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Putovanie po Austrálii

Po mnohých vyplnených formulároch, čakania na vybavenie víz a príprav som sa konečne dočkal a mohol
navštíviť krajinu na opačnom konci
sveta, u protinožcov.
Samotná cesta trvala dva dni. Ako
som na internete našiel Čab je vzdušnou čiarou vzdialený od Sydney 15
855 km. Našťastie pre mňa, tá diaľka
bola rozdelená jednodňovou zastávkou v čínskom Taiwane. Táto ostrovná krajina je malým hospodárskym
zázrakom, rozlohou síce menšia ako
Slovensko, ale svojou technickou vyspelosťou prevyšuje množstvo krajín
sveta. Počas krátkej zastávky som
si prezrel čínske kultúrne pamiatky,
výrobky z porcelánu a najvyššiu
budovu na svete Taipeii 101, ktorá
má 101 poschodí, výšku 509 m a super-modernú architektúru. Celkovo
som v Austrálii strávil jeden mesiac,
počas ktorého som zažil množstvo
zážitkov.
Hlavnou udalosťou boli však 23.
svetové dni mládeže, ktoré sa konali
v Sydney. Svetových dní sa zúčastnili kresťania katolíci, z celého sveta.
Stretnutie mladých trvalo skoro dva
týždne. Program bol rozdelený do
dvoch častí: prvá: „Dni v austrálskych diecézach“ trvala od 10.-14.
júla. Naša Slovenská skupina bola
pridelená do diecézy v Melbourne asi
800 km južne od Sydney. Ubytovanie tu našlo okolo 200 Slovákov na
slovenskej fare v Yarraville, kde sa o
nás starali domáci farníci. Vo výprave boli aj dvaja biskupi, presnejšie
rim kat. biskup Mons. Tomáš Galis
a gréckokatolícky vladyka Milana
Chautura, CSsR. Okrem toho bolo
s nami aj viac ako 20 kňazov. Druhá časť svetových dní bola priamo
v metropole Sydney a vyvrcholila
sv. omšou na veľkom priestranstve
dostihovej dráhy v Randwicku. Ak
niekto povie slovo Austrália, tak nás
napadnú kengury poskakujúce po
prériách, horúce pláže a mnohé vodné športy. Čo si však každý pútnik na
svetových dňoch musel uvedomiť,
že v Austrálii je v júli opačne ako
u nás teda zima. Neboli to príšerné
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ľudí, všetkých rás, národov a
jazykov, každého veku a miesta v jednote zrodenej z našej
viery vo vzkrieseného Pána.“
Spomenul som, ako som sa
na Austláliu pozeral ja. Zaujímavé je, ako sa Austrália pozerala na všetkých tých pútnikov.
Zo začiatku to bol nezáujem a
nespokojnosť s tým, že obyvatelia Sydney budú musieť
čeliť obmedzeniam dopravy a
preplneným spojom. Postupne
však ľudia viac a viac boli
otvorení pre pútnikov. Inak
veľmi trhovo založení podnikatelia prejavovali pútnikom
viac pozornosti. Barometrom
záujmu pre mňa bolo obyčajné metro. Preukaz pútnika,
ktorý som nosil stále na krku
čím častejšie vyvolával milý
Veža Taipe
úsmev a slová povzbudenia
na tvárach spolucestujúcich
mrazy, denné teploty okolo 15 °C, v „Tu v Austrálii, tejto veľkej južnej Austrálčanov.
noci však len okolo 7 °C. Vo vyššie zemi Ducha Svätého, sme všetci zaV závere Sv. otec nám položil vipoložených miestach napadol i sneh. žili nádhernú skúsenosť prítomnosti acero otázok na zamyslenie, jednou
Mne sa guľovať podarilo na turistike a moci Ducha v krásach prírody. Ma- z nich bola i otázka: „Staviate svoju
v Tasmánii. Chlad bol asi najväčší li sme otvorené oči, aby sme videli existenciu na pevnom základe?”. Odnepriateľ pútnikov. To nehovorím ani svet, ktorý nás obklopuje taký, aký povedať na ňu si musíme každý sám.
o tom ako to museli Afričania znášať, skutočne je: „naplnený” - ako hovorí Skutočnú odpoveď pozná len Pán,
keď možno zimu ešte v živote neza- básnik - „Božou veľkoleposťou”, ale je potrebné z našej strany sa o to
žili. Ostatné však bolo veľmi pozi- plný slávy jeho stvoriteľskej lásky. každý deň snažiť.
tívne, hlavne pohostinnosť
Zaujímavosti z Randwicľudí a dobrá organizácia
ku, miesto kde sv. otec Bestretnutia.
nedikt XVI slúžil 20. 7. 2008
Najsilnejšie zážitky mám
slávnostnú sv. omšu
z hlavného programu. Patria
• Na svätej omši sa zúmedzi ne udalosti privítania
častnilo 26 kardinálov, 420
Sv. otca, krížová cesta v
biskupov, 3000 kňazov a asi
uliciach mesta Sydney a
500 000 veriacich.
nakoniec sobotná vigília
• Sviatosť birmovania
a nedeľná svätá omša na
počas svätej omše prijalo
Randwiku.
24 mladých ľudí- 14 z AusÚstredmou témou svetotrálie a 10 z ostatných krajín
vých dní bol citát z písma:
sveta.
Vstupná brána do čínskeho chrámu Taiwan
„ale keď zostúpi na vás Svä• Pápež slúžil na Randtý Duch, dostanete silu” (Sk
wicku svätú omšu aj v ro1,8). Skutočne bolo toto stretnutie Aj tu na tomto veľkom zhromažde- koch 1970 (Pavol VI.), 1986 a 1995
naplnené Duchom Svätým. Možno ní mladých kresťanov sme zakúsili (Ján Pavol II.)
teraz s odstupom času si to ešte via- prítomnosť a moc Ducha v živote
• Pútnici boli umiestnení v 110
cej uvedomujem. Neviem to vyjadriť Cirkvi. Videli sme Cirkev takú, aká sektoroch.
lepšie ako to vyjadril samotný Svätý je v skutočnosti: Kristovo telo, živé
• Priestor osvetľovalo 90 veží s reotec vo svojej záverečnej homílii: spoločenstvo lásky, ktoré objíma flektormi.
J. Šunderlík

Pred operou v Sydney

