Spoločný výlet Dôchodcov z Kľušova je peknou začínajúcou sa tradíciou spojený
s návštevou našich rodákov. V piatkové ráno dňa 28. septembra sa naši dôchodcovia
vybrali na celodenný zájazd k rodákovi Stanislavovi Šverhovi do dedinky Kvačany
v okrese Liptovský Mikuláš.
Prvou zástavkou zorganizovanou Obecným úradom z Kľušova bola historická Spišská
kapitula. Tam nás privítal vdp. Peter Majcher, ktorý nám podrobne opísal históriu
mesta, predstavil gotickú Katedrálu svätého Martina, oltáre vo vnútri chrámu
a najmä dejiny katedrály tak významnej pre celé Slovensko.
Následne sme sa zastavili na chutný obed v známom Spišskom salaši. Okolo 13:30
hodiny sme dorazili do cieľa, kde nás náš rodák srdečne privítal. Prvým bodom
programu, ktorý si pre nás pripravil, bola jazda autobusom po obci s podrobným
výkladom o dianí v nej a mnohými zaujímavosťami.
Potom sme sa prešli na cintorín, odkiaľ bol nádherný výhľad do známej Kvačianskej
kotliny, na celú obec až po Liptovskú Maru. Po ceste naspäť sme si prezreli kaplnku
Božského Srdca Ježišovho, odkiaľ sme sa všetci presunuli do kostola svätej Kataríny,
kde sa o 15tej hodine konala svätá omša. Na jej začiatku sa otec Stanislav poďakoval
všetkým dôchodcom za to, že prijali pozvanie a taktiež sa všetkým poďakoval za
podporu a modlitby, ktorými ho sprevádzame počas jeho kňazskej služby.
Na záver svätej omše nám podal podrobný výklad nielen o farskom kostole, ale aj
o živote svätej Kataríny Alexandrijskej.
Po svätej omši sme sa presunuli do jedálne základnej školy, kde bolo pripravené milé
pohostenie. Na tomto mieste starosta Kvačian poďakoval otcovi nášho rodáka za
kňaza, ktorý sa starostlivo stará o duchovný život v Kvačanoch.
Na záver si starostovia obcí vzájomne odovzdali darčekové predmety a tak sme sa
všetci rozlúčili.
Po ceste domov sme sa zastavili na večeru na Salaši u Franka v Starej Ľubovni.
O deviatej večer sme sa všetci spokojní a unavení vrátili domov.
Úsmev a spokojnosť na tvárach našich seniorov boli neklamným znakom
zmysluplnosti spoločného poznávania Slovenska a taktiež výzvou pokračovať
v tradícii.
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