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Známy obraz Rembrandta 
– Návrat márnotratného syna 
(na obálke časopisu) sa stal 
symbolom Svätého roku mi-
losrdenstva. Pri pohľade na 
tento obraz vnímavý pozoro-
vateľ zbadá veľa pozoruhod-
ných detailov a mnohé sa mu 
vyjasní. Božie milosrdenstvo 
odníma človeku jeho zúfal-
stvo, pocit nezmyselnosti by-
tia, výčitky svedomia, sebaľú-
tosť, pocit zbytočnosti, svojej 
neschopnosti, či pochybnosti 
o  sebe... Otvorená Otcova ná-
ruč môže výrazným spôsobom 
zasiahnuť do nášho života.

V našich životoch sa to často 
strieda. Raz sa môžeme cítiť 
ako mladší syn z podoben-
stva, ktorý odišiel od Boha, ale 
životné pády ho prinútia roz-
mýšľať o návrate. A tak s poko-
rou a prosbou o odpustenie sa 
vraciame naspäť. Niekedy sa 
správame ako starší syn, plný 
závisti voči tým, ktorých Boh 
požehnáva a z nášho pohľa-
du si to ani nezaslúžia. Avšak 
naplnenie podstaty kresťan-
stva môžeme dosahovať len 
vtedy, keď sa čo najviac bude-
me usilovať byť ako milosrdný 
otec – nevyčítať, prijímať. Ne-

Jeden deň volali: Hosana Synovi Dávida! A na druhý deň tí istí: 
Ukrižuj ho! Udalosti zo Svätého Písma s chirurgickou  

presnosťou opisujú povahu človeka.  
A tá sa za dvetisíc rokov vôbec nezmenila.  

Našťastie sa nezmenila ani láska Boha k človeku. 

 (Mt 9,13)

Editoriál

Milosrdenstvo 
chcem, nie obetu

odsudzovať človeka, ale jeho 
hriech. Náročný postoj, ale 
účinný.

Božia pedagogika a múd-
rosť je úžasná v postupnosti 
krokov. Kristova reakcia na 
hriech cudzoložnice: „Nik ťa 
neodsúdil? Ani ja ťa neodsu-
dzujem," oslobodzuje, vracia 
do života, dáva nádej a chuť 
vykročiť nanovo. Aj pokra-
čovanie jeho výroku: „Choď 
a už nehreš!" (Jn 8,10-11) sa  
sa následne prijíma znesiteľ-
nejšie.

Milí čitatelia!
Redakčný tím vás pozýva 

počas Svätého roku milosr-
denstva prechádzať bránami 
milosrdenstva – tými ozajst-
nými v  určených chrámoch, 
ale aj cez tú pomyselnú bránu  
– Božieho milosrdenstva voči 
nám i nášho milosrdenstva 
voči ľuďom okolo nás.

Monika Hodnická
šéfredaktorka

monika.hodnicka@gmail.com

P
odľa pápeža Františka:

„V  tomto mimoriadnom 
Svätom roku milosrden-
stva máme v kaž dodennom 

živote prežívať milosrdenstvo, 
ktoré Otec zosiela na nás od več-
nosti. Nechajme sa počas tohto 
jubilea prekvapiť Bohom. On 
nikdy neprestáva otvárať dvere 
svojho Srdca dokorán, aby nám 
zopakoval, že nás má rád a chce 
sa s nami deliť o svoj život.“ 

Tradícia Svätého roka
Katolícka cirkev začala s tra-

díciou Svätého roka v roku 
1300 za pontifikátu pápeža 
Bonifáca VIII., ktorý počítal so 
slávením jubilea každých sto 
rokov. Od roku 1475 sa slávenie 
„riadneho svätého roku“ zača-
lo opakovať po 25 rokoch, aby 
ho mohla zažiť každá generá-
cia. Doteraz bolo 26  riadnych 
svätých rokov. Naposledy to 
bol Jubilejný rok 2000.

Logo a motto 
Logo je dielom pátra Marka 

Ivana Rupnika. Ukazuje obraz 
Syna – pre prvotnú Cirkev veľmi 
blízky, ktorý nesie na pleciach 
strateného človeka, čím pouka-
zuje na lásku Krista, ktorý zavr-
šuje tajomstvo svojho vtelenia 
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Milosrdní ako Otec
Na slávnosť Nepoškvrneného počatia Panny Márie (8. 12. 2015) sme si pripomenuli  

50. výročie ukončenia Druhého vatikánskeho koncilu. V rovnaký deň Katolícka cirkev 
na celom svete vstúpila do slávenia mimoriadneho Svätého roka milosrdenstva.  

Jeho záver bude 20. novembra 2016, na slávnosť Ježiša Krista, Pána vesmíru (Krista Kráľa).
vykúpením. Obraz je vytvorený 
takým spôsobom, aby ukazo-
val Dobrého pastiera, ktorý sa 
dotýka až do hĺbky tela človeka, 
pričom to robí s  takou láskou, 
ktorá mení jeho život. 

Mottom Svätého roka je myš-
lienka prevzatá z Lukáša 6, 36, 
„Milosrdní ako Otec“, ktorá nám 
kladie za cieľ žiť milosrdenstvo 
na príklade Otca, ktorý žiada 
nesúdiť ani neodsudzovať, ale 
odpustiť a dávať lásku a odpus-
tenie bez miery (Lk 6, 37 – 38).

Informačný zdroj 
Na oficiálnej internetovej 

stránke jubilea www.iubilae-
ummisericordiae.va, prístupnej 
aj v  skrátenej verzii na www.
im.va, dostupnej v  siedmich 
jazykoch, nájdete oficiálne in-
formácie o kalendári verejných 
podujatí, indikáciu pre účasť 
na akciách so Svätým Otcom 
a všetky ďalšie úradné oznáme-
nia o  jubileu. Nosnou akciou 
plánovanou v mimoriadnom 
Svätom roku milosrdenstva je 
stretnutie mladých so Svätým 
Otcom v Krakove. Mnoho infor-
mácií o podujatiach organizo-
vaných na Slovensku i zoznam 
brán milosrdenstva nájdete na 
stránke Katolíckej cirkvi na Slo-
vensku, ktorú v závere uvádza-
me ako zdroj.

Ako získať odpustky
Aby veriaci mohli pri príle-

žitosti mimoriadneho Svätého 

roka milosrdenstva zažiť a  do-
siahnuť odpustky, musia na 
znak hlbokej túžby po obrátení 
uskutočniť nasledovné úkony:
• Vykonať krátku púť k Svätej 

bráne otvorenej pri príleži-
tosti mimoriadneho Svätého 
roka milosrdenstva, a prejsť 
ňou. Svätá brána sa nachá-
dza na pápežských bazilikách 
v  Ríme, na katedrálach, na 
bazilikách minor a určených 
pútnických kostoloch.

• Pristúpiť k sviatosti zmierenia. 
Sviatosť zmierenia si možno 
vykonať v deň púte, ale aj pred 
ňou.

• Byť na slávení svätej omše 
a  prijať Najsvätejšiu eucha-
ristiu. Svätá omša nech je spo-
jená s reflexiou (homília, prí-
hovor) nad milosrdenstvom. 

• Pomodliť sa Vyznanie viery – 
Verím v Boha.

• Pomodliť sa (Otče náš, Zdra-
vas Mária, Sláva Otcu) za Svä-
tého Otca a na jeho úmysly, 
ktoré nosí v srdci pre dobro 
Cirkvi i celého sveta.

Aj chorí, starí a opustení, ktorí 
nie sú schopní vyjsť z domova, 
môžu získať odpustky a to tým, 
že:
• Svoje utrpenie (choroba, aké-

koľvek utrpenie, samota atď.), 
ktoré je pre nich skúškou, 
budú prežívať s vierou a s ra-
dostnou nádejou vo vzkriese-
nom Pánovi.

• Príjmu Najsvätejšiu eucha-
ristiu.

  Všetci veriaci môžu 
dosiahnuť odpustky  

mimoriadneho Svätého roka,  
ak budú konať skutky  

telesného a duchovného  
milosrdenstva.

• Budú účastní slávenia svätej 
omše, alebo spoločnej mod-
litby (napr. ruženec, Korunka 
Božieho milosrdenstva, litur-
gia hodín atď.), a to aj v prípa-
de, že to bude pre nich možné 
len cez masovokomunikačné 
prostriedky (televízia, rozhlas, 
internet).

Všetci veriaci môžu dosiah-
nuť odpustky mimoriadneho 
Svätého roka, ak budú konať 
skutky telesného a duchovné-
ho milosrdenstva. Odpustky 
môže získať veriaci, keď sám 
vykoná jeden, alebo viac skut-
kov telesného, či duchovného 
milosrdenstva. 
Jubilejné odpustky môžu zís-
kať aj väzni:
• Vo väzenských kaplnkách.
• Vždy, keď prejdú bránou 

svojej cely a obrátia sa myš-
lienkou a  modlitbou na 
Boha Otca.

V mimoriadnom Svätom roku 
milosrdenstva možno privlast-
niť odpustky aj zosnulým, a to 
prostredníctvom obety svätej 
omše a modlitby za zosnulých.

Spracovala Barbora Klučárová
Zdroj: www.kbs.sk
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NÁUČNÉ ČLÁNKY

Poúčať nevedomých

 Pochybnosť je pre náš vzťah s Bohom niečo 
na spôsob hádky s milovaným človekom.

Ovce bez pastiera
Dnes rovnako ako za čias Je-

žiša existuje veľa ľudí ktorí vy-
zerajú ako ovce bez pastiera, 
sú zmätení a  stratení, nevedia, 
kam sa majú obrátiť a nasmero-
vať svoj život. Napriek všetkému 
pokroku, ktorý máme, ľudstvo 
musí naďalej znášať fyzické 
a  morálne utrpenie. Viac však 
než čímkoľvek iným trpí veľkou 

„Keď raz stál pri Genezaretskom jazere, tlačil sa naň zástup,  
lebo chcel počuť Božie slovo.” (Lk 5,1) 

„V mnohých podobenstvách im hlásal slovo podľa toho, ako boli schopní počúvať.” (Mk 4,33)

nevedomosťou Kristovej náuky. 
Ľudia chcú počuť Božie slovo, 
hoci niekedy to navonok ani  
nedajú najavo. Niektorí možno 
zabudli na Kristovu náuku. Iní 
bez vlastnej viny ju vôbec nepo-
znali a  na náboženstvo hľadia 
ako na niečo cudzie.

Mať náuku v srdci
Na to, aby sme Kristovu ná-

uku mohli odovzdávať iným  

ľuďom, musíme ju prijať do svo-
jej  mysle a vpísať si ju do svojho 
srdca. Treba o  nej meditovať 
a zamilovať si ju. Každý kresťan 
podľa darov, ktoré dostal - nech 
by boli akékoľvek, musí použiť 
dostupné prostriedky, aby túto 
náuku nadobudol. U  kresťana 
sa život viery často prejavuje 
ako stály proces nadobúda-
nia a  odovzdávania viery. Tak 
ako to hovorí apoštol Pavol: 

Foto: Peter Lazor
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 Pochybnosť 
 je pre náš vzťah  

s Bohom niečo  
na spôsob hádky  

s milovaným
človekom.

Vlastné  
pochybnosti

My si myslíme, že po-
známe Ježiša. Toľko sme 
sa o ňom učili i čítali, 
a predsa sa nám nie všet-
ko páči. Niekedy sú to 
životné okolnosti, ktoré 
naplánoval Boh proti na-
šej vôli, alebo negatívny 
príklad samotných kres-
ťanov. Je ťažké prežívať 
takéto chvíle. Ale ak k nim človek 
pristupuje s  úprimnou snahou 
nájsť odpovede a nezabúda, že Boh 
nad všetkým týmto bdie, menia sa 
pochybnosti na dar, ktorý nás pri-
ťahuje bližšie k nemu. 

Pochybnosť je pre náš vzťah 
s  Bohom niečo na spôsob hádky 
s milovaným človekom. Nie tak tvr-
dej, ako skôr bolestnej, že sa nevie-
me hneď pochopiť, a nakoniec ra-
dostnej zároveň, že všetko bolo tak 
jednoduché, len sa nám nechcelo 
počúvať, no milovaný človek nám 
z trpezlivosti a s láskou odpustil.

Pochybujúci  
apoštol

Apoštol Tomáš sa predstavu-
je ako pochybujúci apoštol, jeho 

Dobre radiť 
pochybujúcim

Pochybnosti, ktorým sa často poddáva náš život, sú podobné tým,  
čo prežívali apoštoli. O nich možno povedať – poznali Ježiša,  

veď s ním chodili tri roky. A predsa nevedeli o ňom všetko,  
či skôr mnoho nepochopili. 

pochybnosti ho neznechutili, 
skôr naopak, vďaka nim dozrel. 
Čo pochybujúceho Tomáša pre-
svedčilo o Ježišovej prítomnosti?  

Bol to dobrý zrak či is-
tota jeho ruky? Boli to 
Ježišove slová o  odpus-
tení a  milosrdenstve. 
Ježiš nekričí na Petra, že 
ho zradil, neodháňa od 
seba tých, čo spali v Get-
semanskej záhrade. Ježiš 
prichádza so slovom, 
ktoré presvedčilo nielen 

Tomáša, ale aj ostatných: Pokoj 
vám! Komu odpustíte, bude mu 
odpustené. 

Nemať strach  
z pochybností

Aj my máme pochybnosti vo 
viere. Ježiš nám hovorí: Dôveruj 
mi a  nebuď neveriaci, ale veriaci! 
Jeho slová sú určené zvlášť tým, 
ktorí prechádzajú ťažkou skúškou, 
alebo ktorí stratili akúkoľvek nádej 
v živote a sú pokúšaní podľahnúť 
zúfalstvu. Ježiš nás nenecháva sa-
mých, ale dodáva nám odvahu, 
aby sme ho mohli spoznať a vyznať 
spolu s Tomášom: Pán môj a Boh 
môj!

Ondrej Švančara
správca farnosti

„Veď ja som od Pána 
prijal, čo som vám aj 
odovzdal.“  (1Kor 11,23)

Šíriť náuku
Ako kresťania ne-

môžeme zostať ľaho-
stajní voči takej veľkej 
nevedomosti a toľkým 
bludom, pokiaľ ide 
o  Krista jeho Cirkev 
a  najzákladnejšie 
pravdy, lebo Boh nám 
dal poslanie byť soľou 
zeme (Mt 5,13) a  svet-
lom sveta (Mt 5,14). 
Každý kresťan má 
pracovať na diele kres-
ťanského vzdelávania. 
Keď si uvedomíme 
mohutnosť tohto pos-
lania šíriť náuku Ježiša 
Krista, musíme začať 
s  prosbou k  Ježišovi, 
aby nám rozmnožil 
vieru. Pane nauč nás 
hlásať tvoju pravdu! Aj 
dnes zástupy blúdia 
a  potrebujú ťa. Nech 
nás sprevádza Duch 
svätý, aby sme po-
mohli mnohým nájsť 
tvoju pravdu a  vyko-
návať túto vznešenú 
úlohu šírenia pravdy.

Foto: Peter Lazor
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náučné články

Smädných napájať
Druhý skutok telesného milosrdenstva sa veľmi podobá prvému skutku  
milosrdenstva – Hladných kŕmiť, ale predsa tu môžeme vidieť aj rozdiel. 

Pán Ježiš hovorí: „Kto by dal piť jednému z týchto maličkých čo len za pohár vody  
ako učeníkovi, veru hovorím vám: nepríde o svoju odmenu.“ (Mt 10, 42)

Obyčajná voda
Skúste si predstaviť, že by k vám pri-

šla návšteva a  dali by ste jej na pitie 
obyčajnú vodu. Ako by sa asi zatvá-
rili? Nepomysleli by si, že ste lakomí? 
Pán Ježiš hovorí, že aj pohár obyčajnej 
vody má veľkú hodnotu, ak je podaná 
s dobrým úmyslom, s  láskou, akoby 
samému Kristovi. Dnes sme zvyknutí 
na nápoje rôzneho druhu, teplé, stu-
dené, sýtené, sladené, džúsy, kokteily,  
energetické nápoje... Obyčajná voda 
nám už nič nehovorí. 

Pohár vody
Z Hranovnice, mojej rodnej obce, 

sme chodievali pešo do Levoče na od-
pust. Keď sme prechádzali cez Spišský 
Štvrtok, niektorí ľudia na nás čakali 
a ponúkali nám pohár čistej, obyčajnej 
vody. Ako dobre padla v únave a páľave 
dňa obyčajná, studená voda. Vtedy si 
človek uvedomil, že aj pohár obyčajnej 
vody má veľkú cenu. Bol šťastný i vďač-
ný aj za obyčajnú vodu a netúžil po vy-
beraných nápojoch.

Žíznim
Keď Pán Ježiš visel na kríži, tesne 

pred svojou smrťou, „vo vedomí, že je 
už všetko dokonané, povedal, aby sa 
splnilo Písmo: „Žíznim.“ Bola tam ná-
doba plná octu. Nastokli teda na yzop 
špongiu naplnenú octom a podali mu 
ju k  ústam. Keď Ježiš okúsil ocot po-
vedal: „Je dokonané.“ Naklonil hlavu 
a odovzdal ducha.“ (Jn 19, 28 – 30) 

Pán Ježiš bol smädný, vojaci sa mu chceli dať napiť, 
a na zmiernenie bolestí mu chceli dať ocot. Keď Pán Ježiš 
na kríži hovorí, že je smädný, nehovorí len o tom, že má 
telesný smäd, že sa potrebuje napiť, že je dehydrovaný. 
Ježiš na kríži žízni po našej viere, túži, aby sme ho napo-
jili svojou vlastnou vierou. Lebo jeho smäd v tú chvíľu by 
neuhasila ani voda, ani ocot, ani nijaká iná tekutina, ale 
len naša viera.

Napojme Pána Ježiša svojou silnou vierou, aby sme mu 
pomohli uhasiť smäd, aby sme mu dali útechu, aby sme 
ho potešili v jeho agónii.

František Benko, kaplán

 Ježiš  
na kríži 

 žízni  
po našej 

viere. 

Foto: Peter Lazor
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POMOC
„Synu, k dobrému skutku nepridávaj 

výčitku a ani k jedinému daru nepridá-
vaj zlé slovo, čo sužuje. (Sir 18,15)

ZO ZAHRANIČIA

Zamestnaná žena financovala 
svojmu mužovi časť štúdia. Práve 
toto jej teraz vyčítal. Vraj ho uro-
bila závislým. Pritom mu chcela 
iba pomôcť. Nechápala. Podob-
né pocity prežívajú deti, ktoré 
chcú zakaždým pomáhať mame, 
ktorá znova a  znova podľahne 
závislosti od alkoholu. Len ťažko 
akceptujú, že ich pomoc je dô-
vodom, že sa alkoho-
lu nevzdá. Terapeuti 
len ťažko vysvetľujú 
príbuzným drogovo 
závislých, či závislých 
od alkoholu, že ich 
podpora vlastne zna-
mená „spoluprácu“ 
pri závislosti. Je ťažké nepomá-
hať si v rodine navzájom.

Medzičasom celú Európu zau-
jíma otázka, či finančná pomoc 
pre národné hospodárstvo, ktoré 
sa ocitlo v núdzi, znamená po-
žehnanie alebo prekliatie. Otázka 
dôstojnosti tých, ktorí potrebu-
jú pomoc postaviť sa na vlastné 
nohy, bez ohľadu na to, či od-
pustenie dlhov alebo podmienky 
reforiem pomôžu, sa zjavne do-
týka našich predstáv o solidarite 
a spravodlivosti.

Francúzska filozofka Simone 
Weil vypozorovala, že existuje 
„zdanlivo nevysvetliteľná reakcia 
pomsty voči dobrodincom“. Zdá 
sa, že je horšie mať dobrodinca 
ako nepriateľa. Nepriateľ totiž 
vyprovokuje napadnutého a on 
si je vedomý toho, že sa musí 
brániť. Naproti tomu obdarova-
ný stráca voči dobrodincovi nie-
len kúsok svojej slobody, ale hro-

zí aj to, že stráca svoju identitu. 
Nechtiac sa tak vyvinie nenávisť 
voči druhému, ktorý má to, čo 
druhému chýba. V skutočnosti sa 
obdarovaný človek často cíti byť 
dobrodincom zahanbený. 

Pri pomoci sa ukazuje akýsi 
vzor nešťastia, ktorý môže spô-
sobovať úmysel pomôcť. „Ja by 
som na tvojom mieste...“ Takáto 
zástupná starostlivosť sprevádza 
hlavne programy pomoci – často 
s podtónom „keď nie, tak potom 
nie“. 

Ja na tvojom mieste by som sa 
angažoval v školskej výchove ale-
bo v poľnohospodárstve, v poly-
gamii alebo v daňovom systéme. 

Na tvojom mieste by 
som zmenil svoj život. 
Znamená to asi toľko, 
že kultúra a vlastný 
životný príbeh toho 
druhého sa pri takej-
to pomoci vytratí. Ten 
druhý musel urobiť 

niečo nesprávne. Sám si je na vine.  
Takto podceňujeme obdarova-
ného v  jeho dôstojnosti a jeho 
identite. 

Päťtisíc 
Otázka pomoci 

sa stáva vážnejšou, 
keď ľudia hladu-
jú. Podľa svetovej Organizácie 
pre výživu a poľnohospodárstvo 
Spojených národov hladuje na 
našej Zemi jeden z deviatich ľudí. 
To je viac ako 800 miliónov – ne-
predstaviteľné číslo. Hladujúci je 
vo svojej holej existencii úplne 
odkázaný na pomoc. Musí žob-
rať, aby prežil. Je závislý od tých,  
ktorí pomáhajú. Sám som za-
žil, ako hladujúci ľudia, ktorým 
pomohli do sýtosti, opovrhovali 
vďakou voči svojim pomocní-
kom. Počas dlhej cesty cez pie-
sočnú púšť mi jeden africký kňaz, 
ktorý viedol veľkú farmu, objas-

ňoval: „Potrebujeme vaše peniaze, 
aby sme sa vás zbavili, ale nikdy 
sa nezbavíme vašich peňazí, lebo 
inak umrieme hladom.“ Dosť 
dobre poznal súvislosti medzi 
rozvojovou pomocou a medzi 
rozpadom poľnohospodárstva 
vo svojej západoafrickej krajine. 

V núdzových situáciách, na 
ktoré poukazuje Evanjelium 
a  ktoré otestujú človeka, ide 
o  hladných a  smädných, o ute-
čencov a bezdomovcov, o nahých 
a chorých. Evanjelium pridáva 
k týmto tradičným skutkom mi-
losrdenstva radikálnu situáciu, 
v ktorej sa všetci núdzni nachá-
dzajú: „Bol som vo väzení a  ne-
navštívili ste ma“ (Mt 25, 36-39). 
Byť uväznený v závislosti je bieda 
v  biede. Preto niektorí konajú 
dobro tým, ktorí nevedia, že im 
pomáhajú. 

Evanjelium nie je také jed-
noduché, akým by sme ho 
chceli mať. Pri nasýtení päť-
tisíc ľudí nie je napísané, že 
Ježiš prikázal apoštolom na-
sýtiť hladných. Uvádza sa, že  

„Je tu chlapec, ktorý 
má päť jačmenných 
chlebov a dve ryby.“ 
(Jn 6,9). Boží Syn 
ďakoval za to málo, 
požehnal a  rozdá-

val. A ešte ostalo nazvyš. 
Podľa Evanjelia je dôležité reš-

pektovať a požehnávať aj to, čo 
prinášajú samotní ľudia, ktorí 
sa ocitli v núdzi. Zjavne záleží aj 
na spoločnom bytí, na vzájom-
ne prejavenej úcte a na delení sa 
s vlastným majetkom. 

Pomáhať nestačí. Je potrebné, 
aby sme solidaritou nezahanbili 
toho druhého. Môžeme požeh-
návať majetok druhých. A môže-
me sa učiť spolunažívať. 

Z nemčiny preložila:  
Monika Hodnická

(Peter Eicher, in: Christ in der Gegenwart  
Nr. 30, 67. Jahrgang, Freiburg, 26. Juli 2015)

 Pomáhať nestačí.  
Je potrebné, aby sme 

toho druhého  
solidaritou  
nezahanbili.

 Preto niektorí  
konajú dobro tým,  

ktorí nevedia,  
že im pomáhajú.
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Z FILIÁLKY TEPLIČKA

Relikvie sv. Terézie  
z Lisieux pod Tatrami

Na začiatku mimoriadneho Svätého roka milosrdenstva putovali po našej krajine  
od 10. do 24. januára 2016 relikvie sv. Terézie. Patrí medzi najobľúbenejšie svätice súčasnosti  

a jej socha sa nachádza takmer v každom kostole. Relikvie tejto svätej karmelitánky obleteli už 
skoro celý svet. Boli v Brazílii, USA, Austrálii, Číne, Rusku, Iraku, Izraeli, dokonca aj vo vesmíre. 

Foto: Peter Lazor
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Asi 200 000 tisíc Slovákov si na viacerých 
miestach uctilo relikvie francúzskej sväti-
ce. Naši rehoľníci ich prevzali od francúz-
skej komunity sestier bosých karmelitánok 
z Lisieux. Putovanie relikvií prebiehalo s veľ-
kým záujmom veriacich. Mohli sme vidieť  
„naživo“, alebo prostredníctvom TV LUX, plné 
kostoly veriacich, v nich dlhé rady, často aj pred 
nimi, v chladnom počasí. V Prešove arcibiskup 
Ján Babjak vyslovil krásnu vetu: „Sv. Terezka 
prišla k nám uprostred januára, keď sú mrazy  
a  Slovensko je posiate ružami.“ Mohli sme za-
zrieť aj dojímavé zábery, keď malé dievčatá 
v bielych šatách vyberali z košíkov pestrofareb-
né lupene ruží a nimi obsypávali relikviár, ale-
bo keď si malí škôlkari pokľakli okolo relikviára.  
Silné okamihy boli aj pri uctievaní si relikvií 
chorými, vozičkármi. 

Naša Terezka Ježiškova
Narodila sa 2. januára 1873 v Alençone vo 

Francúzsku. Keď mala pätnásť, vstúpila do kar-
melitánskeho kláštora v Lisieux. 30. septem-
bra 1897 ako 24 ročná umrela na tuberkulózu.  
Nevedeli by sme o jej živote veľa, keby nezane-
chala svoj neobyčajný pamätník Dejiny duše. 
Stále túžila stať sa svätou. Bola naplnená láskou 
k Ježišovi. Verila, že v živote je potrebné vytvá-
rať i malé veci správne a s veľkou láskou. Sľú-
bila: „Nebo strávim konaním dobra na zemi do 
konca sveta a budem spúšťať na zem dážď ruží  
Božích milosti.“ 

Priťahuje k sebe milióny ľudí, od najmenších 
po starcov, katolíkov, protestantov, moslimov, 
ale i neveriacich. Pri exhumácii jej telesných 
pozostatkov sa šírila z jej hrobu veľmi silná vôňa 
ruží, jej najobľúbenejšieho kvetu. Hneď po jej 
smrti a hlavne po svätorečení pápežom Piusom 
XI (17. 5. 1925), sa začali diať tisícky zázrakov, 
obrátení, milostí a uzdravení. Hrob v Lisieux 
je dodnes miestom, kam prichádzajú ročne 
desaťtisíce pútnikov. Sv. Teréziu vyhlásil sv. Ján 
Pavol II. 19. októbra 1997 za učiteľku Cirkvi. Jej 
liturgická slávnosť pripadá na 1. októbra a je 
patrónkou misií, ale aj záhradníkov. Súčasný 
pápež je veľký ctiteľ sv. Terézie a aj preto žiadal, 
aby počas Synody o rodine boli v Ríme prítom-
né pozostatky svätice i jej rodičov Louisa a Zélie 
Martinovcov, ktorí boli ako prvý manželský pár 

v dejinách 18. októbra 2015 vo Vatikáne kanoni-
zovaní pápežom Františkom. 

Relikvie svätice v Poprade
18. januára za mrazivého, ale slnečného po-

časia navštívili relikvie sv. Terézie aj mesto Po-
prad. Z našej farnosti to bolo najbližšie miesto 
uctenia si relikvií. Už cestou ku Konkatedrále 
Sedembolestnej Panny Márie bolo vidieť ľudí 
s ružami v rukách, smerujúcich k tomuto mo-
dernému kostolu. Ako prvé po príchode do kos-
tola bolo cítiť jemnú vôňu ruží. Viacerí ich mali 
v rukách z rôznych farieb, niektorí i celé kytice. 
Človek nevidí každý deň stovky, ba až tisíce ruží 
na jednom mieste. 

S pribúdajúcim časom sa rýchlo zapĺňal chrám.  
Počas čakania na uctenie si relikvií sv. Terezky 
sme mohli rozjímať, modliť sa, vypočuť si ka-
techézu o uctievaní relikvií, modliť sa Korunku 
Božieho milosrdenstva. Pri presklenom Milé-
niovom relikviári, ktorý obsahuje významnú 
časť pozostatkov svätice, mal človek zvláštny 
pocit. Cítil úctu, radosť, dojatie, ktoré preja-
vil poklonou, dotykom, pohladením, krátkym 
vzdychom o  vyprosenie si milosti od svätice. 
K  osobnej úcte relikvií neprestajne prichádzali 
zasvätené osoby, rodiny s deťmi, študenti, mladí 
i starí, zdraví aj chorí. 

V tento výnimočný deň bola slávená slávnost-
ná sv. omša ku cti sv. Terézie. Na jej začiatku 
hlavný celebrant – dekan Ondrej Borsík – zdô-
raznil, že prítomní veriaci dostali milosť uctiť si 
pozostatky sv. Terézie, a preto by ju mali prosiť 
o milosti, viac sa otvoriť Bohu a prehĺbiť svoju 
vieru. V homílii sme si okrem iného vypočuli: 
„Nebeský Otec zveruje svoje tajomstvá malič-
kým, a to je aj príklad svätice, ktorej zveril dôle-
žité veci. Ježiš vzbudil v nej lásku ku krížu. Kde 
je kríž, tam je aj láska. Bez lásky by nebolo mu-
čeníkov, evanjelizovania.“ Pri rozlúčke s relik-
viami, hlavný celebrant ďakoval sv. Terezke, že 
nás poctila svojou návštevou a veriacich vyzval, 
aby lupene milosti odniesli do svojich rodín, 
miest, pracovísk a aby nám svätica načrtla pre 
nás novú cestu pre dosiahnutie neba. Z Popra-
du relikvie smerovali do Vyšných Hágov, lebo 
tam trpia ľudia podobne ako trpela sv. Terézia.

Jozef Sendrej
Literatúra: Katolícke noviny 1/2016, 

http://terezka.kkp.sk/zivotopis-sv-terezie-z-lisieux/  
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EPITAFY V MARKUŠOVSKOM KOSTOLE

Epitaf Kristíny Mekchey
Po epitafoch nachádzajúcich sa v hlavnej lodi kostola sv. Michala Archanjela,  
si predstavíme i ďalšie z epitafov, ktoré boli sekundárne umiestnené na stenách  

v Kaplnke sv. Damiána a Kozmu, zvanej aj „lieskovanská“. Všimnúť si ich možno cestou na chór.

Na západnej stene uvedenej 
kaplnky sa nachádza náhro-
bok, tento raz nie z červeného 
mramoru, ale pieskovcový. Po-
dobne ako väčšina doteraz opí-
saných epitafov, je rozdelený 
na dve časti. V hornej polovici 
je erb, ktorý je odlišný od ostat-
ných a evidentne nepatrí rodine 
Máriássy. Vyobrazený erb je po-
merne jednoduchý a strohý, bez 
akýchkoľvek okrasných prvkov. 
V  strede erbového štítu je vy-
obrazená koruna, ktorou zvisle 
prechádza šíp hrotom nahor. 
Z  pravej strany šípu je zobra-
zená šesťcípa hviezda a  z  ľavej 
strany mesiac. Vyobrazený erb 
patrí rodu Mekchey (Mečkej).

Náhrobok je najneskôr z  roku 
1562 a patrí Kristíne Mek-

cheyovej. Kristína bola mat-
kou Anny Sighérovej a svokrou 
Pavla Máriássyho, takže bola 
v príbuzenskom zväzku s ro-
dinou Máriássy. Je potrebné 
podotknúť, že ide o toho isté-
ho Pavla Máriássyho, ktorý dal 
založiť v  Markušovciach Vyššiu 
zemiansku školu. Zároveň ide 
o jeden z dvoch epitafov v kos-
tole v Markušovciach, ktorý bol 
vyhotovený pre ženu.

Zaujímavý detail si všimla 
vo svojej práci už Z. Čovano-
vá Jánošíková, keď uvádza, že 
text, ktorý je v spodnej časti ná-
hrobku, budí dojem, akoby bol 
zavesený na klinci. Túto ilúziu 
má navodiť prvok v tvare aké-
hosi prevráteného trojuholní-
ka v strede nad nápisom. Ten-
to prvok je vskutku ojedinelý 
a v rámci Spiša podobný zrejme 
nenájdeme. 

Samotný text podáva infor-
mácie zo života zosnulej, pri-
čom jeho preklad je nasledov-
ný: „Tento náhrobok dala v roku 
1562 pre svoju najdrahšiu matku, 
dcéru vznešeného pána Ladisla-
va Mekcheya, a  manželku pána 
Mathéziho, Kristínu, vyhotoviť 
urodzená pani Anna Sighérová, 
manželka vznešeného pána Pavla 
Máriássyho. Urobila tak na večnú 
pamiatku výnimočnej zbožnosti a 
viery svojej matky, ktorá sa dožila 
52  rokov a  zomrela 15. februára, 
na 1. pôstnu nedeľu.“

Dozvedáme sa tak, že otcom 
zosnulej bol Ladislav Mekchey. 
Kristína sa mohla narodiť okolo 
roku 1510. Jej prvým manželom 
bol sedmohradský šľachtic Ma-
tej Sighér a v tomto manželstve 
sa narodili prinajmenšom dve 
dcéry. Jednou bola Barbora, 
ktorá sa stala manželkou Sebas-
tiána Okolicsányiho a druhou 
Anna, manželka Pavla Mári-
ássyho. Po smrti prvého manže-
la sa mala Kristína znova vydať 
za šľachtica z rodu Matheszi. 

Vzhľadom na to, že Kristíni-
na dcéra Barbora umrela okolo 
roku 1558, osamelá vdova sa 
pravdepodobne uchýlila u svo-
jej druhej dcéry Anny a jej man-
žela v  Markušovciach. Radosť 
jej tak mohlo robiť minimálne 
päť vnúčat, ktoré sa v rodine 
Pavla Máriássyho a   jeho man-
želky Anny narodili do roku 
1562. (Celkovo sa v tomto man-
želstve narodilo osem detí.) 

Kristína Mekcheyová umrela 
dňa 15. februára 1562 v Marku-
šovciach.

Nielen v hlavnej textovej čas-
ti, ale i z nápisu po obvode ná-
hrobku sa opakovane dozvedá-
me, že ho nechala vyhotoviť na 
večnú pamiatku svojej matky 
dcéra Anna Sighérová. Zároveň 
ide o prvý z opísaných epitafov, 
ktorý nepatrí priamemu po-
tomkovi rodiny Máriássy.

Miroslava Lazniová

LITERATÚRA: NAGY, I: Magyarország családai. III. Pest: Nyomatott Biemel Es Kozma Vazulnál. 1858; ČOVANOVÁ JÁNOŠÍKOVÁ Z.: 
Sepulkrálne pamiatky Kostola svätého Michala Archanjela v Markušovciach (Spiš) In: Jiří ROHÁČEK (ed.): Epigraphica et Sepulcra-
lia, IV. Praha: Artefactum 2013; MÁRIÁSSY, P.: X. storočí rodu Máriássy. Košice: Harlequin, 2006.; HRASKOVÁ, N.: Renesančné epitafy 
a náhrobníky na Slovensku. In: Umení a remesla, 1969.; WAGNER, Carolus, Analecta Scepusii Sacri Et Profani. Pars II., Viennae 1774

Foto: Peter Lazor

Foto: Peter Lazor
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NÁZOR PSYCHOLÓGA

Kedy odpustíme osobe, ktorej ofenzívne sprá-
vanie – jej zrada, manipulácie, to, ako nás vyu-
žívala – v nás vyvolalo hnev a zatrpknutosť? Od-
poveď na túto otázku musíme hľadať vo funkcii 
emócie, ktorá u nás toto správanie vyvoláva, 
teda konkrétne vo funkcii hnevu. Ten je u nás 
vzbudený, aby sme reagovali čo najefektívnej-
ším spôsobom na hnev-vyvolávajúcu situáciu. 
Najskôr musíme preskúmať a aplikovať každý 
rozumný spôsob sebaobrany, zmierenia sa, do-
siahnutia spravodlivosti, presvedčenia osoby, 
ktorá nás napáda, že potrebuje napraviť svoje 
nesprávne konanie. Na to nám Boh dal hnev 
a jeho riadiaci mechanizmus: rozum a vôľu.

Ak všetko rozumné, čo sme mohli urobiť pre 
svoj pocit spravodlivého zadosťu-
činenia, zlyhalo, a nemôžeme už 
viac cítiť hnev a  zatrpknutie, na-
stal čas zvážiť vážne rozhodnutie 
odpustiť. Iba vtedy, nie skôr, lebo: 
„Všetko má svoj čas a svoju chvíľu 
každé úsilie pod nebom.“ (Kaz 3,1)

Predčasné odpustenie
Niektorí ľudia škodia sami sebe „predčasným 

odpustením“, ktoré ubližuje ich psychike, aj 
keď majú tie najsvätejšie pohnútky a zámery. 
Možno odpúšťajú predčasne, aby nemuseli čeliť 
svojmu pocitu hnevu. Privykli si na potlačenie 
podľa nich neakceptovateľnej emócie, a tak im 
neostáva nič iné – ak majú dobrú vôľu a túžbu 
zachovávať Božie zákony – len odpustiť. Ale 
práve to sú tie osoby, ktoré sa budú sťažovať, že 
nemôžu zabudnúť, aj keď už odpustili. Potom 
zvyčajne obviňujú samé seba z toho, že u nich 
pretrvávajú pocity hnevu a zatrpknutosti, kto-
ré udržujú živé spomienky na nespravodlivosť 
a útoky voči nim.

Títo ľudia často sami seba obviňujú z toho, 
že útočníkovi neodpustili „skutočne“, že neboli 

úprimní, že sú zlí kresťania. Stanú sa zmätenými 
a  rozpačitými, pretože pre nich pravidlo – od-
pustiť znamená zabudnúť – neplatí. Niektorí do 
týchto myšlienok zahrnú aj Boha a predpokla-
dajú, že ani on nezabúda na ich hriechy. Môže 
to viesť k depresii, sebaobviňovaniu a úzkostnej 
poruche.

Odmietanie odpustenia
Ak zablúdime k druhému extrému, ktorým 

je odmietanie odpustenia, alebo neodpuste-
nie spôsobené ignoráciou, osoba bude trpieť 
dôsledkami v rovnakej miere. Jej pocity hnevu 
a  zatrpknutosti, ak nie priamo horkosti, budú 

rásť vo svojej intenzite a  čoraz viac 
ovplyvňovať jej psychický a  fyzický 
stav. Tvorí to úrodnú pôdu, v ktorej 
sa môžu zakoreniť psychosomatické 
poruchy, rovnako ako nadmerné za-
oberanie sa pomstou alebo sebaľú-
tosťou, ktoré narúša každodenné po-

vinnosti, oddych, modlitbu a radosť zo života.
Jediná vec, ktorá môže predísť takémuto roz-

voju nepriateľstva je vôľové konanie, konkrétne 
odpustenie, tak ako nás to Ježiš naučil v mod-
litbe Otče náš, lebo myslel na našu psychickú 
pohodu a spirituálnu celistvosť. Vedel, že každý 
z  nás sa opakovane ocitne v situáciách, kedy 
máme „právo“ cítiť hnev a zatrpknutosť ako pri-
rodzenú reakciu na to, ako s nami iní zaobchá-
dzajú. Keďže ide o vôľový akt, a nie záležitosť 
pocitov, je ideálne vykonané iba raz pre kon-
krétne napadnutie určitou osobou. 

Definitívne odpustenie
Nakoľko náš hnev zvyčajne hneď „nevie“,  

čo sa deje na intelektuálnej a spirituálnej úrov-
ni, nechá sa znova pocítiť po tom, ako sme 
už odpustili vo forme zatrpknutosti. Nie je to  

Psychológia odpustenia 
v živote kresťana

  Všetko má  
svoj čas a svoju chvíľu 

každé úsilie pod nebom.“ 
(Kaz 3,1)

pokračovanie na strane 13
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Nová krížová cesta

Požehnanie 
krížovej cesty v Tepličke

Krížová cesta konaná po Veľkopiatkových obradoch po dedine má  
v Tepličke dlhoročnú tradíciu. Spočiatku bola každý rok nasmerovaná vždy k inému krížu  

v dedine, posledné roky viedla ku hlavnému krížu na cíntoríne.

P
oloha našej dediny s kop-
covitým a zalesne-
ným terénom v  jej 
blízkosti bola 

podnetom pre 
návrh postaviť v 
Tepličke stálu 
krížovú cestu. 
S  podporou 
ľudí naklo-
nených tej-
to myšlien-
ke sa začali 
riešiť prvé 
kroky jej 
realizácie. 
Prvým kro-
kom bol vý-
ber vhodnej 
lokality Pod 
malou horou. 
Výstavba si vyža-
dovala veľa úsilia, 
organizačného a ma-
teriálneho zabezpečnia, 
svojpomocnej a  brigádnic-
kej práce. S Božou pomocou a za-
nietenosťou ľudí bolo toto duchovné dielo v 
pomerne krátkom čase dokončené.

V nedeľu 28. februára 2016 sa v  lokalite Pod 
malou horou konala pobožnosť so slávnostným 
požehnaním všetkých zastavení krížovej cesty, 
ktoré vykonal pán farár Ondrej Švančara spolu 
s pánom kaplánom Františkom Benkom. Tejto 
slávnostnej pobožnosti sa zúčastnilo pomerne 

veľa ľudí nielen z Tepličky, ale aj 
rodákov z okolia.

Sme vďační a chceme 
sa prostredníctvom 

nášho časopisu 
Pokoj a Dobro 

za dar krížovej 
cesty poďa-
kovať. Poďa-
kovať pre-
dovšetkým 
Pánu Bohu 
za Božie 
r i a d e n i e 
a organi-
z á t o r o m 
za riade-

nie ľudské. 
Vďaka patrí 

všetkým, ktorí 
nezištnou od-

bornou a  brigád-
nickou prácou, ma-

teriálnou pomocou, 
poskytnutou technikou, 

finančnými milodarmi či 
akoukoľvek viditeľnou i  neviditeľ-

nou pomocou prispeli k zhotoveniu tohto 
duchovného diela.

Nech sa toto miesto stane pre nás všetkých 
posvätným miestom, kde budeme v modlitbách 
spolu s Ježišovým utrpením nachádzať posilu 
pre vlastné trápenia a ťažkosti života. Nech je 
tiež našim odkazom viery pre generácie, ktoré 
prídu po nás.

Vďační Tepličania
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dôkazom toho, že sme ne-
boli úprimní, ale vyplýva 
to z našej nedokonalosti, 
z toho, že sme v stave de-
dičného hriechu. Našej 
prirodzenosti chýba úpl-
ná jednota a  celistvosť, 
ktorú mala pre padnutím 
človeka. V závislosti od 
rozsahu a stupňa neroz-
vinutosti jednoty bude 
človek zažívať znovuob-
javenie sa hnevu a zatrp-
knutosti aj po tom, ako 
odpustil. Väčšmi to platí 
pre osoby s neurotickými 
poruchami ako pre osoby, 
ktoré sú zrelé.

Keď sa to stane, môže-
me urýchliť definitívne 
utíšenie týchto pocitov 
tak, že poprosíme Pána, 
aby požehnal človeku, 
ktorý nám ublížil a aby 
mu odpustil. Krátka mod-
litba spojená s  vizuali-
záciou danej osoby ako 
nášho brata alebo sestry 
v Kristovi, ktorú on milu-
je, ktorú vyslovíme vždy, 
keď pocítime zatrpknu-
tosť, zabezpečí definitív-
ne zmiznutie nášho hne-
vu a odporu. Spomienka 
na to, čo sa stalo, nás ne-
bude ďalej rušiť, pretože 
Pán zahojil našu bolesť. 

Zuzana Klučárová

Psychológia
odpustenia

v živote 
kresťana

pokračovanie zo strany 11

Foto: Peter Lazor
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RUŽENCOVÉ BRATSTVO 

1. S kým ste sa modlili? 
Vlado: „S mamkou a sestrami.“ Milka: „S členkou 
RB, ktorá už nechodí pre chorobu do kostola.“ 
Stazka: „Súkromne aj v spoločenstve.“ „So svo-
jou rodinou,“ odpovedali i ďalšie členky RB.

2. Kedy ste sa modlili? 
Väčšina členov sa modlila večer, čo je asi priro-
dzené, pretože prevažná časť členov má povin-
nosti a musí chodiť do práce alebo do školy. Ale 
máme tu aj našich starších, ktorí sú už na zaslú-
ženom dôchodku, a im viac vyhovovalo modliť 
sa ráno, respektíve dopoludnia.

3. Čo ste sa modlili? 
Skoro všetky odpovede boli jednoznačné: „Celý 
posvätný ruženec.“ Iba Stazka upresnila: „Pred 
posvätným ružencom sme si vzbudili aktuálny 
úmysel – nielen súkromný, ale aj za potreby RB 
a po ňom ďalšie príslušné modlitby k patriace 
k ružencu."

4. Opakovali ste tento obrad rovnako každý deň? 
Takmer všetci sa modlievali rovnako, no nie-
ktorí odpovedali: „K obrazu sme si zapálili aj 
sviece,“ Milka K. a Stazka: „Menilo sa to podľa 
okolností.“
5. Aké pocity ste prežívali? 
Vlado: „Vnútorný pokoj.“ 
Milka: „Tie najkrajšie, a myslím, že to bolo aj 
obojstranné, ako pre mňa, tak aj pre tú pani.“ 
Stazka: „Predovšetkým veľkú vďačnosť a pokoj.“
„Také, ako pri každej modlitbe,“ odpovedali  
Mária G. aj Marta G. a aj ďalší.

Pozvanie k modlitbe
V novembri 2015 začali putovať tri obrazy  

Ružencovej Panny Márie do našich rodín.  
Ak každý člen nášho Ružencového bratstva  

obraz prijme na jeden týždeň,  tak „putovanie“ sa skončí  
v novembri 2016. Práve teraz už prvá tretina našich  

ružencových sestier a bratov strávila týždeň modlitieb s pu-
tovným obrazom. Ďalší „čakatelia“  sú netrpezliví  a zvedaví, 

a preto sme sa pýtali i za nich. 
6. Čo by ste ešte dodali?
Na túto otázku nebolo veľa odpovedí, ale predsa: 
Milka: „Cítim, že táto modlitba posvätného ru-
ženca bola neobyčajná. Navzájom nás duchovne 
posilnila v  prežívaní viery, v zdieľaní osobných 
krížov, nesení kríža, ako sú utrpenia a choroby. 
Pani, u ktorej sme sa modlili, bola veľmi rada 
a pozvala nás aj nabudúce.“ 
Stazka: „V dnešnej dobe je ťažké nájsť si spoločný 
čas a priestor na stretnutie s Pánom a práve pu-
tovanie obrazu Ružencovej Panny Márie nám to 
umožnilo. Modlitba v  spoločenstve pôsobila na 
mňa silnejšie ako súkromná a  uvedomila som 
si, aké poslanie má spoločenstvo RB.“ A presne 
to je i zmyslom RB – pomoc a podpora nielen 
v rodine, ale aj navzájom, medzi našimi sestra-
mi a bratmi.

Význam modlitby v našom živote
Modlitba nám pomáha niesť náš kríž a spôso-
buje, že utrpenie nás neničí. Ľudský život je 
veľmi krehký. Túto krehkosť zakusujeme deň čo 
deň, najmä v kritických chvíľach života. Modlit-
ba nás posilňuje. Nemusíme sa hanbiť za to, že 
sa modlíme, keď nám je ťažko. Je dobré, že to 
tak robíme. Predsa sa však máme modliť vždy, 
a nielen vtedy, keď nám je ťažko. Modlitba nás 
citovo aj psychicky posilňuje a presviedča nás 
o tom, že je niekto, kto nás bezhranične miluje. 
Človek, ktorý prijíma lásku, ju chce dávať ďalej. 
Vytrvalá modlitba sa pre nás stáva prameňom 
vnútorného pokoja a  vnútorne nás aj uzdra-
vuje. Máme sa modliť, lebo sme pokúšaní na 
zlo. Modlime sa za otvorené oči a uši, lebo oni 
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PRE RODIČOV

nás privedú k pravde. 
Vďaka modlitbe zís-
kavame nádej, hoci 
by sme boli ponorení 
do hriechov, slabostí 
či sklamania. Prichá-
dza obraz aj do tvoj-
ho domu? Prijmi ho 
so všetkou úctou, aby 
mohol splniť svoju 
misiu. 

Nenechajme
sa odradiť

Bez ohľadu na to, 
aké metódy sú po-
užívané, modlitba 
naráža na rôzne ťaž-
kosti ako je vlažnosť 
a nechuť k modlitbe. 
Nedá sa im uniknúť. 
Keď prídu, nemali by 
sme sa čudovať a zne-
pokojovať sa nimi. 
Netreba sa dať zne-
chutiť, ale za každú 
cenu treba vytrvať! 
Boh vidí našu dobrú 
vôľu a všetko obráti 
v náš prospech. Ne-
treba sa tiež trápiť 
pre roztržitosť. Keď 
sa nám naše myšlien-
ky roztratia, neustále 
ich treba opäť obra-
cať k Bohu. Najprv 
sa treba postaviť do 
Božej prítomnosti. 
Napriek rozličným 
protivenstvám, treba 
byť v modlitbe vytrva-
lý. Prosme Pána, aby 
v  nás vzbudil túžbu 
po modlitbe.

Renáta Regecová

Zdroj: www.satmarky.sk/
images/duchovna_obnova/

sam_s_bohom_17.doc

Berme do úvahy, že dieťa si uve-
domuje klamstvo približne od 
šiestich rokov, dovtedy hovoríme 
o detských konfabuláciách, kto-
ré sú pre tento vek prirodzené. 
Deti učíme klamať i my dospelí. V 
útlom veku sú deti úprimné, ho-
voria, čo ich napadne (niekto je 
škaredý, tučný, smrdí...) My sa za 
nich hanbíme a učíme, že tak ne-
smú hovoriť. I dospelý často zakla-
me, zapiera, vyhovára sa a dieťa ho 
napodobňuje. Napríklad ak mama 
nechce rozprávať s  niekým, kto 
zvoní pred dverami, vyzve dieťa, 
aby povedalo, že nie je doma.

Rozlišujme rôzne formy klama-
nia – zapieranie, vychvaľovanie, 
zvaľovanie viny na iného, podvod 
k vlastnému prospechu alebo ško-
de niekoho iného. Ak dieťa klame 
z nedostatku informácií, treba mu 
informácie poskytnúť. Ak z nedo-
statku prosociálneho správania, 
ponúknime mu možnosti, ako rie-
šiť určité situácie. Ak sa klamstvom 
obraňuje, vysvetlime mu, že tým 
len situáciu zhoršilo a pretože sa 
dopustilo dvoch chýb namiesto 

Nielen politici klamú
Od počiatku sveta, dnes nevynímajúc, ba priam prehlbujúc,  

sme svedkami umocňovania klamstiev. Klamú média, politici, úradníci, 
nadriadení, podriadení. Ťažko tomu zabránime, ale iste by sme uvítali, 

keby neklamali aspoň naše deti, naša budúcnosť. 

jednej, trest bude dvojnásobný. 
A podvod si zaslúži okamžitý trest. 
Snažme sa obmedzovať výhody, 
ktoré má dieťa zo svojich lží a po-
silňovať výhody, ktoré pramenia 
z toho, že hovorí pravdu, aby cítilo, 
že klamať je zbytočné. 
Klamstvo je aj vidieť. Ako? Všímajme 
si tieto znaky: 
• nervozita, nervózne uhýbanie  

pohľadom,
• mimika – sčervenanie, zbled-

nutie, falošný úsmev, zmena 
rýchlosti žmurkania,

• nástojčivé presviedčanie –  
„Fakt, neklamem! Fakt!

• reč – pomalšie hovorenie, vy-
mýšľanie: „nóóó... a potóóóm... 
alebo ako to vlastne bolo?! Už 
ani neviem,

pokračovanie na strane 17

 Rozlišujme rôzne formy  
klamania – zapieranie,  

vychvaľovanie,  
zvaľovanie viny na iného, 

podvod k vlastnému  
prospechu alebo škode  

niekoho iného.

Foto: Peter Lazor
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Príspevok z Lieskovian

V ďalekej egyptskej krajine,
ležiacej na púšti, na Níle, 
žil spolu s ľudom egyptským
aj národ zvaný hebrejský. 
Vládol im krutý faraón
a ten sa bál počtu Hebrejov.
Kázal raz svojim vojakom a radcom
usmrtiť maličkých hebrejských chlapcov. 
Jedného však matka tajne zachránila –
v košíku do tŕstia pri Níle ukryla. 

Dcéra faraóna kúpala sa práve,
keď začula dieťa hlasno plakať v tráve. 
Prišlo jej ho ľúto – srdce mala dobré,
v paláci dieťatko chovala jak svoje. 
Faraónka chlapca Mojžišom nazvala,
pretože ho sama z tej vody vytiahla.
Keď Mojžiš vyrástol, videl svoj ľud trpieť.
Zabil Egypťana, a tak musel utiecť. 
V krajine Madián usadil sa potom, 
s manželkou Seforou žil tam mnoho rokov. 

Izraelský národ v otroctve žil ďalej,
až kým Pán Boh vzhliadol na ich hrozný nárek. 
Mojžiš pásol ovce raz na vrchu Horeb,
keď tu zbadal oheň – tŕňový krík horieť. 
A tu k nemu z kríka sám Boh prehovoril,
aby izraelský národ vyslobodil. 
Tak sa Mojžiš naspäť do Egypta vrátil, 
aby svojmu ľudu slobodu navrátil. 
Šiel za Faraónom, aby mu prepustil ľud,
no ten o tom nechcel ani slovko počuť. 

Tu Boh Egypťanom zjavil svoju silu
a premenil na krv všetky vody Nílu. 
Sedem dní sa nemohol egyptský ľud napiť,
no faraón neprestal Hebrejčanov trápiť. 
A preto Boh poslal do Egypta žaby,
no faraón sa smial, že je to trik slabý.
Boh poslal komáre na dobytok, na ľud,
no faraón stále odmietal poslúchnuť. 
Ani keď roj múch Egyptom prelietal, 
faraón Hebrejcov prepustiť odmietal. 

Pánov prechod
Dobytok trápil mor a ľudí zas vredy,
no faraón nezmenil názor ani vtedy. 
Boh zoslal z neba dážď a krúpy ukrutné,
srdce faraóna ostalo však tvrdé. 
Čo ľadovec nechal, kobylky požrali, 
Hebrejci ešte vždy slobodu nemali. 
Na tri dni krajinu postihla tma hustá,
no Hebrejci stále Egypt neopustia. 
Tu Boh Mojžišovi zjavil krutú správu,
že na Egypt zošle ešte jednu ranu. 

Mojžiš z Izraelcov starejších si zvolal,
a čo majú robiť, to im nadiktoval:
„V tú noc budete jesť mäso baránkove
s nekvaseným chlebom a zelinky horké. 
Najedzte sa rýchlo, bedrá si opášte,
obuv na nohách a palicu majte. 
Z krvi baránkovej dvere namažete
a tej noci z domu nikto nevyjdete. 
V túto noc krajinou prejde Anjel smrti,
prvorodené z Egypta všetko usmrtí.“

Ako Boh povedal, tak sa aj stalo
a všetko egyptské v tú noc nariekalo. 
Faraón Mojžiša zavolal si ráno
a s jeho národom z krajiny vyhnal ho. 
Izraelský národ na nič viac nečakal,
z krajiny egyptskej rýchlo sa ponáhľal. 
Slobodnými boli a nie viac otroci,
Pán ich na tej ceste viedol vo dne v noci. 
Faraóna smútok nedržal však dlho,
kto mu bude robiť, keď prepustil sluhov?

Rozkázal svojim zajať späť otrokov,
pustil sa za nimi, chcel ich dať do okov. 
Zbadal ich táboriť pri Červenom mori,
istý si sám sebou, že ich tu dohoní. 
Tu Boh more sušil rukou Mojžišovou,
izraelský národ prešiel suchou nohou.
Keď faraón chcel prejsť, tak sa vody zliali, 
a egyptské vojsko celé pochovali.
Tak zachránil ľud svoj, Pán z egyptskej zeme,
aby mohol raz žiť v zemi zasľúbenej.

 Veronika Šebestová, Lieskovany
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• drobné gestá – ohrýzanie 
nechtov, hrýzanie pier, zabáva-
nie sa s gombíkom, mädlenie 
rúk, masírovanie nosa.
Psychologička Mgr. Zuzana  

Palenčárová upozorňuje, aby sme 
sa nespoliehali na to, že nám by 
predsa dieťa nikdy neklamalo. 
I keď máte perfektný vzťah, môže 
dôjsť k takýmto skratom, ktoré 
ho veľmi ľahko narušia. Potom 
už bude neskoro hasiť podstatne 
väčšie problémy. „Dôveruj, ale 
preveruj.“ Ak vám zaklame raz 
a  vy ho prichytíte, fajn. Ale, keď 
klame opakovane, treba zasiah-
nuť a  viesť „vážny rozhovor“. Ak 
ani toto nepomôže, je dobré vy-
hľadať odbornú pomoc a prob-
lém riešiť, radšej to neodkladať, 
mohlo by byť totiž už neskoro. Na 
druhej strane dodáva, že dôvera 
a  porozumenie by mali byť pev-
nou výbavou rodiča s dieťaťom, 
aby sa predchádzalo podkopá-
vaniu sebavedomia. Keď bude 
mať odmala dieťa pocit, že nech 
sa deje čokoľvek na svete a povie 
pravdu, bude rodič pri ňom stáť, 
že mu neodtrhne hlavu, prav-
depodobne sa naučí na rodiča 
obracať aj s  problémami. A   na-
učí sa, že omyl, nehoda, ťažkosti 
sa spoločne lepšie prekonávajú. 
Bude rásť s  dôverou v spravodli-
vý a „čitateľný“ svet bez zbytoč-
ných pocitov viny, či hanby, ktoré 
sú skratkou k zatĺkaniu, klamstvu 
a vyhýbaniu sa.

(Spracované podľa: http://www.sme.sk/, 
http://najmama.aktuality.sk/, 
www.golfcourseindustry.com)

Adriana Lazorová
Článok bol uverejnený  

na http://www.mcvcielka.sk/img/ 
detske-klamanie-prednaska.pdf

Nielen politici 
klamú

pokračovanie zo strany 15

Foto: Peter Lazor
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Úloha pre vás: Pomôžte sliepke, mame, prejsť vajíčkovým bludiskom 
k zatúlanému kuriatku.

Kresba: Adriana Lazorová
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koľko si získal lajkov (po slovensky páčikov) za 
poslednú fotku vloženú na Facebook? Bolo ich 
viac, ako mal kamoš či kamoška? Zdá sa, že sa 
musíš odfotiť lepšie, možno ich bude viac. A kto 
ju už komentoval? Čo ti napísal? 

Áno, bežná realita, zdieľame, komentujeme, laj-
kujeme, predbiehame sa v úspešnosti. 

Internet prináša poučenie i zábavu. Umožňu-
je komunikovať s ostatnými rýchlo, nadväzovať 
kontakty a spoznávať nových kamarátov. Je veľa 
detských internetových portálov, kde si môžete 
zasúťažiť, niečo sa naučiť, pobaviť sa. Tak, ako 
v reálnom živote, aj na internete existujú nebez-
pečenstvá. Obťažovanie, internetové zastrašo-
vanie, získavanie citlivých informácií – to je len 
niekoľko z nich. Skôr než si sadneš za počítač, 
uvedom si niektoré skutočnosti:

Ľudia nemusia byť vždy tými, za ktorých sa  
vydávajú.

Na internete môžeš stretnúť dobrých aj zlých 
ľudí. Namiesto kamaráta na druhej strane môže 
sedieť niekto iný (brat, sestra, otec, alebo aj úpl-
ne cudzí človek). Preto neposkytuj informácie 
o sebe a svojej rodine, neprezrádzaj svoju adresu, 
telefónne číslo, ani to, kam chodíš do školy. Tiež 
neposielaj svoje fotografie neznámym ľuďom. 

Stretávanie neznámych ľudí z internetu osa-
mote je nebezpečné.

Osoba, ktorú si stretol v anonymnom svete 
internetu, nemusí byť v skutočnosti taká, ako 
na prvý pohľad vyzerá. Môže byť sympatická 
a zábavná, ale aj nebezpečná. Preto na takéto 
stretnutie buď vôbec nechoď, alebo si tam nie-
koho pozvi. Najlepšie je porozprávať sa s rodič-
mi, staršími a poprosiť ich o pomoc. 

Nezverejňuj heslá a iné citlivé údaje. 
Na internete sa môžeš stretnúť aj s podvod-

níkmi, ktorí sa vydávajú za dôveryhodných 
(napr. za poskytovateľa internetu, banku alebo 
inú finančnú inštitúciu) a  snažia sa tak získať 
citlivé informácie. Takýto podvodný postup sa 
označuje anglickým termínom phishing. Svoj-
im „obetiam“ posielajú podvodníci e-mailové 
správy, v ktorých požadujú z nejakých vážnych 

dôvodov meno, prihlasovacie údaje, rôzne čísla 
na rodičov, ktoré sa dajú dobre zneužiť. Preto za 
žiadnych okolností neotváraj poštu zo zdroja, 
ktorý nepoznáš, rovno to vymaž. (Okrem iného 
ti môže do počítača nabehnúť vírus). Neodpo-
vedaj na e-mail, v  ktorom niekto žiada heslo, 
číslo kreditnej karty rodičov či iné osobné infor-
mácie a tiež neklikaj na odkazy na internetové 
stránky pripojené k takejto e-mailovej správe. 

Zverejňuj len fotografie, za ktoré by si sa pred 
rodičom nehanbil.

Najlepšie je fotografie veľmi nezverejňovať, 
lebo prezrádzajú veľa – kde si, čo robíš, že na-
príklad nie si s rodinou doma (prázdny dom sa 
núka zlodejom). Ak ich zverejňuješ, tak si zhod-
noť vhodnosť fotografie. To sa týka i vtipov, ob-
rázkov, videí, zdieľaní a lajkov. Nezabúdaj, že i ty 
si stvorený na Boží obraz.

Používajte internet spoločne. 
Rozprávaj sa s rodičmi o tom, čo robíš na in-

ternete a s kým komunikuješ, jednoducho ich 
informuj, porozprávaj im príhody, pobavte sa 
spoločne. Záujem rodičov neznamená nedosta-
tok dôvery z ich strany. Veď aj v reálnom svete sa 
zaujímajú o tvojich priateľov, o to, s kým sa stre-
távaš, kde a ako tráviš čas. To isté by malo pla-
tiť aj pre svet virtuálny, čiže internet. Je priam 
povinnosťou rodiča kontrolovať tvoj internet  
z dôvodu bezpečnosti.

V prípade akékoľvek zlého zážitku na interne-
te sa môžeš zdôveriť rodičom. Oni tvoju dôveru 
iste nesklamú.

Adriana Lazorová
(informácie použité z http://internet.rodinka.sk/lekcia26.php)

Tak ako v reálnom živote, aj na internete 
 existujú nebezpečenstvá.

Ahoj, Dobráčik,
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PRE MLÁDEŽ

Žijeme v dobe, v ktorej je bežný ľa-
hostajný a formálny prístup k nábo-
ženstvu. Sme známi pre naše závislosti 
od mobilov, televízie, pre náš nedosta-
tok záujmu a absenciu zodpovednosti, 
pričom Boh zostáva kdesi v  kúte. Nie 
je načase vykonať zmenu? Ježiš hovorí: 
„Milovať budeš Pána, svojho Boha, ce-
lým svojím srdcom, celou svojou dušou 
a celou svojou mysľou.“ Nie sú to ľahko-
vážne slová len tak vyslovené do vzdu-
chu niekde medzi rečou. Nie je to kon-
štatovanie, je to pevné rozhodnutie.

 Keď počujeme tieto slová, sme ochot-
ní Bohu poskytnúť istý čas. Tri hodiny 
do týždňa, možno dvadsať minút do 
dňa a nejakú tú nedeľu, piatok či pri-
kázaný sviatok. Je to akoby sme Bohu 
hovorili: „Pozri, rozdelíme si to takto: 
Tebe darujem túto časť seba a  zvyšok 
si nechám, ok?“ Často sa usilujeme len 
o  kompromisy, snažíme sa s Bohom 
vyjednávať namiesto toho, aby sme mu 
dali všetko.

 Skutočne je potrebné darovať Bohu 
všetko? Sväté písmo nám ponúka od-
poveď: „Poznám tvoje skutky, že nie si 
ani studený, ani horúci. Kiež by si bol 
studený alebo horúci! Takto, že si vlaž-
ný, ani horúci, ani studený, už-už ťa 
vypľúvam z úst.“

Keď Ježiš zostúpil na zem, celý svoj 
život odovzdal Bohu. Plnil jeho vôľu, 
síce to prinášalo mnoho ťažkostí. Av-
šak, prinieslo to svoje ovocie. Nepove-

dal Bohu: „Bože, poslal 
si ma tu na zem, tak 
sa ti niekedy povenu-
jem. Ale ísť na kríž, no, 
neviem, radšej nie.“ Je-
žiš plnil Otcovu vôľu. 
A  ako to celé dopadlo? 
Zvíťazil nad hriechom 
a   zachránil celé ľud-
stvo, len preto, že bol 
ochotný povedať Otco-
vi každý deň svoje áno. 

Spomeňme si na 
chvíľu, keď bol Ježiš 
s  učeníkmi v Getse-
manskej záhrade. Svä-
té písmo svedčí o tom, 
akú úzkosť a samotu 
pociťoval. Čo vtedy po-

vedal? „Otče môj, ak ma tento kalich nemôže minúť 
a  musím ho piť, nech sa stane vôľa Tvoja.“ Necúvol 
späť. Vedel, že ho čaká namáhavá cesta. No aj vtedy 
zostal verný a svoj život odovzdal natoľko Bohu, že 
mu dovolil, aby ho zbičovali, zosmiešnili, ukrižovali 
a napokon zavraždili. Keby Ježiš odmietol svojho Otca 
a povedal mu nie, tak by nenastala tak potrebná spá-
sa pre všetkých ľudí, neuskutočnilo by sa toto veľdielo 
Božej lásky. Ako nakoniec skončil Ježiš? Zachránil celé 
ľudstvo a stal sa víťazom. 

Boh chce, aby sme šli do sveta a konali službu lás-
ky, aby sme celý život prežili s ním. Boh má s nami 
plán. Budú v ňom ťažkosti, ale v plnej odovzdanosti 
nás čaká víťazstvo a pravá radosť v Božej plnosti. Čo je 
pravá odovzdanosť Bohu? Rozhodnúť sa pre jeho vôľu 
v každej chvíli života.

Annamária Salanciová

Koľkokrát mám Bohu 
ešte povedať áno?

Boh povoláva našu generáciu na pravé prežívanie jeho lásky. Hovorí: „Buď všetko, alebo nič,“  
sú to veľmi ťažké slová. Túžbou Boha je, aby sme všetci žili preňho a zároveň  

aj pre všetkých našich blížnych. Jeho cieľom je vychovať generáciu mladých ľudí,  
ktorá mu bude schopná darovať všetko. Generáciu, ktorá nebude Krista považovať len za malú 

časť života, ale položí ho do stredu svojej pozornosti. 

 Boh od nás nechce 
polovicu nášho srdca, 

ale túži po celom našom 
srdci. Netúži, aby sme 

boli vlažní, ale aby sme 
mali pevné rozhodnutia 
a boli zapálení preňho. 
Buď sme horúci, alebo 

chladní. V tomto prípade 
neexistuje žiadna stred-

ná cesta. Boh klope  
na naše dvere a čaká  

na rozhodné áno. 
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Hudba prinášajúca pokoru, 
askézu a umiernenosť

Nie je veľa autorov, ktorí majú tak výrazný štýl, že ich okamžite spoznáte.  
Arvo Pärt k nim určite patrí. Estónsky hudobný skladateľ, predstaviteľ  

takzvaného sakrálneho minimalizmu. Narodil sa 11. septembra 1935, v Paide v Estónsku.  
Skromný a tichý človek, rovnaký ako jeho hudba, ktorá je priezračne čistá. 

„Myslím si, že zvuk je veľ-
mi zaujímavý fenomén. Ľudia 
nevedia, ako silno nás hudba 
ovplyvňuje. V dobrom, aj v zlom. 
Môžete človeka zvukom zabiť, 
no existuje aj zvuk, ktorý je opa-
kom zabitia. Rozdiel medzi tý-
mito postojmi je obrovský. Mô-
žete si vybrať,” hovorí Arvo Pärt 
v dokumente BBC z roku 1997. 
Rozhovor tam vedie Björk, jed-
na z mnohých hudobníkov, kto-
rí sa hlásia k jeho vplyvu. 

Jeho púť medzi najväčšie 
osobnosti súčasnej hudby sa 
začala v  útlom detstve, keď sa 
pokúšal vybrnkávať prvé tóny 
na pokazenom domácom kla-
víri. Tam niekde sa dá vystopo-
vať základ jeho avantgardných 
experimentov. Diela z raného 
obdobia sú dielami úplne iné-
ho tvorcu, okrem kritiky komu-
nistického režimu však prišla aj 
autorská kríza. Vyriešil ju dlhou 
odmlkou, počas ktorej študoval 

gregoriánske chorály, pravo-
slávnu cirkevnú hudbu a  ranú 
európsku polyfóniu.

V druhej polovici 70. rokov 
prerušil ticho a prišiel s hudbou, 
ktorá bola úplným opakom 
doby a veľkým 
zjavením – pri-
nášala pokoru, 
askézu a  umier-
nenosť. Od roku 
1976 používa 
novo vytvorenú 
vlastnú minima-
listickú techniku, 
ktorú nazval tintinnabuli (latin-
sky – zvončeky). Sám ju opisuje 
takto: „Môj nový štýl sa skladá 
z  dvoch ciest: jedna línia pred-
stavuje moje hriechy a druhá 
línia predstavuje odpustenie 
týchto hriechov. (...) Jeden hlas 
je komplikovanejší a  subjektív-
nejší, ten druhý veľmi jednodu-
chý, jasný a objektívny.“ Pracuje 

s jedným, dvoma hlasmi. Stavia 
z jednoduchých materiálov – 
trojzvuk v jednej tónine. Tri tóny 
súzvuku sú ako zvončeky, preto 
používa názov „tintinnabuli“. 
Prvou verejne uvedenou sklad-

bou v  novom štýle 
bola Für Alina z roku 
1976. Diela ako spo-
mínané Für Alina, 
Tabula rasa, Fratres 
či Spiegel im Spiegel 
vovádzajú posluchá-
čov do nového sveta 
plného veľkej krásy. 

Patria medzi novodobú klasiku.
Mojím prvým kontaktom 

s jeho tvorbou bola skladba „De 
profundis“ (Žalm 130 – Z  hl-
bín...) odvysielaná v rámci pôst-
nej relácie v  slovenskom kres-
ťanskom rádiu. Jemné, zároveň 
mohutné vyjadrenie ľudského 
utrpenia a túžby po vyslobode-
ní z vlastnej biedy preniká kaž-
dým tónom myseľ a  telo. Jeho 
tvorba ma uchvátila natoľko,  
že sa stala neoddeliteľnou sú-
časťou Pôstneho obdobia v mo-
jom živote. 

Pärtova hudba bola použitá aj 
vo filme taliansko-francúzskej 
koprodukcie s názvom, ktorý 
jedinečne vystihuje dielo tohto 
vzácneho hudobného mystika 
„La Grande Bellezza“ (Veľká 
nádhera).

Peter Lazor
Foto: internet

 Môj nový štýl  
sa skladá z dvoch ciest:  
jedna línia predstavuje 

moje hriechy a druhá  
línia  predstavuje  
odpustenie týchto  

hriechov.
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Š
éfredaktorka časopisu Monika 
Hodnická otvorila toto stretnutie 
srdečným privítaním hostí aj všet-
kých zúčastnených a prenechala 

slovo historikovi Miroslavovi Števíkovi, 
ktorý pútavým spôsobom odprezento-
val tému: Markušovce - starobylé cen-
trum veľkého domínia.

 Mnohých Markušovčanov určite teší, 
že naše rodáčky Miroslava Lazniová 
a Lucia Goldbergerová vo svojej prá-
ci prezentujú návštevníkom históriu 
a krásy Markušoviec. Svoju odbornosť 
a skúsenosti zúročili aj v  nových pub-
likáciach o Markušovciach, ktorých sú 
spoluautorkami. V toto nedeľné popo-

Markušovské popoludnie  
so zaujímavými hosťami

Redaktori časopisu Pokoj a dobro zorganizovali 13. marca 2016  
v novozrekonštruovaných priestoroch kultúrneho domu podujatie s názvom Markušovské 

popoludnie so zaujímavými hosťami. 
ludnie historička Miroslava Lazniová 
zaujala témou Historické klenoty obce 
Markušovce. Sériu prednášok uzavrela 
lektorka v múzeu Lucia Goldbergerová 
s názvom Kaštieľ v Markušovciach.

Umelecké fotografie Markušoviec od 
Petra Lazora umocnili estetickú úroveň 
popoludnia. 

Po odznení tém mali zúčastnení 
možnosť neformálnej diskusie s odbor-
níkmi, predstaviteľmi obce a hosťami. 
Debata sa niesla v priateľskom duchu. 
Informácie z  prednášok a následné 
rozhovory zanechali príjemný dojem. 
Tešíme sa na nové stretnutia a témy.

Zuzana Adamcová

Dôležité 
dátumy  

vo farnosti
1. máj 2016 

Prvé sväté prijímanie  
Teplička

8. máj 2016 
Prvé sväté prijímanie  

Markušovce

ODPUSTOVÉ SLÁVNOSTI
14. august 2016 

Lieskovany
11. september 2016 

Teplička
2. október 2016 

Markušovce
25. september 2016 
Sviatosť birmovania 

INFORMÁTOR

NUGÁTOVÉ REZY
Ingrediencie: 9 žĺtkov, 
9 bielkov, 220 g práškového  
cukru, 220 g mletých orechov,
5 dkg hrubej múky,  
3 lyžice mletých piškót,  
1 prášok do pečiva, 500 ml mieka, 2 vanilkové 
cukre, 1 puding Zlatý klas, 2 pol. lyžice polohrubej 
múky, 250 g Hery, 200 g práškového cukru.

Postup: Vymiešame žĺtky s práškovým cukrom do 
peny. Pridáme mleté orechy, hrubú múku, mleté 
piškóty alebo strúhanku, 1 prášok do pečiva a sneh 
z bielkov. Dobre premiešame a rozotrieme na veľký 
hlboký plech s mastným papierom. Pečieme 20 – 25 
minút pri teplote 180°C a 10 minút pri teplote 170 °C.

Koláč po vychladnutí prerežeme po dĺžke a potrie-
me džemom, na vrch nanesieme plnkou. Z mlieka, 
vanilkového cukru, Zlatého klasu a polohrubej múky 
uvaríme na kašu. Zvlášť vyšľaháme Heru s práško-
vým cukrom a spojíme s vychladnutým krémom, 
pridáme trochu rumu. Polejeme polevou spojením 
bielej a tmavej čokolády.                         Marta Kamenická

Foto: Peter Lazor
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„No tento 
 poklad máme 
 v hlinených 
 nádobách,  
 aby mal Boh 
 zvrchovanú moc,  
 a nie my.”
           (2Kor 4,7)

Aranžovanie v markušovskom kostole: Marianna Sečková
Foto: Peter Lazor 


