíra nám počas záverečného víkendu odprednášala pútavé
prezentácie zo života a duchovnej cesty Mary Wardovej, zakladateľky Congregatio Jesu.
Počas celého týždňa celebroval sväté omše novokňaz - páter Pavol, ktorý nám
v homíliách priblížil znaky Božieho volania na ceste k povolaniu. V priebehu týchto dní bola
možnosť pristúpiť k sviatosti zmierenia, vo štvrtok celodennej adorácie. Určite sa nedá
nespomenúť výborná kuchyňa, o ktorú sa postarali Adriana Miklová a sestra Bernardína,
františkánka.
Na záver môžem povedať, že to bol pre mňa výnimočný týždeň, prežitý v prekrásnej
prírode a v spoločenstve veselých, hlbokých mladých ľudí. Týždeň, ktorý vytrháva človeka
z kolobehu povinností a núti zastaviť sa a myslieť na niečo väčšie, hodnotnejšie a trvácnejšie.

Veľké poďakovanie patrí členom Spoločnosti Ježišovej a sestre Congregatio Jesu za
ich obetavú prácu a otvorený prístup počas celej duchovnej obnovy, ale aj mimo nej.
Tomáš Zachar,30 rokov, Zvolen

