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Pôstne obdobie 2021 je iné. Ovplyv-
nené vonkajšími udalosťami. Avšak ani 
pandemická situácia nezmení fakt, že sa 
kresťania pripravujú na najväčšie sviat-
ky roka. Mení sa len forma, obsah ostá-
va ten istý. Opäť je tu vhodná príležitosť 
prehodnotiť spôsob života voči Bohu, ľu-
ďom aj sebe.

Už rok sa učíme hľadať iné formy pre-
javov našej kresťanskej viery. Sledujeme 
prenosy svätých omší a iných nábožen-
ských vysielaní cez televízor a  internet. 
Stretávame sa len v najužšom rodinnom 
kruhu, kde sa učíme nanovo fungovať 
medzi sebou. Objavujeme seba aj iných 
v  netradičných situáciách a  nesmierne 
nás to učí popracovať na svojich preja-
voch, aby sme si neubližovali.

Z času na čas sa v nás prejaví pocit byť 
užitočný a  štedrý. Hľadáme, komu by 
sme mohli pomôcť, či už s fyzickou prá-
cou, modlitbovou podporou alebo aj 
jednoduchým telefonátom s  otázkou  – 
Ako sa máš? Nepotrebuješ pomôcť? 
Dlhá doba pobytu doma nás primäla 
k  rozmýšľaniu, koľko zbytočností sme 
si za tie roky nahromadili a  učíme sa 
dobré, avšak pre nás už nepotrebné 
veci, posunúť tým, pre ktorých by boli 
viac užitočné. Z  „ponorkovej choroby“ 
utekáme aj tak, že berieme deti svojich 
známych na prechádzku do prírody. 
Poniektorí sú dotlačení k  tomu, aby si 
konečne stanovili rytmus dňa, aby im 
dni nepretiekli pomedzi prsty jeden ako 
druhý. Skúšame si plniť svoje detské sny 
a začíname korčuľovať, maľovať obráz-
ky alebo vyrezávať z dreva rozličné dar-
čeky. Opakujeme si spolu s  deťmi ma-
tematiku a  zisťujeme, koľko sme toho 
zabudli z dejepisu a tiež, že prírodove-
da je úžasne dobrodružná záležitosť. 
Je toho veľmi veľa… Skúste sa opýtať 
kolegu alebo bývalej spolužiačky, suse-
da alebo náhodného čakajúceho v rade 
na testovanie na COVID-19. Určite sa 
dozviete ešte veľa užitočných tipov na 
prežívanie života v obmedzených pod-
mienkach.

Keď sa raz táto neutešená, no vo viace-
rých ohľadoch aj veľmi poučná pande-
mická situácia skončí, budeme vydávať 
„účet“ za hospodárenie so svojím  ča-
som. Potom si môže každý sám vstúpiť 
do svedomia a zhodnotiť, čo mu ten čas 
dal, čo vzal a  kam ho posunul. No naj-
lepšie by bolo začať nad tým uvažovať 
už dnes, lebo nikto netuší, či to „potom“ 
v jeho živote bude.

Pekným príkladom je aj naša farnosť. 
Sú tu ľudia, ktorí ten čas využili na to, 
aby ho v rozličnej podobe darovali nám 
ostatným. Vďačnosť patrí všetkým, 
ktorí sa akýmkoľvek spôsobom usilujú 
o  to, aby sme ako spoločenstvo veria-
cich pocítili, že kňazi sú tu stále pre nás 
a  slúžia sväté omše a  vysluhujú svia-
tosti. Aby sme mohli byť toho účastní, 
ďakujeme Pavlovi Zmudovi, ktorý po-
núkol svoju techniku a hlavne svoj čas, 
aby spolu s Petrom Lazorom pravidelne 
vysielali z  nášho kostola. Poďakovanie 
patrí aj Róbertovi Gyenesovi za to, že 
zabezpečil internet do farského kosto-
la a  spravuje oficiálnu farskú stránku  
www.farnostmarkusovce.sk. Nesmie-
me zabudnúť ani na kantorky, ktoré 
prispievajú ku kráse svätej omše a kos-
tolníkom, ktorí sa spolu s  členmi z  ru-
žencového bratstva starajú o  to, aby 
naše kostoly a  nádvoria neostali pusté 
a zanedbané.

Určite je tých ľudí viacej, ktorí sa 
akýmkoľvek, navonok možno nevidi-
teľným spôsobom, podieľajú na rozvoji 
ducha nášho farského spoločenstva.

Vykonať dobrý skutok je chvályhodné. 
Avšak robiť dobré skutky pravidelne je už 
vizitkou charakteru. Tohtoročné Pôstne 
obdobie je iné. Hľadajme preto iné for-
my, ako sa pravidelne približovať k Bohu, 
k ľuďom, aj k sebe samému. Možností je 
veľmi veľa.

Monika Hodnická
šéfredaktorka

monika.hodnicka@gmail.com
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Editoriál

Milí čitatelia!

Socha sv. Jozefa  
v markušovskom 
kostole.
Foto: Peter Lazor
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Aktuálna téma

Svätý Jozef,
žiarivý vzor čnostného života

Musel byť SKROMNÝ, možno nebol 
rád stredobodom pozornosti, nechválil 
sa, nezverejňoval udalosti zo svojho ži-
vota. Určite bol PRACOVITÝ. Z návštevy 
Nazareta vieme, že pochádzal z bohat-
šej vrstvy ako Mária. Jeho dom bol vyš-
šie a bola v ňom studňa. Pre nás bežná 
vec, ale nie pre krajiny Blízkeho výcho-
du, kde je voda vzácnosťou. Živil sa re-
meslom, bol tesárom a  zrejme k  práci 
viedol aj Ježiša. Nedá mi tu nespomenúť 
vtipnú odpoveď z  detskej svätej omše. 
Na otázku, čo konkrétne robil svätý Jo-
zef ako tesár, mladý respondent poho-
tovo odpovedal: „Rezal na cirkuľarke.“

Patrón pracujúcich
Je patrónom robotníkov a remeselní-

kov, komunisti túto skutočnosť prebrali 
a premenovali na Sviatok práce.

Bol POKORNÝ. Situácia 
s  jeho mladou snúbenicou 
v  požehnanom stave vôbec 
nebola jednoduchá. V  tom 
čase Židia neverné ženy 
kameňovali. Koľko kameňov by sme 
potrebovali dnes, keby sa takto trestala 
manželská nevera?

Svätý Jozef bol ČESTNÝ, NEBOL 
POMSTYCHTIVÝ, nehrešil, nevyhrážal 
sa, aj keď možno pochyboval. Muselo 
ho to zasiahnuť na najcitlivejšom mies-
te, a predsa sa snažil Márii pomôcť. Hľa-
dal vhodné východisko, hodlal ju pota-
jomky prepustiť.

Cirkev mu dáva prívlastok BOHABOJ-
NÝ a  Boh ho v  ťažkostiach neopúšťal. 
Poslal mu anjela so slovami: „Jozef, ne-

boj sa…“ On okamžite s dôverou prebral 
zodpovednosť za Máriu i dieťa. Neváhal 
ani po druhej anjelovej návšteve, keď bol 
novonarodený Ježiš v nebezpečenstve ži-
vota. Bezodkladne vstal a utekal pred He-
rodesom do neznáma. Dôveroval Bohu 
a ten viedol mladú rodinu do Egypta. Iste 
to nebolo jednoduché a nezaobišlo sa to 
bez obáv, ťažkostí, strádania.

Poslanie ako životný vzor
Jednoduchý život svätého Jozefa, napl-

nený predovšetkým prácou a modlitbou, 
je výzvou aj pre naše smerovanie k več-
nosti. Je žiarivým vzorom pre všetkých 
rodičov a  najmä otcov rodín. Nejde len 
o ich materiálne zabezpečenie, ale o vy-
budovanie domova. Láskyplného a bez-
pečného prostredia, kde má svoje pevné 
miesto pochopenie, vzájomná pomoc, 

prijatie a odpúšťanie.
Žiaľ, dnešná doba sved-

čí o  ľahkovážnom prístupe 
k  rodine a  k  manželstvu. 
Príliš často sa pri vzťaho-

vých problémoch siaha k  najhoršiemu 
riešeniu, za ktorý považujeme rozvod. 
Ten pripravuje deti o istotu, rozbíja det-
ský svet a  často ich stavia pred veľmi 
ťažké rozhodnutia.

Je potrebné prosiť svätého Jozefa 
o ochranu našich rodín pred neláskou 
a sebectvom. Vzývať ho o pomoc v ťaž-
kostiach a  v  chorobe. Prosiť o  milosť 
byť svojim deťom dobrým a milujúcim 
rodičom.

Monika Hamráková, Markušovce

Svätý Jozef má nezameniteľnú úlohu na diele nášho vykúpenia. Boh mu zveril do opatery 
svojho jednorodeného Syna. Sväté písmo je skúpe na informácie z jeho života, nájdeme v ňom 
len minimum zmienok o ňom, napriek tomu vynikal mnohými čnosťami. Tento rok Svätý Otec 

František vyhlásil za Rok svätého Jozefa.

Je žiarivým vzorom 
pre všetkých rodičov 
a najmä otcov rodín.

Socha sv. Jozefa  
v markušovskom 
kostole.
Foto: Peter Lazor
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Socha sv. Jozefa  
v kostole v Tepličke.

Foto: Jozef Sendrej

NÁUČNÝ ČLÁNOK

Rok 
svätého 

Jozefa
Pri príležitosti 150. výročia 
vyhlásenia ženícha Panny 

Márie za patróna celej Cirkvi 
pápež František vyhlásil 

mimoriadny Rok sv. Jozefa. 
Urobil tak dňa 8. decembra 
2020 apoštolským listom 

Patris corde 
(S otcovským srdcom), 

v ktorom sv. Jozefa opisuje 
týmito charakteristikami: 

„milovaný otec – nežný 
a láskavý – poslušný – 

tvorivo odvážny – 
pracovitý – držiaci sa 

v úzadí, v tieni.“
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T
reba pripomenúť, že 
o  vyhlásenie svä-
tého Jozefa za 
patróna Katolíc-

kej cirkvi sa zaslúžil 
blahoslavený pápež 
Pius IX. dekrétom zo 
dňa 8.  12.  1870. Mi-
moriadny Rok sv. Jo-
zefa ustanovený pá-
pežom Františkom na 
pamiatku 150. výročia 
tejto udalosti potrvá do 
8. decembra 2021. Spolu so 
zverejnením listu Patris cor-
de vyšiel i dekrét, ktorým sa na 
obdobie spomínaného Roka sv. 
Jozefa udeľuje dar mimoriad-
nych odpustkov. Okrem iných 
prípadov sa odpustky udeľujú aj 
tým veriacim, ktorí sa pomodlia 
akúkoľvek cirkevne schválenú 
modlitbu ku sv. Jozefovi, napr. 
K  tebe sa utiekame sv. Jozef. 
Oficiálny preklad a podrobnosti 
dekrétu budú publikovať jed-
notlivé miestne cirkvi.

Ako píše pápež František, 
sv.  Jozef vyjadril svoje otcov-
stvo tým, že urobil zo svojho 
života dobrovoľné obetovanie 
sa v láske vloženej 
do služby Mesi-
ášovi. Aj z  tohto 
dôvodu bol kres-
ťanským ľudom 
vždy milovaný. 
V  ňom Ježiš videl 
nežnosť Boha, to 
že Boh nás prijíma, objíma, 
podopiera a  odpúšťa nám. Jo-
zefovo otcovstvo sa prejavuje 
aj v  poslušnosti Bohu: svojim 
„áno“ chráni Máriu a Ježiša, je 
príkladom konania Božej vôle, 
spolupracujúc na veľkom ta-
jomstve vykúpenia. Toto všet-
ko čerpá z posily Ducha Sväté-
ho. Cez Jozefa nám akoby Boh 
opakoval: „Nebojte sa, majte 
vieru.“ Pretože viera dáva výz-

n a m k a ž d e j 
udalosti, radostnej či smutnej 
a  dáva na prvé miesto Božiu 
prozreteľnosť.

Nikdy nie znechutený Jozef 
a vždy dôverujúci zostáva v ti-
chu, bez ťažkania si v konkrét-
nych prejavoch veľkej dôvery. 
Jeho šťastie je v  sebadarovaní. 
Aj Jozef musel čeliť konkrét-
nym problémom svojej doby. 
Ako ochranca Ježiša a  Márie, 
nemôže nebyť aj ochrancom 
Cirkvi. Môžeme sa od neho učiť 
milovať Cirkev a  chudobných. 

Poctivý tesár, Má-
riin manžel, nás 
učí aj tomu, akú 
hodnotu, dôstoj-
nosť a radosť zna-
mená jesť chlieb, 
ktorý je ovocím 
vlastnej práce.  

Sv. Otec v  tejto súvislosti pou-
kazuje na prácu, ktorá sa stala 
naliehavou sociálnou otázkou 
aj v  krajinách s  určitou úrov-
ňou blahobytu. Tu pramení aj 
povzbudenie, ktoré dáva Sv. 
Otec všetkým, aby znovu obja-
vili hodnotu práce, dôležitosť 
a  potrebu práce. Hľadiac na 
prehlbovanie sa nezamestna-
nosti aj z  dôvodu pandémie 
koronavírusu, pápež vyzýva 

všetkých zasadiť sa za to, aby 
sa mohlo povedať: „Žiad-

ny mladý človek, žiadna 
osoba, žiadna rodina bez 
práce.“

V  liste Patris corde je 
aj poznámka pod čia-
rou, ktorá odhaľuje je-
den životný zvyk pápe-
ža Františka, totiž, že už 

štyridsať rokov sa každý 
deň po ranných chválach 

modlí k sv. Jozefovi modlitbu  
z 19. storočia prevzatú z fran-
cúzskej modlitebnej knihy. Ide 
o  modlitbu, ktorá vyjadruje 
úctu a  dôveru voči sv. Jozefo-
vi a  Sv. Otec zároveň uvádza 
jej znenie. „Slávny patriarcha, 
sv. Jozef, ktorého moc dokáže 
urobiť možnými veci nemož-
né, príď mi na pomoc v týchto 
chvíľach úzkosti a  ťažkosti. 
Vezmi pod svoju ochranu situ-
ácie tak ťažké a náročné, ktoré 
ti zverujem, aby mali šťastlivé 
vyriešenie. Môj milovaný otec, 
všetku svoju dôveru vkladám 
do teba. Nech sa nepovie, že 
som ťa vzýval márne. A pretože 
ty všetko môžeš u Ježiša a Má-
rie, ukáž mi, že tvoja dobrota 
je taká veľká ako tvoja moc. 
Amen.“

Kedysi sa slávievali votívne 
sväté omše k  úcte sv. Jozefa 
každú stredu a možno by bolo 
vhodné vrátiť sa k tomuto zvy-
ku aj počas tohto Roka sv. Joze-
fa, pokiaľ to dovoľujú smernice 
o  slávení votívnych svätých 
omší. Nech nás Rok sv.  Jozefa 
duchovne obohatí, posilní vo 
viere a  povzbudí každú kres-
ťanskú rodinu k  tomu, aby 
nebojácne, aj napriek rôznym 
prekážkam a problémom, vytr-
vala na správnej ceste, na ceste 
pravých duchovných hodnôt.

Štefan Saloka, farár

Vyšiel i dekrét, ktorým sa  
na obdobie spomínaného  
Roka sv. Jozefa udeľuje  

dar mimoriadnych 
odpustkov. 



Z HISTÓRIE MARKUŠOVIEC
pokoj
A dobro

01
2021

6

Sakrálne stavby sú predovšetkým duchovným stánkom veriacich ľudí.  
Často si však neuvedomujeme, že rovnako sú chrámami umenia.  

Umenie bolo odjakživa akýmsi komunikačným prostriedkom, ktorý sa 
okrem iných využíval aj pri oslave kultov svätých. Súdobá aristokracia si 

objednávala služby umelcov, aby im zveľaďovali ich šľachtické sídla,  
či zvečnili ich podobizne v podobe portrétov a v spolupráci s duchovenstvom 

okrem svojich súkromných zbierok zveľaďovali i cirkevné chrámy.  
Na ich výzdobe pracovali od najstarších čias vychýrení umelci.

Na Slovensku je množstvo 
sakrálnych objektov, ktorých 
bohato zdobené interiéry sú 
lákadlom aj pre mnohých za-
hraničných turistov. Nie je 
tomu inak ani na Spiši. Už v 90. 
rokoch minulého storočia na 
východnom Slovensku vznikol 
projekt s názvom Gotická cesta, 
ktorý predstavuje najvýznam-
nejšie historické lokality Spiša 
a Gemera. Do jej okruhu spadá 
aj obec Markušovce so svojimi 
svetskými aj sakrálnymi pa-
miatkami, Kostol sv. Michala 
Archanjela nevynímajúc. Aké 
nepoznané umelecké skvosty 
naša farnosť ešte ukrýva? Mno-
hé z nich sme si už v minulých 
rokoch postupne poodhalili, 
iné na to ešte len čakajú.

V  nasledujúcom ročníku si 
v  našich článkoch predstaví-
me zaujímavé perličky, ktoré 
máme možnosť dennodenne 
vídať počas svätých omší, ale 
aj tie, ktoré už v  našej farnos-
ti nevidíme, no napriek tomu 

sú dodnes nezameniteľným 
dôkazom sakrálnej umeleckej 
tvorby na Spiši, a  teda dokla-
dom tunajšieho umeleckého 
a kultúrneho diania.

Svoju pozornosť upriamime 
predovšetkým na 19. storočie, 
pretože fragmenty sakrálneho 
umenia z  tých čias nachádza-
me roztrúsené aj v  markušov-
skej farnosti. Toto obdobie je 
charakteristické búrlivým spo-
ločensko-politickým dianím, 
no rovnako tak aj mnohorakos-
ťou a  často i  protichodnosťou 
v umeleckej tvorbe. Azda aj pre-
to je sakrálna tvorba z  19. sto-
ročia v  spišských bohoslužob-
ných objektoch pomerne málo 
preskúmaná. Spišské sakrálne 
diela z domácej produkcie, ale-
bo dovážané z  iných častí mo-
narchie, sú zároveň príkladom 
toho, čo sa dialo v  priestore 
stredoeurópskeho kresťanské-
ho výtvarného umenia.

Spiš bol v  19. storočí v  ob-
lasti umenia jedným z  najpo-

zoruhodnejších území nielen 
v  rámci dnešného Slovenska, 
ale aj v  celouhorskom me-
radle. Umelci zvučných mien 
tu nachádzali svojich mecénov, 
medzi ktorých patrili okrem 
cirkevných hodnostárov aj 
miestni šľachtici, a  to najmä 
z  titulu patronátneho práva 
nad kostolmi, ale ďalej i banské 
a podnikateľské cechy, či prostý 
ľud a vysťahovalci do Ameriky.

Dejinám umenia na Spiši sa 
venujú viacerí renomovaní od-
borníci z  oblasti histórie ume-
nia, ktorých pozornosti neušli 
ani Markušovce. Pokúsime sa 
preto zhrnúť a priblížiť ich ve-
decké poznatky.

Čakajú nás zvučné mená 
umelcov spájajúcich sa s  na-
šou farnosťou, medzi ktorých 
patria Jozef Czauczik či Jozef 
Lerch, ale vykročíme aj po dáv-
nych stopách slávneho Raffae-
la, či o  niekoľko storočí mlad-
šieho Ludwiga von Löfftza.

Miroslava Lazniová, historička

Po stopách 
sakrálneho umenia 

19. storočia  
v markušovskej farnosti



Psychická záťaž v domácnos-
ti je definovaná ako práca zahŕ-
ňajúca manažovanie domác-
nosti a  rodiny, ktorú zvyčajne 
vykonávajú ženy. Hovorí sa jej 
aj psychická práca, pretože ne-
musí označovať samotné vyko-
nanie fyzickej práce, napríklad 
pranie alebo odvoz dieťaťa na 
oslavu jeho kamaráta, ale za-
hŕňa organizáciu, plánovanie 
a  vyčerpáva pamäť. Partner 
sa z  nej pohotovo ospravedl-
ní tvrdením, že ak potrebuje 
žena pomoc, stačí povedať. 
Práve nutnosť neustáleho pri-
pomínania a prosieb o pomoc 
robí z  človeka manažéra celej 
domácnosti, ktorému v  hlave 
beží nekonečný zoznam úloh, 
čo je potrebné urobiť alebo 
delegovať na iných, na čo ne-
smú ostatní členovia domác-
nosti zabudnúť a ako sa starať 
o  zdravie a  spokojnosť detí. 
V  krátkosti ide o  predvídanie 
potrieb všetkých členov rodiny, 
hľadanie spôsobov, ako tieto 
potreby uspokojiť, rozhodo-
vanie a sledovanie toho, či ide 
všetko podľa plánu.

Neviditeľná práca
Tento druh práce je označo-

vaný ako neviditeľný, pretože 
je vnímaný ako samozrejmosť. 

Ľuďom kradne čas a energiu aj 
napriek trendu spravodlivej-
šieho delenia domácich prác. 
Ženy si uvedomujú (alebo 
s  láskou prehliadajú), že muži 
síce viac pomáhajú s  umýva-
ním riadu alebo s  praním, ale 
ony sú naďalej zodpovedné 
za to, aby im povedali, kedy 
to majú urobiť, aby bol doma 
prací prášok, ktorý nedráždi 
detskú pokožku a  rozhodujú 
o  tom, kedy treba vyprať ute-
ráky, utierky alebo detské ob-
lečenie. Podľa výskumov venu-
júcich sa preťaženým matkám 
vedie táto práca k zníženej po-
hode – subjektívnej i v partner-
skom vzťahu. Tento fenomén 
sa netýka iba manželských 
párov, ale aj akýchkoľvek iných 
ľudí žijúcich v  spoločnej do-
mácnosti, napríklad spolubý-
vajúcich počas vysokoškolské-
ho štúdia. Ak jeden z  dvojice 

hovorí: „Urobím, čo treba, stačí 
povedať,“ v skutočnosti hovorí: 
„Odmietam prevziať svoju po-
lovicu zodpovednosti.“

Harmonickejšie 
riešenie

Ak má človek potrebné in-
formácie, je už v  tretine cesty. 
Zmena sa podarí, ak obaja 
partneri alebo spolubývajúci 
pochopia, v  čom spočíva psy-
chická záťaž vedenia domác-
nosti. Deľba domácich prác 
a  starostlivosti o  deti alebo 
o domácich miláčikov by mala 
byť dôslednejšia. Nestačí neja-
kú úlohu vykonať, je potrebné 
ju plánovať, delegovať, pravi-
delne opakovať, zapamätať si 
ju a dopĺňať zásoby vecí, ktoré 
sú na jej vykonanie potrebné. 

Ďalším krokom je vzájom-
ná dôvera. Nechať niektoré 
úlohy v  rukách človeka, kto-
rý ich doteraz nerobil, môže 
pôsobiť desivo. Je potrebné 
ovládnuť snahu kontrolovať 
ho a  prijať, že niektoré veci 
budú vyzerať inak ako dote-
raz. Takáto zmena bude mať 
napokon pozitívny efekt.

Zuzana Klučárová,  
psychologička
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NÁZOR PSYCHOLÓGA

Vedenie domácnosti 
a psychická záťaž

Aj v domácnostiach, kde sa práca okolo domu a detí spravodlivo delí, má zvyčajne jeden z partnerov na starosti 
„myslenie za ostatných“ – vie, kde treba hľadať stratené veci, dokáže napísať nákupný zoznam a vymenovať, 

čo je práve v chladničke, pripravuje darčeky pre širšiu rodinu a dokonale odhadne, 
kedy je potrebné povysávať a kedy deti potrebujú nové topánky.
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Nový oltár Božského Srdca 
v kostole v Tepličke

Veriaci v Tepličke dostali 17. decembra 2020 „akoby do daru“ k Vianociam nový oltár Božského Srdca Ježišovho, 
ktorý bol umiestnený v severnej lodi Kostola Narodenia Panny Márie. Zhotovenie tohto duchovno-hmotného diela 

bolo zavŕšením úprav interiéru kostola, ktoré sa realizovali od marca 2020.

Zámer obnovy 
interiéru 
kostola

Všetky tieto činnosti 
sa realizovali podľa  roz-
hodnutia Zámeru obnovy 
Krajského pamiatkového 
úradu (KPÚ) v  Košiciach 
zo  dňa 4. apríla 2019, pri 
plánovaní ktorých sa po-
dieľal ešte predchádzajúci 
správca farnosti Mgr. On-
drej Švančara a  prebiehali 
so súhlasom aj súčasného 
pána farára Štefana Salo-
ku. KPÚ Košice v  meno-
vanom  rozhodnutí o.  i. 
konštatoval, že menza pre 
uloženie sochy mŕtveho 
Krista (Božieho hrobu, 
resp. jasličiek) a vystavenie 
Eucharistie v  monštran-
cii má citlivo reagovať na 
kontext miesta. Má sa stať 
kvalitatívnym estetickým 
prínosom interiéru, bez 
akejkoľvek ambície potla-
čiť skutočné pamiatkové 
hodnoty národnej kultúr-
nej pamiatky. Pri tvorbe 
návrhu sa môže jeho autor 
nechať inšpirovať archi-
tektonickými znakmi a vý-
tvarným riešením existu-
júceho mobiliáru.

8
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Chronológia 
zhotovenia oltára

Prvé kroky o zhotovení novej 
menzy pre oltár Božského Srd-
ca (ako aj pre úpravy interiéru 
kostola) sa uskutočnili 28. feb-
ruára 2019 na stretnutí správ-
cu farnosti Ondreja Švančaru, 
reštaurátora Mgr. art. Marti-
na Kukuru a  zástupcov hos-
podárskej rady. Po obdŕžaní 
rozhodnutia Zámeru obnovy 
z KPÚ (z dňa 4. apríla 2019) sa 
mohli naplánovať a  postupne 
realizovať tieto činnosti. Za-
čiatkom roka 2020 sa viedli 
konzultácie o zhotovení novej 
menzy oltára Božského Srd-
ca členmi HR s p. f. Štefanom 
Salokom a  potom  aj s  reštau-

rátorom Martinom Kukurom. 
Po umiestnení zreštaurova-
ného oltára Svätej rodiny do 
južnej lode kostola 5. marca 
2020, a  úpravách interiéru 
kostola v  apríli 2020, bol 20. 
apríla 2020 preložený oltár 
Božského Srdca bez sochy do 
presbytéria a  umiestnila sa 
naň socha Panny Márie, čím 
sa stal hlavným oltárom. Po 
viacerých stretnutiach a  kon-
zultáciách boli na jar oslovení 
zhotovitelia oltára, ktorí ná-
sledne začali pracovať na vý-
robe nového oltára Božského 
Srdca. V  lete bol oltár zhoto-
vený a  2. septembra 2020 bol 
prevezený do Levoče k reštau-
rátorovi Martinovi Kukurovi. 
17. decembra 2020 bol poskla-
daný reštaurátormi s  členmi 
HR nový oltár Božského Srdca 
a umiestnený do severnej lode 
kostola. 30. januára 2021 bol 
oltár doplnený ornamentmi 
(drevorezbou). Oltár (stolár-
ske práce) zhotovil majster 
Jozef Bučko, rezbárske práce 
previedol p. Marek Dzuren-
da a  výtvarné riešenie so zla-
tením reštaurátor Mgr. art. 
Martin Kukura z  Levoče. Čo 
je zaujímavé, obaja zhotovi-
telia oltára (p. Jozef Bučko a p. 
Marek Dzurenda) majú bratov 
kňazov.

Sochy svätcov 
na oltári

Na oltári je dominantnou so-
cha Božského Srdca Ježišovho 
a okrem nej sú na ňom umiest-
nené ešte štyri sochy svätcov. 
Sv. Jána Bosca, kňaza a vycho-
vávateľa, zakladateľa rádu sa-
leziánov, sv. Františka z  Assisi, 
zakladateľa rehole františká-
nov (s  atribútmi: lebkou, kru-
cifixom a  knihou), sv. Izidora, 

patróna roľníkov (s  atribútom: 
rýľom), a  sv. Rochusa (s  atri-
bútmi: palicou, psom), ktorý je 
ochrancom pred epidémiami 
a je zobrazený, ako prstom uka-
zuje na morový vred na nohe.

Náklady  
na nový oltár

Materiál + stolárske práce 
2700 eur, rezbárske práce či-
nili 520 eur, povrchová úprava 
podkladu pod zlátenie, pozla-
covanie, maľba a inštalácia ol-
tára 6870 eur, obnovenie sôch 
sv. Františka a  sv. Ján Bosca  
90 eur.

Vďaka patrí Pánu Bohu 
a štedrým veriacim z Tepličky, 
že sa aj v tomto čase pandémie 
podarilo zrealizovať krásne 
duchovné dielo.

Božské Srdce, buď s  nami, 
kraľuj, panuj nad nami…

Text a fotky: Jozef Sendrej

Zhotoviteľ oltára p. Jozef Bučko
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Štátna bezpečnosť žiadala, 
aby jej Jozef Mrovčák podával 
správy, to však nikdy neurobil. 
Po protištátnej kázni a  opako-
vaných žiadostiach o  štúdium 
teológie v zahraničí, ktoré boli 
zamietnuté, ho označili za ne-
priateľskú osobu. Českoslo-
venské orgány na neho vydali 
zatykač, preto načierno prekro-
čil poľské hranice, sfalšoval pe-
čiatku vo svojom cestovnom 
pase a  pôsobil v  Poľsku. Jozef 
spolu so slovenským kňazom 
Šebastiánom Košútom, ktorý 
ho prijal na faru vo Varšave, sa 
aktívne angažoval v  pastorácii 
a v kultúrnom živote.

Šebastián Košút na Jozefa 
spomína v knihe Kuriéri Božie-
ho slova ako na človeka silnej 
osobnosti. Keď mu odobrali 

štátny súhlas na apoštolskú 
prácu na Slovensku, začal pra-
covať ako robotník a vykonával 
tajnú činnosť ako kňaz medzi 
robotníkmi, s  ktorými praco-
val. Po niekoľkých mesiacoch 
ho vyhodili, pretože neprestal 
s  apoštolskou činnosťou. Na-
ďalej slúžil sväté omše v  súk-
romných domoch, pre mládež, 
navštevoval chorých, vysluho-
val sviatosť pokánia a prinášal 
im Pána Ježiša. Keď sa dozve-
del, že za túto činnosť bol na 
neho vydaný zatykač, prešiel 
cez zelenú hranicu do Poľska. 
Košút uvádza: „Vtedy som ho 
stretol vo Varšave a  dva roky 
sme spoločne pracovali… Po-
čas niekoľkých mesiacov sme 
spoločne s Jozefom prechádza-
li Poľsko, hľadajúc a zhromaž-

ďujúc slovenské náboženské 
knihy v  rehoľných a  súkrom-
ných domoch, najmä na Spiši 
(v  Poľsku)… V  období 1977  – 
1978 sme s  obrovským entu-
ziazmom organizovali časté 
turistické výpravy zo strany 
Babiej Góry a Zakopaného. Zo 
slovenskej strany prichádzal 
páter Ján Ďurica SJ, mládež 
z Oravy, Košíc, a to všetko s pre-
svedčením, že to tak treba, že je 
to hlas svedomia, Pánov hlas, 
znak času. Potreba posilňovať 
jedných druhými. Chodili sme 
bez ohľadu na počasie.“

V  októbri 1978 priatelia Še-
bastián a Jozef ilegálne prekro-
čili hranicu a dostali sa na Slo-
vensko. Počas tohto pobytu na 
Slovensku navštívili mládež, 
ktorú spoznali na oázových 
rekolekciách v  Krościenku. Na 
viacerých stretnutiach nahra-
li niekoľko magnetofónových 
kaziet o  situácii v  Cirkvi,  me-
dzi veriacimi a  o  ich potre-
bách. Bolo cítiť, že Cirkev ži-
júca v podzemí dýchala vierou 
a modlitbou. Návrat do Poľska 
prebiehal tou istou cestou, Jo-
zef cez hory preniesol kazety 

Jozef Mrovčák sa narodil 25. marca 1943 v Markušovciach.  
Po štúdiu na Cyrilometodskej bohosloveckej fakulte v Bratislave  

bol 27. júna 1965 vysvätený za kňaza, ako kaplán pôsobil v Ružomberku, 
Zázrivej, Trstenej a Námestove, v Spišskom Bystrom  

a v roku 1972 sa stal správcom farnosti v Brutovciach.  
V rovnakom roku mu však režim zakázal pôsobiť v pastorácii.

Kuriér Božieho slova

Bohoslovec

Diakonská vysviacka
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a  iné materiály, ktoré neskôr 
z  Varšavy vzal do Ríma bis-
kup Hnilica. Zo Slovenska pri-
chádzali hlasy, že zdržiavanie 
Jozefa v  byte Košúta je veľmi 
nebezpečné, pretože bol sle-
dovaný Verejnou aj Štátnou 
bezpečnosťou. Presťahoval sa 
teda do Jozefowa pri Otwcku, 
a  potom do Zakopaného, kde 
naďalej prijímal priateľov zo 
Slovenska. V  máji 1979, pred 
príchodom Svätého Otca do 
Krakova, sa rozhodol vrátiť na 
Slovensko a  povzbudiť ľudí, 
aby išli cez zelenú hranicu na 
stretnutie s pápežom do Nové-
ho Targu. Keď sa objavil na Slo-
vensku, veľmi skoro ho chytili 
a uväznili.

Tiež jeho priateľ Karol Du-
bovan v  pripravovanej pub-
likácii o  distribúcii literatúry 

v bývalom režime opisuje, ako 
sa zoznámil s  Jozefom Mrov-
čákom, vtedy kňazom vo vý-
robe, ktorý ho pozval na výlet 
spojený s duchovnou obnovou 
do Toporca, kde sa zoznámil 
s mládežou, ktorá sa stretávala 
v Bratislave. Na stretnutiach sa 
venovali vzdelávaniu v  nábo-
ženských otázkach prostred-
níctvom Svätého písma, do-
kumentov Svätého Otca a  inej 
náboženskej literatúry distri-
buovanej zo zahraničia, učili sa 
duchovnému stíšeniu, povzbu-
dzovali sa k autentickému žitiu 
kresťanstva v  zateizovávanej 
spoločnosti.

Dubovan spomína: „Úzko 
spolupracoval so Šebastiá-
nom Košútom a  mal kontakty 
aj s  biskupom Pavlom Hni-
licom. Jozef zohnal niekoľko 
mikrodiktafónov, mikrokazety 
a audio kazety a priniesol nie-
koľkotisíc dolárov, dar od otca 
biskupa Pavla Hnilicu. Dary 
som prebral a  bezpečne odo-
vzdal adresátom na Slovensku, 
pre provinciála jezuitov Ondre-
ja Osvalda a  pre spoločenstvo 
Fatima okolo Vlada Jukla a Sil-
vestra Krčméryho. Jozef vtedy 
prišiel s  požiadavkou kúpiť na 
Slovensku 16 mm premietačku 
pre otca biskupa Macharského 
do Krakova.“ Akcia sa vydarila.

Kňaz Jozef v  tomto obdo-
bí tajne navštevoval i  rodné 
Markušovce spolu s  priateľ-
mi z  Poľska či so Slovákmi  
Silvestrom Krčmérym, Jozefom 
Palaščákom a  jeho manželkou 
Annou, tiež inými. U  sestry 
Márie ubytovával viacerých 
kňazov, ktorých mená nepre-
zradil. V  obývačke slúžil taj-
né sväté omše, evanjelizoval 
a modlil sa s členmi rodiny.

Vo väzení v Ilave bol na neho 
nasadený agent, ktorý sa zau-
jímal o  jeho kontakty a  plány 
s  podzemnou cirkvou a  za po-
dávanie správ bol tento agent 
podmienečne prepustený.

Utrpenie, ktorému musel Jo-
zef Mrovčák vo väzení čeliť, sa 
prejavilo na jeho zdraví a po celý 
život pociťoval jeho následky.

Po Nežnej revolúcii sa vrátil 
do pastorácie ako správca far-
nosti Huty. Na odpočinku žil 
v  kňazských domovoch v  Pez-
inku a v Spišskej Kapitule a bol 
výpomocným duchovným vo 
viacerých farnostiach.

Odišiel nám vzácny človek 
v  tichosti, tak  prekvapivo, ako 
aj žil. Nech nám je jeho život 
príkladom v  týchto nepokoj-
ných časoch.

Peter Lazor
Použitá literatúra: Szczepanowicz M. – Kuriéri 

Božieho slova, https://www.upn.gov.sk/

Na záver verše od synovca Rasťa:
„Zdrav’ buď, kríž, nádej jediná i istota,
maják i kotva života,
keď dnes v búrke korón náš svet i bytie troskotá,
pokým Mária s Jozefom ho neochránia 
a nepominie ničota.“
Zostaň v nás, kuriér Božieho slova,
Tvoja pavlovská tvrdohlavosť a zanietenosť  
pre evanjelium…
Napriek obmedzeniam podľa jeho slov
„nechcel si obety ani dary, ale dal si mi telo“,
by z lásky s Tebou ochotne trpelo.

Primície v Markušovciach

Primície v Markušovciach. Archív rod. Lazorovej.



Primície  
v Markušovciach.
Foto: archív rod. 
Lazorovej.
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S mládežou vo Vyšných Ružbachoch.
Foto: archív Karola Dubovana.

S mládežou  
vo Vysokých Tatrách.

Foto: archív Karola 
Dubovana.

Prvé sv. prijímanie  
s vdp. Jánom Skrakom.



Rozlúčka na miestnom cintoríne.
Foto: Karol Dubovan.

Zádušná svätá omša 
v markušovskom kostole  
16. januára 2021. 
Foto: Karol Dubovan.

Foto: 
Pavol 

Zmuda
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Svätý Tomáš Akvinský
Ako kňaza a  učiteľa Cirkvi si 

ho pripomíname 28. januára. 
Narodil sa v roku 1225 v bohatej 
rodine vznešeného rytiera ne-
meckého pôvodu. Vo veku 6 ro-
kov ho otec priviedol na výcho-
vu k benediktínskym mníchom 
na Montecassino, ktoré v  tom 
čase bolo najprestížnejším ná-
božensko-kultúrnym centrom 
západného kresťanstva. Tomáš 
obdivoval život mníchov a  veľ-
mi sa snažil dôkladne plniť 
svoje povinnosti. So záujmom 
počúval rozhovory mníchov 
o  Bohu a  raz im položil filozo-
fickú otázku: „Povedzte mi, kto 
je Boh?“ V kláštornom prostredí 
si uvedomil, že aj jeho cieľom 
je hľadať Boha, žiť v tichu, v sa-
mote, modliť sa za 
svojich blízkych, 
fyzicky pracovať, 
aby nezabudol na 
pokoru. Nevieme, čo v  skutoč-
nosti prežíval ako dieťa, oddele-
ný od svojej rodiny, pretože veľ-
mi miloval svoju matku a sestry.

V  15 rokoch sa zoznámil 
s  bratmi dominikánmi, s  kto-
rými sa spriatelil. Napokon sa 
rozhodol vstúpiť do ich žob-
ravého rádu, čo bolo pre jeho 
rodinu absolútne neprijateľné. 
A tak ho matka dala uväzniť na 
otcov hrad v  nádeji, že Tomáš 
svoje rozhodnutie zmení, no 
nestalo sa. Takmer dva roky bol 
strážený, kým mu jeho sestra 
nepomohla k  úteku. Následne 
Tomáš v  lete roku 1245 odišiel 
do Paríža, aby tam dokončil 
svoje filozofické a  teologické 

štúdiá. Vrchol svojej vedeckej 
dráhy Tomáš dosiahol v posled-
ných rokoch svojej akademickej 
činnosti (1269  – 1272), keď sa 
stal najuznávanejším učiteľom 
teológie. Vo svojich dielach 
opisoval Boha, človeka a  život. 
Svedomie a milosť považuje za 
najdôležitejšie reality, pre ktoré 
je človek tým, kým je – osobou, 
ktorá v sebe nosí Boží obraz ako 
pečať svojej veľkej hodnosti. 
Dbal na formáciu duše i srdca, 
rozumu a  vôle, harmonizoval 
skutky so svedomím. Jeho slo-
boda bola zodpovedná a  láska 
radostná. Tieto dve reality by sa 
mali stať celoživotnou úlohou 
každého kresťana i  každého 
rozumného človeka, lebo mo-
rálna zrelosť je nadčasovou po-
žiadavkou.

18. júla 1323 bol 
Tomáš pápežom 
Jánom  XII. vyhlá-
sený za svätého, 

pápež Pius  V. ho v  roku 1567 
menoval učiteľom Cirkvi a  pá-
pež Lev XIII. ho 4. augusta 1879 
určil za patróna kresťanských 
filozofov.

Kňaz Daniel Dian opisuje To-
máša Akvinského nielen ako vý-
nimočného filozofa a  teológa, 
ale aj ako mysliteľa srdca, srdca 
Božej lásky. A o piesni Klaniam 
sa ti vrúcne, ktorú napísal To-
máš, hovorí, ako o piesni, ktorá 
poukazuje, aký je Boh neko-
nečne láskavý, milosrdný, dob-
rotivý a  odpúšťajúci, a  že táto 
pieseň poukazuje na múdrosť 
a  podstatu bytia tohto svätca, 
ako aj na jeho náuku, ktorá nie 
je dodnes prekonaná.

Dominikáni a Svätý 
Tomáš Akvinský

My ruženčiari, ktorí tiež patrí-
me k dominikánskemu rádu, by 
sme mali byť právom hrdí, že sv. 
Tomáš je „náš“ a  spomenúť si 
v bežnom živote na jeho učenie 
a rady. Tu je zopár citátov sv. To-
máša:
• Zachovaj si v srdci miernosť 

a pokoj.
• Z toho, čo počuješ, zachovaj si 

vo svojom srdci len to dobré.
• Pomáhaj svojim blížnym.“
• Nechci všetko naraz a nedych-

ti po novotách, uč sa radšej po 
malých dávkach a pomaly.“

• Nikdy nikoho neodsudzuj 
a buď zhovievavý.“

• Nikoho nepresviedčaj, len 
ži ticho, skromne a láskavo. 
Nešetri úsmevom.“

• Drž sa ľudí, ktorí sú zdrojom 
pokoja, ale nikdy im nepreu-
kazuj priveľkú náklonnosť.“

• Preniknutá modlitba dáva 
uvoľnenie a dá sa v nej odpo-
činúť.“

Kresťanský autor Louis de 
Wohl napísal román o  Tomá-
šovi Akvinskom pod názvom 
Svetlo nad Akvinom. Túto kni-
hu o dominikánskom velikáno-
vi vám vrelo odporúčame pre-
čítať si práve v  týchto časoch 
obmedzení.

Svätý Tomáš, patrón škôl, 
vypros nám od Boha pevnú 
vieru a vrúcnu lásku pre čistý 
život a pravú vedu. Amen.

Renáta Regecová

NEZABUDOL NA POKORU

Zdroj: 1. Hrehova-Elena-Tomas-Akvinsky.pdf; 2. https://www.gta.sk/docs/Ine/T_Akvinsky_prezentacia.pdf
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Všímajme si jeden druhého, a tak sa pobádajme k láske a k dobrým skutkom. Neopúšťajme naše zhromaždenia, ako 
to majú niektorí vo zvyku, ale sa povzbudzujme, a to tým viac, čím viac badáte, že sa blíži ten deň. (Hebr 10, 22-25)

RUŽENCOVÉ BRATSTVO

Dbal na formáciu duše 
i srdca, rozumu a vôle.



Vtáka poznáš po perí a  člo-
veka po reči. Spôsob, akým ko-
munikujeme, prezrádza veľa 
o  tom, akí sme. Aj v  bežných 
komunikačných situáciách zis-
tíme, kto má aké záujmy, aký 
slovník používa, aká bohatá či 
chudobná je jeho slovná záso-
ba. Naša komunikácia dotvára 
obraz, ktorý si o  nás iní vytvá-
rajú a odráža náš vnútorný svet.

V  „zdravých časoch“ prevlá-
dala priama a  osobná komu-
nikácia. Dnes sa veľká časť ko-
munikácie presunula do online 
priestoru, kde vo väčšej miere 
využívame aj rôzne formy pí-
somnej komunikácie, najčas-
tejšie emaily.

„Nedorozumenie je najčas-
tejšia forma ľudskej komuni-
kácie.“ (Peter Benary)

Bez ohľadu na formu komu-
nikácie, neschopnosť verbali-
zovať naše myšlienky a názory 
vhodným spôsobom často ve-
die ku konfliktným situáciám 
a  odráža sa v  zlých vzťahoch 
v  domácnostiach, v  zamest-
naní i  vo verejnom živote. Pre 
človeka 21. storočia je preto 
kľúčové, aby sa naučil efektív-
ne komunikovať.

Základom efektívnej komu-
nikácie je, že rešpektujeme 
dôstojnosť človeka, jeho právo 
na vlastný názor a  podľa toho 
volíme aj vhodné slová  – teda 
neútočíme a  nezraňujeme 
toho, s kým komunikujeme.

Človek, ktorý chce komu-
nikovať efektívne, by si mal 

ujasniť cieľ svojej komuniká-
cie skôr, ako začne hovoriť. Po 
zoradení myšlienok je dôležité 
vyjadrovať sa stručne a  kon-
krétne. Komunikujeme tak, aby 
sme zrozumiteľne a  nekon-
fliktne dospeli k  optimálnemu 
riešeniu, ktoré by akceptovali 
obe komunikujúce strany.
Zásady efektívnej  
komunikácie:
• Vyjadrujme sa presne a vecne.
• Vyjadrujme sa v 1. osobe.
• Používajme meno človeka, 

s ktorým komunikujeme.
• Buďme empatickí.
• Často používajme pochvalu, 

vyjadrujme súhlas, pocho-
penie.

• Komunikujme otvorene 
a úprimne.

• Dodržujme očný kontakt.
• Pozorne počúvajme.
• Rešpektujme názor iného.
• Komunikujme slušne, bez 

prehnaných emócií a útokov 
na inú osobu.
Aktívne a  vedomé použí-

vanie efektívnej komunikácie 
prispieva k  pozitívnej zmene 
osobnosti, k  zlepšeniu vzťa-
hov v  rodinách i  na pracovis-
ku, predchádzaniu konfliktov 
i k väčšej vzájomnej tolerancii.

Komunikácia tvorí základ 
nášho spoločenského života 
a to, že je pre nás prirodzená, ne-
znamená, že by sme sa v nej ne-
mali zdokonaľovať. Bez ohľadu 
na náš vek či postavenie.

Barbora Chovancová

Efektívna komunikácia
Komunikovať sa učíme od narodenia a aj keď v dospelosti už vieme verbalizovať svoje myšlienky 

a dorozumievať sa bez väčších problémov na pomerne vysokej úrovni i vo viacerých jazykoch, 
stále máme možnosť zdokonaľovať a kultivovať svoje komunikačné zručnosti.
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Foto: Peter Lazor



Detail organa v markušovskom kostole. Foto: Peter Lazor.
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Prečo nespievame 
Aleluja počas Pôstu?

CIRKEVNÁ HUDBA

Pôstne obdobie je prípravou na príchod Božie-
ho kráľovstva, nie na Božie kráľovstvo a  z  toho 
dôvodu nespievame Aleluja. Príprava na nie-
čo vzácne si vyžaduje zmenu, obmenu starých 
zvyklostí a  spôsobu života. Nová šanca. Tak aj 
my vyznávame svoje 
hriechy a kajúcne spie-
vame Chvála ti a  sláva 
Ježišu Kriste. Meníme 
formu, aby sme preme-
nili vnútro. Sila a hĺbka 
slova aleluja, ktoré za-
znie v chráme po 40 dňoch, prenikne naším by-
tím. Pripravme sa a tešme sa na prežívanie práve 
tejto vzácnej chvíle, krátkeho okamihu.

Výzva. Povzbudenie. 
Spoločenstvo

Nebojme sa otvoriť ústa, pripojme sa k  zhro-
maždeniu spievajúcich ľudí v  kostole. Nemys-
lime na to, či spievame dobre, falošne, alebo čo 
povie na náš spev modliaci sa vedľa nás. Prišli 
sme k Bohu, k nemu sa upriamuje naša pozor-
nosť. Vyjadrime ju spevom, buďme účastní na 
nepochopiteľnom a nesmiernom tajomstve.

Chcem vás povzbudiť! Náš spoločný spev sa 
bude kostolom nádherne rozliehať. S  vierou 
v skoré spoločné oslávenie toho, ktorý za nás tr-
pel na kríži.

Marianna Sečková, organistka

Počas celého liturgického roka svojím spevom velebíme, chválime Boha za všetko, čím nás obdarúva. 
Bratia saletíni (rehoľní kňazi a bratia úzko spojení so zjavením Panny Márie a jej posolstvom z La Salette) 

vysvetľujú význam slova aleluja a dôvod, prečo ho nespievame počas Pôstu. Aleluja znamená „chváľte Pána“. 
Je to radostné slovo, a keď ho spievame, pripájame sa k nebeským zborom anjelov. Radostné aleluja nám 

pripomína, že keď sme prítomní na svätej omši, tvoríme Božie kráľovstvo už tu na Zemi.

Pripojme sa 
k zhromaždeniu 
spievajúcich ľudí 

v kostole.



Pôstna výzdoba v markušovskom kostole. Foto: Peter Lazor.
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Horíme
„Už nevládzem, ja už naozaj nevládzem,“ poťažká si nejeden rodič či vychovávateľ. Skúšame to z rôznych strán, 

čítame knihy, články, ale realita je často úplne iná. Každá rodina, každý jedinec je iný. V praxi návody a rady nie vždy 
fungujú. Nechceme to vzdávať, veríme, že Boh je nad všetkým a pomôže nám. Napriek tomu sa my rodičia malých 
či väčších detí, dostávame do situácií, kedy už nevieme, ako ďalej. Tu nás môže povzbudiť výrok: „Len človek, ktorý 

naozaj horí pre nejakú vec, môže vyhorieť.“ Hľadáme možnosti, ako sa do bodu vyhorenia nedostať.
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PRE RODIČOV

Odpovede možno nájsť na-
príklad  v  Zborníku Podoby 
supervízie a  prevencia syn-
drómu vyhorenia (M. Schavel, 
B. Kuzyšin, S. Hunyoadiová 
a  kol.),  ktorý ponúka viacero 
odporúčaní proti syndrómu 
vyhorenia, ako napríklad byť 
natoľko pripravený na mož-
nosť vyhorenia, aby si jedinec 
dokázal uvedomiť riziká. Mať 
rád sám seba, starať sa o seba, 
vážiť si sám seba ako i  po-
znať hranice svojich možností 
a  schopností, starať sa o  svoju 
sociálnu sieť, budovať ju, po-
kiaľ je čas. Dôležité je vlastné 
sebahodnotenie, teda uvedo-
movanie si svojich schopností, 
ako aj nedostatkov. Nezabúdať 
na svoj vlastný osobný život, 
na svoje súkromie. Venovať sa 
koníčkom, záľubám, robiť si 
radosť. Naučiť sa prelaďovať 
z  pracovného do súkromného 
diania a  života. Preladiť sa na 
odpočinok a  relaxáciu, vedieť 
sa vymaniť z  pút únavy a  do-
kázať tak načerpať nové sily. 
Telesný pohyb patrí medzi 

ďalšie odporúčania, pestovať 
si prechádzky, turistiku. Naučiť 
sa odpočívať v okamihu únavy 
a  nie v  okamihu, kedy máme 
čas. Nezabúdať tiež na umenie 
zmeniť sa, v konaní byť flexibil-
ný, nezatvrdnúť v zabehnutých 
koľajach.

V  nadväznosti na uvede-
né nás môžu povzbudiť slová 
MUDr. Petra Lipovského, kto-
rý navrhuje pochopiť význam 
troch dôležitých pojmov: em-
patia, vedomosti a sebapozna-
nie. Byť empatický znamená 
byť blízky inému človeku, byť 
prítomný a  schopný prežívať 
jeho pocity, primerane reago-
vať. Je to ťažká, často bolestivá 
úloha a  môže zvyšovať vlast-
né vnútorné napätie. Empatia 
je jedným z  najdôležitejších 
umení, ktoré by mal človek 
ovládať, aby predišiel syndró-
mu vyhorenia. Užitočné sú aj 
teoretické vedomosti a praktic-
ké zručnosti z rôznych oblastí. 
Tieto schopnosti sú dôležitou 
oporou, sú zdrojom sebave-
domia pri práci. Vedomosti si 

treba sústavne obnovovať. Dô-
ležité je poznanie svojich sil-
ných a slabých stránok, svojich 
reakcií. Treba mať vedomosti 
o  príčinách, ktoré vedú k  syn-
drómu vyhorenia a o tom, ako 
mu predchádzať. Kvalitu života 
môžeme výrazne zlepšiť vhod-
ným využitím svojho voľného 
času. Okrem iného tu uvádza – 
stýkať sa s  dobrými priateľmi, 
chodiť na koncerty, do divadla, 
na výstavy.

V práci s ľuďmi (teda i s deť-
mi) je najdôležitejšia dôvera. 
Pacient musí veriť svojmu leká-
rovi, študent svojmu učiteľovi, 
zamestnanec svojmu nadria-
denému, dieťa svojmu rodičovi. 
Empatický dotyk môže byť kľú-
čom k  úspechu. Tragédiou vy-
horenia je to, že zničí skutočnú 
empatiu, duchovnosť a odhod-
lanie. Friedrich Nietzsche to po-
vedal najlepšie: „Lekár, uzdrav 
sa: potom aj ty uzdravíš svojho 
pacienta.“ A tento princíp platí 
pre všetky povolania, v ktorých 
hrozí syndróm vyhorenia.

Adriana Lazorová



Milí kamaráti!

Veríme, že postupom času nám bude dopriate 
znovu prísť a pokľaknúť pred dobrotivým Bohom 
v Oltárnej sviatosti. Tešíme sa i na návštevu príbuz-
ných, kamarátov, otvorenie škôl – čuduj sa svete.

Našu radosť a  vďačnosť z  opätovnej 
možnosti navštíviť chrám môžeme 
prejaviť aj dôstojným správaním. Veď 
etiketa, čiže slušné správanie, má svoje 
miesto aj v kostole. Základom nášho dôstojného 
správania by mali byť tieto body:
• Na svätú omšu treba prísť včas, aby sme nevy-

rušovali ostatných.
• Máme mať vhodné oblečenie. Dievčatá by ne-

mali nosiť tričká na ramienkach, hlboké výstri-
hy a  krátke sukne. Chlapci by nemali chodiť 
v tielkach a krátkych nohaviciach. Chlapci by si 
mali dať dole čiapku, bábätká nemusia. Slneč-
né okuliare na očiach sú v  kostole nevhodné, 
iba ak má niekto zdravotné problémy a okuliare 
musí mať.

• Zbytočne sa neobzerám a nesledujem, kto prí-
de do kostola, čo má oblečené a  kam si sad-
ne. Ak zbadám v kostole kamaráta, nezačnem 
vyskakovať a kývať. Môžem ho pozdraviť kýv-
nutím hlavy a úsmevom. V kostole sa zbytoč-
ne s kamarátom nerozprávam, je na to čas po 
svätej omši.

• Pred vstupom do kostola si vypneme mobilný 
telefón. V  kostole netelefonujeme, nepíšeme 
SMS a už vôbec sa nehráme hry na mobile.

• Ak sedíme v  lavici a príde niekto starší, uvoľ-
níme mu miesto.  V  kostole si nevykladám 
nohy na lavicu ani na sedadlo a  ruky ne-
mám vo vreckách, pri modlitbe ich zložím 
k  sebe.  Tašky uložím na miesto, kde nebudú 
prekážať v prechádzaní. Mokrý dáždnik odlo-
žím mimo lavice, aby nebolo mokré sedadlo 
alebo kľačadlo. V kostole sa v nijakom prípade 
nevyzúvam, ani keby mi bolo teplo, alebo by 
ma tlačili topánky.

• Počas svätej omše nežujem žuvačku, nekon-
zumujem. Výnimočne sa môžem napiť čistej 
vody, ak je veľmi teplo.

• Pri znaku pokoja za normálnych okolností (nie 
pri zavedených opatreniach na ochranu pred 
COVID-19) si podávame ruky krátky stiskom 
a  pozeráme sa pritom do očí. Bolo by veľmi 

neslušné, ak by sme podanú ruku od-
mietli, alebo sa tomu druhému neja-
ko vysmievali, či spolu vtipkovali. Pri 
podávaní rúk si dáme dolu rukavice.

• Ak idem na sväté prijímanie, postavím sa do 
radu, nepredbieham sa, netlačím sa, dodržia-
vam odstup.

• V kostole sú na laviciach položené modliteb-
né knižky alebo predtlačené nejaké modlitby. 
Nemáme si ich brať domov. Ak máme o niečo 
záujem, môžeme sa spýtať kostolníka alebo 
kňaza. Ak si vezmete časopis, nezabudnite zaň 
zaplatiť do priloženej pokladničky.

• Zo svätej omše odchádzame až potom, keď 
kňaz s miništrantmi odíde.

Aby sme neostali len pri tom, čo nesmieme, 
nabudúce si napíšeme o  úkonoch a  gestách, 
ktoré majú zachovávať s  rovnakou úctou všetci 
účastníci liturgického zhromaždenia.

Adriana Lazorová
Spracované podľa: www.kormidlo.sk – článok Kataríny Glajšekovej 

pripravený v spolupráci s časopisom Rebrík

Aj vám sa v období, keď sme sa mohli slobodne pohybovať bez rúšok, stávalo, že sa vám nechcelo ísť do kostola? 
Museli ste zanechať hru či pozeranie televízora. V súčasnosti sa kostoly zatvorili  

a sväté omše či prechádzka do kostola nám veľmi chýbajú.

Vyložená Eucharistia v markušovskom kostole. Foto: Peter Lazor.
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pre deti

Každý deň je 
ten správny čas.
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Čo nás učia 
akvarelové farby

Riešenie nečakaných problémov nepredstavuje obľúbenú činnosť snáď žiadneho človeka. Nečakané udalosti mávajú 
frustrujúci účinok. Stavajú sa do cesty našim plánom a snom. Sú však neodlúčiteľnou súčasťou každodennej reality.

Život je nedokonalý, pripomína nekontrolovateľ-
nú búrku, ktorej nerozumieme a ktorá má vlastný 
priebeh. Kvôli tejto búrke v nás vyvstáva myšlienka, 
že nad životom v skutočnosti nemáme dostatočnú 
kontrolu. Úplná kontrola nad životnými udalosťa-
mi by nám poskytla pocit, že sme úspešnými re-
žisérmi vlastného bytia. Pravdou však zostáva, že 
život nás niekedy unáša neznámymi smermi a  že 
sa málokedy môžeme pasovať do role režisérov. 
Snaha mať všetko pod kontrolou nám môže pripo-
mínať situáciu, keď sa snažíme všemožne vyrovnať 
pružinu, ktorá nakoniec vždy prejaví svoju tuhosť 
a  vráti sa do pôvodného tvaru. Nepredvídateľný 
a neovplyvniteľný vývoj sa niekedy podobá aj akva-
relovej maľbe, pri ktorej nedokáže-
me priamo kontrolovať, akým spô-
sobom sa farba rozhodne správať 
na papieri. Dôležitou témou v kres-
ťanskom ponímaní je aj otázka, ako 
máme vnímať túto neschopnosť kontroly a či nám 
skutočne prináleží mať nad celým životným dia-
ním moc.

Akvarelová maľba
Akvarelová maľba si oprávnene nesie svoju po-

vesť ako jedna z najnáročnejších maliarskych tech-
ník a  svojou nepredvídateľnou povahou dokáže 
frustrovať aj skúsenejších umelcov. Prakticky ide 
o  maľovanie vodou po jej zmiešaní s  farebnými 
pigmentmi. Správanie vody na papieri je nekontro-
lovateľné a  často pôsobí ako samostatne mysliaci 
organizmus. Na  charakter škvrny vplývajú faktory 
ako množstvo vody, pomer vody a farby, tvar štetca 
alebo typ papiera. Málokedy sa nám podarí vytvoriť 
na papieri škvrnu podľa našich predstáv. Nikdy ne-
dokážeme mať úplnú kontrolu nad tým, aký odtieň 
farby sa nám podarí štetcom preniesť na papier. 
Voda hrá na papieri svoju hru a farebný odtieň sa 
mení tak trochu samovoľne. Odtieň sa taktiež môže 
zmeniť aj po zaschnutí, a preto skutočný výsledok 
spoznáme až neskôr. Nebýva prekvapením, že fa-

rebný odtieň výslednej škvrny je napokon celkom 
iný, než sme očakávali. Na opravu v tomto spôsobe 
maľby neexistuje priestor. Farebná voda sa začne 
vstrebávať do papiera okamžite a nie je možné ju 
napraviť alebo doplniť prekrytím novou vrstvou.

Farby akvarelovej maľby
Akvarelová maľba disponuje unikátnymi vlast-

nosťami. Farby sú transparentné a  preto dokážu 
vyvolávať dojem istej ľahkosti, náznakovosti a ilú-
zie rôznych svetelných efektov. Prílišná snaha o ich 
kontrolu a neustále napravovanie nanesenej farby 
môže spôsobiť, že maľba stratí všetky spomínané 
vlastnosti a nebude prirodzenou. Pocit nekontrolo-

vateľnosti a nenapraviteľnosti môže 
pôsobiť skľučujúco. Akvarelová 
maľba si síce vyžaduje istý druh plá-
novania a overených techník, avšak 
rozhodne neposkytuje priestor na 

úplnú kontrolu.
V  tomto rozpoložení sa buď vzdáme akvarelu, 

pretože ho nedokážeme ovládať, alebo sa zmieri-
me s  jeho povahou a  začneme s  ňou spolupraco-
vať. Mnoho umelcov dokladá, že takéto prijatie 
nepredvídateľnosti predstavuje najefektívnejší 
spôsob maľby. Takto je možné dosiahnuť nečakané 
estetické výsledky, ktoré by sme detailnou kontro-
lou a úpravami nedosiahli. Pri maľbe je nutné aké-
si reakčné správanie. Reagujeme na momentálne 
vznikajúce škvrny a spolupracujeme so správaním 
farebnej vody na papieri. Takto postupne dokon-
čujeme dielo, ktoré sa môže vymykať pôvodnému 
plánu, ale v konečnom dôsledku môže byť dokona-
lejšie a unikátnejšie.

Vzťah medzi akvarelom a životom
V tomto smere môžeme vnímať medzi charakte-

rom akvarelovej maľby a životnými udalosťami istú 
koreláciu. Nedokážeme ovplyvniť príchod udalosti, 
dokážeme však rátať s nepredvídateľnosťou života, 

Nad životom v skutočnosti 
nemáme dostatočnú 

kontrolu.



Detail oltára počas Pôstneho obdobia v markušovskom kostole. Foto: Peter Lazor

jeho premenlivým charakterom a  aktívne reago-
vať na to, čo sa deje. Pri akvarelovej maľbe i živote 
je nutný zmysel pre konkrétnosť, zameranie sa na 
momentálne dianie, čo máme k dispozícii a ako mô-
žeme s týmito konkrétnymi udalosťami spolupraco-
vať. Nedokážeme ovplyvniť to, čo 
sa stane, ale to, ako zareagujeme 
na novovzniknutú situáciu je cel-
kom v našich rukách.

Akvarelovú maľbu a  ani život 
si nikdy nebudeme môcť naplá-
novať do detailov a nikdy nebu-
deme môcť úplne zabrániť nechceným scenárom. 
Obidve média však majú svoj potenciál, a preto na-
miesto upadania do letargie zo zlyhania našich pô-
vodných plánov je ozdravujúcejšie akceptovať túto 
nepredvídateľnosť, hrať s ňou reakčnú hru a preja-
viť pri tom svoju životnú kreativitu. Na konci nás 
totiž môže čakať prekvapujúci a zmysluplný obraz.

Nezabúdajme, že nie sme režisérmi našich živo-
tov. Snaha predísť alebo zabrániť niektorým život-

ným udalostiam by mohla byť prirovnaná situácii 
v raji, keď sa Adam a Eva nádejali, že zjedením za-
kázaného ovocia získajú poznanie na úrovni Boha 
a možno ho tak aj prevýšia.

Asi nikto z nás nebude schopný vysvetliť, prečo 
sa zamýšľaný odtieň na papieri záhad-
ne a neplánovane zmenil, alebo prečo 
naše plány a sny narušil nečakaný ele-
ment. 

Kresťanská viera nás učí, že ak 
chceme dokončiť svoj životný obraz, 
musíme vziať každý deň svoj kríž, 

dôverovať Božej vôli a  nelipnúť na svojich vy-
myslených plánoch. Učí nás taktiež neupadať 
do zúfalstva z  premenlivosti života, ale zame-
rať svoj zrak na nemenného Boha. Našou ne-
popierateľnou istotou v  premenlivom svete je 
stála láska nášho Boha Otca, ktorá nám ozrej-
muje, že práve nepredvídateľnosť je našou prí-
ležitosťou.

Annamária Salanciová
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Život nás niekedy unáša 
neznámymi smermi  

a že sa málokedy môžeme 
pasovať do role režisérov.



Adventné obdobie v  roku 2020 bolo 
poznačené pretrvávajúcimi epidemiolo-
gickými obmedzeniami kvôli pandémii 
ochorenia COVID-19.
• Počas Adventného obdobia sa v Tepličke 

konali dve rorátne sväté omše. Rorátne 
sväté omše sú súčasťou duchovnej prí-
pravy na narodenie Pána Ježiša.

• V sobotu 28. novembra 2020 požehnal pán 
farár Štefan Saloka adventný veniec pred 
kostolom a  v  nedeľu 29. novembra 2020 
pán kaplán Roman Saniga adventný ve-
niec v kostole i adventné vence veriacich.

• Od 15. decembra 2020 pobožnosť Hľada-
nie prístrešia pre Svätú rodinu prebiehala 
kvôli pandémii v kostole.

• 17. decembra 2020 reštaurátor Martin 
Kukura z Levoče (s pomocníkmi a členmi 
HR), poskladali a umiestnili do severnej 
lode kostola nový oltár Božského Srdca. 
(Kompletne bol hotový 30. januára 2021.)

• Od 19. decembra 2020 v  kostoloch na 
svätých omšiach mohlo byť len 25% ve-
riacich z kapacity kostola na sedenie

• Od 1. januára 2020 bolo pozastavené ve-
rejné slávenie svätých omší.

• Dobrá novina – koledovanie po rodinách 
sa tiež neuskutočnilo, veriaci mohli pri-
spieť do pokladničiek, ktoré boli v kosto-
le a na OcÚ. Celkom sa vyzbieralo 536,10 
eur, všetkým darcom patrí úprimné Pán 
Boh zaplať.

• V poslednú hodinu starého roka 2020 sa 
niektorí veriaci zišli v  kostole, kde krát-
kou adoráciou privítali nový rok 2021.

• Chceme poďakovať za prenosy svätých 
omší prostredníctvom facebooku Pokoj 
a  dobro Markušovce z  farského kostola 
počas pandémie, ktoré sledujú viacerí 
veriaci z Tepličky, lebo je to predsa akosi 
nám bližšie, keďže je to z farnosti, odkiaľ 
celebrujú „naši kňazi“.

• 30. januára 2021 sa niekoľko veriacich 
z Tepličky pripojilo k ružencovej modlit-
be s vystavením Eucharistie (za chorých 
na COVID-19, zdravotníkov, slávenie 
svätých omší, atď.), ktorá sa konala vo 
farskom kostole v Markušovciach.

Jozef Sendrej, Mária Koňaková
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RECENZIA/kniha

Vzťah naplnený skôr konfliktami ako porozumením 
v  nás vyvoláva pocit, že sa neoplatí oňho bojovať. Dar 
lásky chce pôsobiť ako záchranné lano, keď je už skutoč-
ne zle. Pripomína, že láska sa skrýva v drobných každo-
denných rozhodnutiach. Uprednostním potreby druhé-
ho, poviem mu, ako mi na ňom záleží, nebudem vnímať 
iba jeho negatívne stránky… Takéto úlohy sú pripravené 
na každý deň. Autori ich dopĺňajú o vysvetlenia, vlastné 
príbehy, citáty z Biblie a povzbudenia. Za každým dňom 
je prázdna strana s riadkami na poznámky.

„Láska je vybudovaná na dvoch pilieroch, ktoré naj-
lepšie definujú jej podstatu. Tieto dva piliere sú trpezli-
vosť a vľúdnosť.“

Bratia Kendrickovci v celej knihe ostávajú nohami na 
zemi. Nežiadajú od čitateľa dokonalosť a  v  každej ka-
pitole priznávajú, že práca na sebe samom je náročná. 
Odhaľujú zlyhania, ale aj šťastné príbehy ľudí, ktorým 
kniha pomohla obnoviť vzťahy, napríklad po odchode 
detí z  domu alebo po dlhom odlúčení. Z  ich slov cítiť 
nadšenie a túžbu podporiť čo najviac ľudí. Je to učebni-
ca i pracovný zošit v jednom. Dá sa s ňou prežiť súkrom-
ný štyridsaťdňový pôst kedykoľvek to bude potrebné.

„Možnosť zobudiť sa s vedomím, že Boh je zdrojom všet-
kého a postará sa – nielen o uspokojenie vašich vlastných 
potrieb, ale aj potrieb vášho partnera – mení všetky dôvo-
dy vzájomného správania manželov.“

Aj keď je kniha primárne určená manželom, časť 
z nej môže dobre poslúžiť v akomkoľvek medziľudskom 
vzťahu. Mnohé výzvy sú aplikovateľné v živote každého 
človeka a kladú dôraz na skutočnosť, že skutočný pre-
rod srdca nenastane bez obnovenia vzťahu s Bohom.

Zuzana Klučárová

Dar lásky 
Stephen a Alex Kendrick

INFORMÁTOR
Z TEPLIČKY

Keď sa dostal na plátna kín film 
V jednom ohni (Fireproof), rýchlo 
si získal popularitu. Hasič, ktorý 
každodenne zachraňuje životy, sa 
v ňom rozhodne zachrániť aj svoje 
rozpadávajúce sa manželstvo. 
Robí to pomocou štyridsaťdňového 
experimentu a práve ten je 
pripravený pre každého čitateľa 
v knihe Dar lásky.
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INFORMÁTOR Z MARKUŠOVIEC
PANDÉMIA NEKONČÍ

Obmedzenia proti šíreniu koro-
navírusu pretrvávajú. Počas Adven-
tu a Vianoc to znamenalo polovičné 
zaplnenie kostolov. Stále tu bola 
možnosť prijatia sviatosti zmierenia 
i Eucharistie, aj keď nie hromadne, 
ako to bolo zvykom. Vo farskom 
kostole sa konali rorátne sväté omše 
a uskutočnila sa aj tradičná advent-
ná aktivita Kto dá prístrešie svätej 
rodine?

A SLOVO SA TELOM STALO
Na Sviatok Božieho narodenia 

bola pridaná svätá omša, aby sa 
každý mohol zúčastniť jej slávenia. 
Deti z  Markušoviec pod vedením 
svojich animátorov aj v  tejto situ-
ácii pripravili program Dobrej no-
viny. Vysielal sa aj naživo v nedeľu, 
na Sviatok Svätej rodiny, po svätých 
omšiach. Výťažok putoval ako vždy 
na podporu projektov v Afrike. Vďa-
ka patrí všetkým, ktorí sa do dobro-
činnej akcie zapojili.

NOVÝ ROK 2021 BEŽÍ
Do nového roka sme vstúpili 

s  opätovným zákazom verejných 

bohoslužieb. Veľká vďaka Pavlo-
vi Zmudovi a  Petrovi Lazorovi za 
živé prenosy bohoslužieb z  farské-
ho kostola vždy v  nedeľu, v  stredu 
a  v  piatok, ktorými zabezpečujú 
kontakt s farským spoločenstvom.

MATKA ZACHRÁŇ NÁS, 
NASTAL SMUTNÝ ČAS

Aj v  novom roku pokračujú vo 
farskom kostole piatkové poklony 
k  Najsvätejšej oltárnej sviatosti za 
odvrátenie pandémie. V sobotu 30. 
januára sa na tento úmysel konala 
ružencová reťaz v čase od 8.00 hod. 
do 21.00 hod., ukončená eucharis-
tickým požehnaním.

ZOMREL KŇAZ, 
SPRÁVCA BOŽÍCH TAJOMSTIEV

Dňa 16. januára 2021 sa v Marku-
šovciach konali pohrebné obrady 
zosnulého kňaza, markušovského 
rodáka, vdp. Jozefa Mrovčáka. Zá-
dušnú svätú omšu celebroval po-
mocný spišský biskup za asistencie 
miestnych kňazov. Odpočinutie 
večné daj mu, Pane!

Monika Hamráková

Online prenos z adorácie. Foto: Peter Lazor.



Foto: Peter Lazor

Prajeme 
požehnané 

Vianoce 2020
a šťastný 

nový rok 2021!

"Proste a dostanete! 
Hľadajte a nájdete! 
Klopte a otvoria vám!"  
(Mt 7, 7-8)

Krížová cesta v markušovskom kostole (2018).
Foto: Peter Lazor


