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Jedného dňa ho v  nahroma-
denej vnútornej nespokojnosti 
„položila“ situácia, keď pripra-
voval mladých snúbencov na 
manželstvo. Po ich odchode 
sa prichytil pri myšlienke, že 
všetko, čo im rozprával, boli len 
akési zbožné frázy. Zhrozil sa 
sám zo seba, zo svojej plytkosti. 
Plný frustrácie neskôr vybehol 
do prírody a začal kričať: „Bože, 
kde si? Bože, kde si?“ A  znova 
a znova: „Bože, kde si?“ Až do 
vysilenia. Po dlhšej chvíli, zlo-
mený, už len šepkal: „Bože, kde 
si?“ A zrazu sa prichytil pri tom, 
že z úst mu v tichosti vychádza 
veta: „Bože, a kde nie si...?“

Precitol. Pochopil. Nanovo 
a hlbšie. Odišiel na určitý čas do 
prísneho kláštora, aby naštar-
toval svoj duchovný život ove-
ľa hlbšie. Ísť do hĺbky je podľa 
neho vidieť a chápať veci v šir-
ších súvislostiach.

Naozaj, Bože, kde nie si? Veď 
ty si všade! Všade okolo nás,  
v celom stvorenstve aj v  ľuďoch 
i vo mne samom.

Začínajú letné prázdniny 
a  dovolenky. Vydáme sa na 
cesty a pokúsime sa oddýchnuť 

Istý súčasný český teológ bol hosťom v televíznej diskusnej relácii. 
Okrem rozhovoru o dôležitých teologických témach pootvoril aj svoje 
vnútro a porozprával o kríze, ktorú prežil vo svojom kňazskom živote.

Editoriál aktuálna téma

Milí čitatelia!

si – či už v zahraničí, na Sloven-
sku alebo len jednoducho na 
vlastnej záhrade. My nemusíme 
ísť do kláštora, aby sme išli v na-
šom živote viac „do hĺbky“. Na 
začiatku stačí, keď si začneme 
pozornejšie všímať svet okolo 
nás. Zistíme, koľko krásy pre-
hliadame kvôli vlastnej „pre-
vádzkovej slepote“. A  nebude 
to len nejaký sentimentálny 
pocit. Môžeme zažiť ozajstný 
Boží dotyk a položiť si spolu so 
sv. Pavlom otázku: Človeče, „čo 
máš, čo si nedostal?“ (1Kor 4, 7). 
V tej chvíli celé naše namyslené 
ego o  našej šikovnosti, schop-
nosti a  výnimočnosti prikryje 
plášť pokory. Pravej pokory, 
nie podceňovania sa, ani nie  
takzvanej pokory, ktorej boli 
plné našuchorené politické vy-
hlásenia tesne pred voľbami. 
Skutočnej pokory, o  ktorej sa 
nehovorí. Pravá pokora sa žije, 
lebo pramení z  poznania, že 
Boh nám dal všetko. A my sme 
len správcami jeho dobier.

Požehnané leto praje

Monika Hodnická
šéfredaktorka

monika.hodnicka@gmail.com

Putujme s radosťou
Význam putovania v živote kresťana

Už tradične sa pre nás začiatok júla spája s Levočskou púťou na Mariánskej hore v Levoči – najstarším 
pútnickým miestom východného Slovenska. Ani tento rok nebude výnimkou. Do Levoče poputujú veriaci 

z celého Slovenska, aby si uctili Božiu Matku, predniesli jej svoje prosby i trápenia, prosili ju o pomoc 
a ochranu, či ďakovali jej za milosti a dobrodenia, ktoré im neustále vyprosuje u svojho Syna.  

Pri tejto príležitosti by sme si chceli priblížiť tradíciu a význam pútí i putovania v živote kresťana.

Tradícia putovania
Už pri čítaní Starého zákona 

zistíme, že dejiny Božieho ľudu 
sú dejinami ľudu, ktorý neustá-
le putuje a neustále čosi hľadá. 
Abrahám hľadá nové pastviská, 
nové kraje, Izrael hľadá zasľú-
benú zem, aby nakoniec zistil, 
že to čo hľadá nie sú ani úrod-
nejšie polia, ani krajšie lúky, ale 
že v skutočnosti hľadá Božiu 
prítomnosť. 

Dejiny kresťanstva sú po celé 
stáročia charakterizované tým, 
že Boží ľud často a rád putoval 
na rozličné miesta, nazýva-
júc ich posvätnými či svätými 
miestami. Niektoré ciele pútí 
majú svoj dôvod v svätosti ne-
jakej osoby, iné sú zviazané 
so životom a utrpením Krista 

(Svätá zem, Jeruzalem), ďalšie 
sa vyznačujú tým, že počas stá-
ročí sa vyvinula tradícia, ktorá 
ich nejakým osobitným spôso-
bom spája so svätosťou. 

Význam putovania
Púte – pešie pochody k pút-

nickým miestam – sú jedineč-
nou možnosťou vyznať svo-
ju vieru, svoje presvedčenie, 
prinášajú nové impulzy, nové 
obzory, nové možnosti a pri-
spievajú k duchovnému rastu 
každého kresťana. Majú nie-
koľko významov. 

V prvom rade je to poukáza-
nie na život ako púť smerom 
k Bohu. Každá púť má svoj 
počiatok i koniec, ako náš po-
zemský život. Každá púť taktiež 
končí na niektorom pútnickom 
mieste, ktoré má pre veriacich 
duchovný význam, kde človek 
posilní svoju vieru, načerpá 
duchovné sily.

Púte majú aj spoločenský vý-
znam. Keď skupina pútnikov 
prechádza cez mestá a dediny, 
upozorňuje tak ľudí na potrebu 
duchovných hodnôt v živote. 
Človek, ktorý zbadá pútnikov si 
– hoci len na chvíľu – pomyslí 
na svoju púť, na svoj život, jeho 
zmysel, možno na svoje puto-
vania v mladosti, a možno prij-
me rozhodnutie zmeniť svoj 

život, popremýšľa nad zmenou 
svojho hodnotového rebríčka. 

Na púťach sa taktiež vytvára 
istý druh spoločenstva. Toto 
spoločenstvo pútnikov je rôz-
norodé, vekom aj duchovnou 
skúsenosťou, tvoria ho du-
chovní aj laici. Predsa len je 
toto spoločenstvo zomknuté 
bližšie, je odhodlané prísť spo-
ločne do svojho cieľa tak, aby 
nikto nezaostal, aby každý do-
končil svoju púť, je odhodlané 
spoločne pri vzájomnej po-
moci prekonať všetky nástrahy 
púte – páľavu či dážď, horú-
čavu či chlad, hustú premáv-
ku a  podobne. Toto spoločen-
stvo pútnikov je prototypom 
kresťanského spoločenstva  
vzájomnej pomoci a lásky. 

Putovanie
v súčasnosti

V súčasnej dobe rastie v Eu-
rópe popularita pútnických 
ciest. Od tých kratších k lokál-
nym svätyniam, až po viac-
mesačné pútnické cesty do 
Ríma či do Compostely. Pešie 
putovanie napĺňa očakávania 
moderného človeka po stretnu-
tí s  tradíciami, nábožnos-
ťou a  históriou miest Európy.  
Fenomén novej éry putovania 
znamená pre niekoho hlboký 

duchovný impulz k zamysleniu 
sa nad vecami tohto sveta, nad 
svojím životom, pre iného zase 
nevšednú turistiku. V oboch 
prípadoch je putovanie aj dnes 
prostriedkom na duchovné 
obohatenie, čo je v časoch kríz 
dobrou voľbou.

Spracovala Barbora Klučárová

 Pešie putovanie napĺňa 
očakávania moderného človeka 

po stretnutí s tradíciami, 
nábožnosťou  

a históriou miest Európy.

 Izrael hľadá zasľúbenú zem, 
aby nakoniec zistil, že to čo hľadá, 

je Božia prítomnosť.

Foto: Peter Lazor

Foto: Peter Lazorilustračné foto

 Rembrandt van Rijn – Návrat márnotratného syna
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NÁUČNÉ ČLÁNKY NÁUČNÉ ČLÁNKY

 A čo tak porozmýšľať nad 
tým, že by sme svojho blížneho 

zaodeli našimi modlitbami?

Foto: Peter Lazor

Abrahám
Znova sa Abrahámovi zjavil Pán pri terebin-

toch Mamreho, keď za najväčšej horúčavy dňa 
sedel pri vchode do stanu. Keď zdvihol oči, videl 
neďaleko seba stáť troch mužov. Len čo ich zba-
dal, utekal im od vchodu svojho stanu v ústrety, 
poklonil sa až k zemi a povedal: „Pane, ak som 
našiel milosť v tvojich očiach, neobíď svojho slu-
žobníka; donesie sa trochu vody, umyte si nohy 
a  odpočiňte si pod stromom! Prinesiem kúsok 
chleba a posilníte sa. Potom pôjdete ďalej. Veď 

prečo by ste mali prejsť popri svojom služobníko-
vi?!“ Oni odpovedali: „Urob, ako vravíš!“ 

Abrahám sa poponáhľal do Sárinho stanu 
a povedal: „Zober rýchlo tri miery jemnej múky, 
zamies a napeč podplamenníkov!“ Potom Abra-
hám bežal k stádu, vybral pekné mladé teľa, dal 
ho sluhovi a on sa poponáhľal pripraviť ho. Po-
tom priniesol maslo, sladké mlieko i teľa, ktoré 
dal pripraviť, a predložil im to. (Gn 18, 1 – 8)

Tretí skutok telesného milosrdenstva nám ho-
vorí o tom, že keď ide okolo nás nejaký pocestný, 

máme sa ho ujať, prichýliť ho do svojho príbyt-
ku, ponúknuť mu občerstvenie, pokrm.

V príbehu zo Starého zákona vidíme, že Abra-
hám to vykonával už dávno pred tým, ako vznik-
li skutky milosrdenstva. Ba dokonca Abrahám 
neprijal len obyčajných pocestných, ktorí mali 
len cestu okolo, ale v týchto pocestných sa zjavil 
sám Boh. Akoby Abrahám už vtedy uskutočňo-
val Kristovo slovo: „Čokoľvek ste urobili jednému 
z  týchto mojich najmenších bratov, mne ste to 
urobili.“ (Mt 25, 40)

Ujať sa blížneho
V súčasnosti asi nemáme až tak veľa pocest-

ných, ktorí by išli okolo nášho domu a prosili 
o prístrešie. Ale v dnešnej dobe po našich uli-

ciach prechádza veľké množstvo ľudí, ktorí sú 
zahľadení do svojich mobilov, nevnímajúc oko-
lie a  okolitých ľudí. Vďaka modernej technike 
vieme veľmi ľahko komunikovať s ľuďmi, ktorí 
sú na druhej strane planéty, ale kvôli modernej 
technike nevieme komunikovať s ľuďmi, ktorí 
prechádzajú okolo nás a možno práve oni potre-
bujú našu pomoc. Možno ani nie tak materiálnu 
pomoc, ale skôr nejaké povzbudenie, potešenie, 
útechu alebo aspoň vypočutie. 

Ujať sa pocestných môže znamenať aj vedieť 
sa odpojiť od internetu, facebooku, mobilu, ve-
dieť pochopiť srdce svojho blížneho, aby sme aj 
my mohli od Ježiša počuť: „Čokoľvek ste urobili 
jednému z týchto mojich najmenších bratov, mne 
ste to urobili.“

Pocestných sa ujať

Nahých odievať
Noe

Noe začal obrábať zem a vysadil vinicu. A keď 
sa napil vína, opil sa a obnažený ležal vo svojom 
stane. I uvidel Cham, Kanaánov otec, nahotu 
svojho otca a vonku to hovoril svojim dvom bra-
tom. Ale Sem a Jafet vzali plášť, obaja si ho polo-
žili na ramená, išli chrbtom a zakryli otcovu na-
hotu. Keď sa Noe prebral z vína a keď sa dozvedel, 
čo mu urobil najmladší syn, povedal:

„Kanaán, staň sa poníženým sluhom svo-
jich bratov! Nech je zvelebený Pán, Boh Se-
mov a   Kanaán nech je jeho sluhom! Nech 
Boh rozvetví Jafeta a  nech býva pod Semový-
mi stanmi a  Kanaán nech je jeho sluhom!“  
(Porov. Gn 9, 20 – 27)

Na tomto príbehu zo Starého zákona vidíme, 
ako sa kedysi brala nahota. Ako sa so zdržanli-
vosťou a hanblivosťou hovorilo 
o nahote druhého človeka. S akou 
úctou Sem a  Jafet zakrývali na-
hotu svojho otca. Dnes to veľmi 
chýba. 

Odev
V dnešnej dobe je oblečenia až nadbytok. Prí-

kladom je existencia obchodných centier, ktoré 
predávajú rôzne (väčšinou značkové a predra-
žené) oblečenie. A my len kupujeme a vyhadzu-

jeme, kupujeme a vyhadzujeme a stále dookola. 
V  tom lepšom prípade, keď sa chceme zbaviť 
zbytočného, zodretého, roztrhaného oblečenia 
alebo takého, čo by sme si už sami neobliekli, 
dáme to na charitu, na dobročinné zbierky, chu-
dobnejším rodinám. A takto si zalepíme svedo-
mie a pýšime sa, akí sme dobrí, že sme urobili 
dobrý skutok. 

Odievať druhých modlitbou
A čo tak porozmýšľať nad tým, že by sme svoj-

ho blížneho zaodeli našimi modlitbami. Keď sa 
dozvieme, že niekoho čaká ťažká situácia, že pre-
žíva nejaké problémy, že niekomu ubližujú. Ta-
kého človeka by sme mohli zaodiať modlitbou, 
obliecť jeho dušu, daný problém, situáciu Božím 

požehnaním.
Svätý Jakub hovorí: „Modlite sa 

jeden za druhého. Lebo veľa zmôže 
naliehavá modlitba spravodlivého.“ 
(Porov. Jak 5, 16) Svätý apoštol Pa-
vol v Liste Timotejovi žiada „aby sa 
konali prosby, modlitby a orodova-

nia a vzdávali vďaky za všetkých ľudí, za kráľov 
i za všetkých, čo sú na vyšších miestach, aby sme 
mohli žiť tichým a pokojným životom vo všetkej 
nábožnosti a mravnej čistote.“ (1 Tim 2, 1 – 2)

František Benko, kaplán

Foto: Pavol Zmuda
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náučné články

NÁHRADA ŠKODY
Počas dovolenkového obdobia sa znova hromadia žaloby o náhradu škody.  Napríklad preto, že posteľ 

v hoteli bola príliš mäkká, voda v bazéne príliš studená,  hluk od susedov príliš silný a bufet „all-inclusive“ 
príliš skromný. Kurióznymi  sťažnosťami sa to len tak hemží. Napríklad, že v bazéne pri pláži bolo údajne  
príliš klzko, a preto sa človek pošmykol a roztrhol si šľachu.  Niekto predsa musí byť vinný. Plavčík alebo 

personál, ktorý sa stará o čistenie, či mesto, ktoré neumiestnilo žiadnu výstražnú tabuľu...? 

ZO ZAHRANIČIA

Už dlho sa takáto projekcia v myslení prenáša aj 
na samotnú biológiu. Postihnuté dieťa sa tak vní-
ma ako prípad „škody“, keď lekári nespozorovali 
počas tehotenstva nejakú anomáliu a  nevystrí-
hali matku. A tak znemožnili včasný potrat. Ne-
mecký časopis Spiegel informoval o  masívnom 
náraste žalôb, ktoré sa týkali náhrady škôd v ob-
lasti medicíny. Ako príklad sa uvádza prípad páru 
právničky a právnika, ktorí chceli, aby sa o nich 
počas pôrodu ich dieťaťa staral primár. On však 
poslal vrchnú lekárku. Keď lekárka zachytila po-
dozrivý tlkot srdca, po vyšetrení krvi sa rozhodla 
pre cisársky rez. Dieťa prišlo na svet zdravé. Na-
priek tomu matka podala žalobu – kvôli ublíženiu 
na tele. Vraj preto, že jej nebol dopriaty očakávaný 
zážitok z pôrodu. Proces sa skončil mimosúdnym 
vyrovnaním.  

Kvôli tomu, že ochrana práv má rozsiahle po-
istenie, stúpli nároky na dokonalosť. To, čo sa 
kedysi prijímalo za osud, náhodu, tragédiu, vyvo-
láva teraz protest. „Inflační proroci šťastia“ a me-
dzičasom dokonca duchovní „wellness-kazatelia“ 
tohto sveta ohlasujú zo všetkých kútov, že náš ži-
vot musí a môže byť nekonečným vyžarovaním 

Foto: Peter Lazor

Láska je liekom
Zázrak je dobrým príkladom 

tých citov, ktoré máme mať voči 
nešťastiu druhých ľudí. Mať 
dobré srdce, schopné mať súcit 
s ľudským utrpením, schopné 
pochopiť, že na utrpenie, ktoré 
sprevádza a skľučuje ľudí na 
celom svete, je sku-
točným liekom len 
láska. Každá iná 
útecha môže po-
môcť na chvíľu, 
ale neskôr zane-
chá len horkosť 
a zúfalstvo. Ježiš 
kladie milosrden-
stvo medzi základ-
né témy svojho kázania, 
učí nás, ako sa máme správať 
k človeku a najmä k tomu, kto-
rý trpí. Láska nepredstavuje len 
vzrušenie a cit, ale je niečím, čo 
vedie ku konaniu skutkov, ktoré 
ju dokazujú. Naša láska k člove-
ku musí byť láskou činorodou. 
„Nemilujme len slovom a jazy-
kom, ale skutkom a pravdou.“ 
(1Jn 3,18)

Nie lacná útecha
Kto chce milovať, musí mať 

porozumenie a spolucítenie. 
Potrebujeme mať srdce plné 
pochopenia, aby sme boli 
schopní trpieť s trpiacimi a ra-

dovať sa s radujúcimi. Dokázať 
zabrániť utrpeniu vždy, keď len 
budeme môcť a stať sa ľuďmi, 
ktorí sami prežívajú a šíria ra-
dosť všade, kde sa nachádzajú. 
Nejde o lacnú útechu pre tých, 
čo prežívajú utrpenie alebo 
neúspech, ide skôr o nádej člo-
veka, ktorý vie, že je Božím die-

ťaťom. On nás potešuje 
v  každom našom sú-

žení, aby sme mohli 
aj my potešovať 
tých, čo sú v akom-
koľvek súžení, tou 
útechou, ktorou 

Boh potešuje nás. 
(2Kor 1,4) Obrať člo-

veka o túto nádej a na-
hradiť ju čisto prirodzenou, 

materiálnou nádejou znamená 
to isté, ako spreneveriť sa prav-
de a  podviesť človeka. Takáto 
utópia privedie človeka skôr či 
neskôr do hlbokého zúfalstva 
a beznádeje.

Reálne skutky
Náš postoj spolucítenia 

a  milosrdenstva, sprevádzajú-
ci zodpovedajúcimi skutkami, 
má v prvom rade zahŕňať tých, 
s ktorými sa denne stretávame, 
lebo ich Boh postavil po našom 
boku a tých, ktorí to najviac po-
trebujú. Je nepravdepodobné, 
že u Boha nájdeme zaľúbenie 

Tešiť zarmútených

svojím súcitom s  ľuďmi, kto-
rí sú od nás na míle vzdialení 
a pritom budeme zanedbávať 
mnohé príležitosti, ktoré sa 
denne vyskytujú na praktizova-
nie spravodlivosti a lásky k naj-
bližším ľuďom. Okrem poskyt-
nutej útechy tým, čo sú v núdzi, 
naše skutky milosrdenstva slú-
žia aj na zdokonaľovanie našich 
vlastných duší. Ježiš mocnejšie 
pôsobí v duši toho, kto sa pribli-
žuje k  jeho maličkým. „Čokoľ-
vek ste urobili jednému z tých-
to mojich najmenších bratov, 
mne ste to urobili.“ (Mt 25,40)

Ak chýba láska
Životu bez lásky chýba akoby 

základné zloženie. Aj najlepšie 
dobré skutky, ktoré si len vie-
me predstaviť, ak by boli bez 
lásky, boli by ako cvendžanie 
kovu, ktorého zvuk trvá niekoľ-
ko okamihov a potom sa stráca. 
Bez lásky podľa apoštola Pavla 
aj najväčšie dary strácajú hod-
notu. Keby som mal... a  lásky 
by som nemal, ničím by som 
nebol. Apoštol Pavol nás po-
vzbudzuje „usilujte sa o lásku“. 
(1Kor 14,1)

„Podľa toho spoznajú všetci, 
že ste moji učeníci, ak sa bude-
te navzájom milovať.“ 

(Jn 13,35)
Ondrej Švančara,  

správca farnosti

Potom išiel do mesta, ktoré sa volá Naim. Išli s ním jeho učeníci a veľký zástup ľudu.  
Keď sa priblížil k mestskej bráne, práve vynášali mŕtveho. Bol to jediný syn matky a tá bola vdova. 
Sprevádzal ju veľký zástup z mesta. Keď ju Pán uvidel, bolo mu jej ľúto a povedal jej: „Neplač!“ 
Potom pristúpil a dotkol sa már. Nosiči zastali a on povedal: „Mládenec, hovorím ti, vstaň!“ Mŕtvy 
sa posadil a začal hovoriť. A Ježiš ho vrátil jeho matke. Tu sa všetkých zmocnil strach, velebili Boha 
a hovorili: „Veľký prorok povstal medzi nami,“ a „Boh navštívil svoj ľud.“ A táto zvesť o ňom sa roz-
šírila po celej Judei a po celom okolí.     (Lk 7,11 – 17)

Ježiš je dojatý zármutkom vdovy, ktorá stratila to jediné, čo mala, svojho syna.  Ježišovi jej bolo ľúto. 
Možno svoje dojatie prejavil aj navonok, ako to bolo pri smrti Lazára. Je dojatý bolesťou tej ženy a nemôže 
ju nechať bez útechy. Pristúpi k nej a povie – neplač.  A potom nastáva zázrak, ako prejav Kristovej moci.

 Láska 
nepredstavuje len 
vzrušenie a cit, 

ale je niečím, čo vedie 
ku konaniu skutkov,  
ktoré ju dokazujú.

šťastia. Preto pánmi situácie majú byť prinajmen-
šom naši splnomocnenci šťastia. Keď to tak však 
nie je, pretože to tak nemôže  byť, musia trpieť 
vinníci. Ukazuje sa, že iba jediná žaloba nemá 
nádej na pozemsko-súdny úspech:  tá proti Bohu 
kvôli tomu, že on nás všetkých necháva umrieť 
a raz nechá zaniknúť aj Zem v Supernove nášho 
rozžeraveného a rozpadajúceho sa slnka.

Blaho večného života sa dnes javí mnohým 
ľuďom pochybne, nedôveryhodne. O to viac sa 
stupňuje želanie, vychutnávať si život tu a teraz. 
Kedysi to tak bolo: človek – Boží obraz. To pomá-
halo znášať nedokonalosť a smrteľnosť. Avšak so 
stratou viery v Boha sa nešťastný človek čoraz viac 
ponára do ilúzie, že on sám je obrazom perfekt-
ného šťastia.  To valcuje nielen justíciu, ale aj sa-
motné bytie človeka. 

Kto nám nahradí to, že sme sa vôbec narodili 
a musíme žiť v tragickom, pominuteľnom a evo-
lučnom živote?  Kedysi  to bol Boh, ktorý nám dá-
val prísľub šťastia, že ho raz uzrieme tvárou v tvár.  
Je čas dovoleniek, skúsme o tom porozmýšľať.

 Z nemčiny preložila: Monika Hodnická
(Der Kommentar, in: Christ in der Gegenwart, 

67. Jahrgang, Freiburg, 12. Juli 2015)

 To, čo sa kedysi 
prijímalo za osud, náhodu, 
tragédiu, vyvoláva teraz 

protest.

Foto: Peter Lazor
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Z FILIÁLKY TEPLIČKA

Foto: Peter Lazor

V dnešnej uponáhľanej a pretechnizova-
nej dobe, dobe virtuálneho sveta, interne-
tu, sociálnych sietí a elektronickej komuni-
kácie sa na nás z každej strany valí: Pripojte 
sa! Pripojte sa k internetu, mailovej schrán-
ke, sociálnej sieti, zoznamke, aplikácii... 
Pripojte sa, lebo ak nebudete pripojení, 
prídete o vždy čerstvé informácie, aktuál-
ne novinky – kto čo urobil, kto čo ponúka, 
čo potrebuje, čo je nové doma i vo svete. 
Ak nie ste pripojení, ako by ste ani neboli. 
Aj takáto je podoba dnešného zrýchleného 
sveta, sveta digitálnej a virtuálnej reality. 

Ale aj v živote kresťana, v našom kres-
ťanskom svete, platí PRIPOJTE SA! Pripoj-
te sa, na ktoré často zabúdame a radšej 
uprednostňujeme to virtuálne pripojenie. 
Pred nedávnom sme slávili dva významné 
kresťanské sviatky – sviatok Zoslania Du-
cha Svätého a sviatok Najsvätejšej Trojice. 
V  oboch sviatkoch je dominantný Duch 
Svätý a jeho dary, ktoré máme stále k dis-
pozícii, nonstop, nevyčerpateľné pramene 
darov múdrosti, rozumu, rady, sily, pozna-
nia, nábožnosti a bázne voči Bohu. Toľko 
darov na jednom mieste, darov nevýslovnej 
hodnoty a potreby každého z nás – malých, 
veľkých, dospelých, ženy, mužov, starých 
ľudí. Pre každého  a môžeme ich mať vždy 
a všade. Boh nerozlišuje kto si, aké máš 
pripojenie, aké máš k tomu zariadenie či 
iPhone, či android, či si online, alebo na 
WiFi. Či si doma, alebo v práci, v zahraničí, 
na dovolenke, výlete. Boh Otec, Syn, Duch 
Svätý a jeho dary sú všade.

Boh nás nielen cez tieto sviatky, ale každý 
deň pozýva pripojiť sa k nemu, k Duchu Svä-
tému a čerpaniu jeho darov. A nepotrebu-
jeme k tomu žiadny komplikovaný nástroj, 
zariadenie či pripojenie. Stačí nám láska. 
Láska, v ktorej je všetko v jednom – nástroj 
na čerpanie darov aj pripojenie. Tak nevá-
hajme a pripojme sa hneď k prvému z jeho 
darov, daru múdrosti, aby sme sa múdro 
správali a s druhým darom, darom rozumu, 
boli múdro a rozumne PRIPOJENÍ.

Peter Lačný, Teplička

Byť pripojený
Čo je koreň horkosti?

Horkosť Biblia opisuje ako otravu ducha, 
psychológia o nej hovorí ako o zatrpknutosti 
a  potlačených emóciách. Jej spletité korene sú 
tvorené jednak drobnými hriechmi, ktorým 
neprikladáme veľký význam, no usá-
dzajú sa v našom podvedomí ako kal 
na dne pohára a pri každej ďalšej 
voľbe medzi dobrom a zlom nás 
negatívne ovplyvňujú.

Druhá zložka horkosti je za-
siata z vonkajšieho prostre-
dia. Horkneme, keď nás niekto 
urazí, ublíži nám, hovorí o nás 
nepravdy, alebo nám ukrivdí. Po 
čase naše opakované rozprávanie 
o  negatívnom zážitku okolie obťa-
žuje, prestanú nám venovať pozornosť, 
a my na svoje trápenie ostávame sami. Dokola si 
v hlave prehrávame bolestné spomienky, vedie-
me dialógy s ľuďmi, ktorí pri nás v skutočnosti 
nie sú a oddávame sa sebaľútosti. 

Zatrpknutí však nebývame len voči ľuďom, 
ale i voči Bohu, na ktorého sa obracia-
me s výčitkami, pretože nechápeme, 
ako môže byť dobro ukryté v situá-
cii, keď strácame blízkeho človeka 
či vlastnú dôstojnosť. Napokon, 
horkosť často cítime aj voči sebe 
samým, ľutujeme a vyčítame si 
rozhodnutia a skutky z minulosti.

Rast horkosti
Prítomnosť horkosti vo svojom živote 

spoznáme, keď sa u nás objaví presvedčenie o 
vlastnej malosti a nedostatku síl na boj so „zlým 
svetom“ okolo nás. Cítime sa bezmocní, 
ako steblo zmietané vo vetre. Stráca-
me odhodlanosť a chuť do života, 
čo sa často prejavuje psychoso-
matickými poruchami. Nedoká-
žeme zaspať, máme vysoký tlak 
alebo respiračné ochorenia, 

Koreň horkosti
„Dbajte na to, aby nik nepremeškal Božiu milosť; aby nevyrazil nijaký koreň horkosti  

a nevyvolal zmätok a nenakazil mnohých.“ (Hebr 12,15)
poruchy trávenia, pečene či žlčníka, trpíme zim-
nicou, tŕpnutím končatín alebo závratmi, pričom 
žiaden z týchto príznakov nemá organickú príči-
nu. Objavia sa aj psychické príznaky – bezdôvod-
ná nervozita, podráždenosť a  strach z niečoho,  

čo nevieme presne pomenovať.

Ako ho odstránime 
zo svojho života?

Ak chceme koreň horkosti vy-
trhnúť zo svojho vnútra, musí-
me si predovšetkým uvedomiť, 
že horkosť nie je príznakom na-

šej zloby, ale výsledkom hroma-
denia negativity. Obzvlášť by sme 

mali venovať pozornosť jeho nená-
padnosti a pýtať sa samých seba, ako sa 

cítime. V  úprimnosti pred sebou samým nám 
poslúžia aj telesné pocity nepohody a nepokoja. 

Ako veriaci ľudia v liečbe zatrpknutosti nemô-
žeme zabúdať na čítanie Božieho slova a  na mod-

litbu – oba tieto „nástroje“ nás povzbudia 
k tomu, aby sme zvládli nasledujúci krok –  

premenu myslenia.
Nech už sme zatrpkli voči sebe, 

ľuďom alebo Bohu, dennodenne 
máme množstvo negatívnych 
myšlienok, ktoré k tomu sme-
rujú. Je potrebné každú z  nich  
zachytiť a pokúsiť sa premeniť ju 

na pozitívnu. Základným pravid-
lom je nepotláčať v sebe negatív-

ne pocity a  zážitky, zveriť sa o nich 
blízkemu človeku, Bohu, alebo kusu 

papiera, na ktorý ich vypíšeme. Následne 
naplňme svoju myseľ pozitívnymi a  krásnymi 

vecami – vzťahom s  Bohom, s  ľuďmi, 
ktorých milujeme, obdivom ku všet-

kému živému, čo nás obklopuje, 
umením a  láskavým prístupom  
k sebe samému.

Zuzana Klučárová

 Po čase naše 
opakované rozprávanie 

o negatívnom zážitku okolie 
obťažuje, prestanú  

nám venovať pozornosť,  
a my na svoje trápenie 

ostávame sami.

 Po dôslednom 
vyhľadaní príčin našej 

horkosti totiž nasleduje  
premena myslenia.
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500-sté výročie

pre deti

Zo života 
Štefana Máriássyho

Štefan Máriássy sa narodil v roku 1463 a  jeho rodičmi boli Ladislav Máriássy a Anna Csehi. 
Zaujímavé je, že rok jeho narodenia sa zachoval len vďaka svedectvu jeho matky pred Spišskou  
Kapitulou z 20. mája 1467, kde uvádza, že jej syn Štefan má v tom čase štyri roky.

Štefan zdedil všetky rodové majetky a získal preto prívlastok „Premocný“. V roku 1485 sa oženil a jeho 
manželkou sa stala Lucia Csáholyová. Narodilo sa im šesť detí, dve dcéry – Helena a Klára – a štyria 
synovia – Matej, Ján, Urban a František. Nie je známe, v akom poradí sa deti narodili, ale isté je, že 
František bol najmladší a narodil sa najneskôr v prvej polovici roku 1501. Onedlho nato, najneskôr 
v roku 1502, Lucia Csaholyová umrela.
Zakrátko sa Štefan oženil znova. Jeho druhou manželkou bola Potenciána Bornemiszová. K sobášu 
došlo najneskôr v júli 1504, pričom mala Štefanovi porodiť ešte dve dcéry – Margitu a Potenciánu. 

V službách  
rodiny Zápoľských

Už Ladislav Máriássy zastával za života Imri-
cha Zápoľského významnú politickú funkciu, 
podľa očakávaní ho teda nasledovali i jeho sy-
novia, medzi nimi aj Štefan, ktorý zastával vý-
znamné regionálne politické a administratívne 
funkcie. Za pôsobenia palatína Štefana Zápoľ-
ského v roku 1492 prijal funkciu kastelána Šariš-
ského hradu a od roku 1494 plnil i funkciu ka-
pitána na tomto hrade. Zatiaľ čo v januári roku 
1494 sa uvádza ešte ako šarišský podžupan, už 
v júli toho istého roku sa v archívnych listinách 
spomína dokonca ako šarišský župan. Na vývoji 
Štefanovej kariéry možno pozorovať úzky vzťah 
medzi Máriássyovcami a Zápoľskými.  V pomer-
ne krátkom čase sa totiž vypracoval na jedného 
LITERATÚRA: ČOVANOVÁ JÁNOŠÍKOVÁ Z.: Sepulkrálne pamiatky Kostola svätého Michala Archanjela v Markušovciach (Spiš) In: Jiří 
ROHÁČEK (ed.): Epigraphica et Sepulcralia, IV. Praha: Artefactum 2013; DUCHOŇOVÁ Diana: Mariáši Štefan. In: Historia Scepusii 
Vol. I In: Martin Homza – Stanisław A. Sroka (eds.), Historia Scepusii, Vol. I. Bratislava – Kraków 2009; IVÁNYI, B.: A márkusfalvi 
Máriássy család levéltára 1243 – 1803. In Közlemények Szepes vármegye múltjából, IX évfolyam, Levoča, 1917; KUCHARSKÁ,  
V.: Ducissa. Život kňažnej Hedvigy v časoch Jagelovcov. Bratislava : Post Scriptum s.r.o., 2014; WAGNER, K.: Diplomatarium Comitatus 
Sarosiensis Posonii et Cassoviae: Landerer, 1780,

Foto: Peter Lazor

Prestavba kostola 
v Markušovciach z čias Štefana Máriássyho 

Štefan Máriássy bol veriacim človekom a  vý-
znamne pomohol i k dobudovaniu kostola v Mar-
kušovciach. V rokoch 1486 – 1490 nechal  k hlavnej 
lodi so severnej strany pristaviť kaplnku v gotic-
kom slohu, ktorá bola zasvätená sv.  Kozmovi a 
Damiánovi, patrónom lekárov a zdravia. V období 
okolo roku 1500 bola prestavaná a zväčšená sa-
kristia a z južnej strany nechal ku kostolu pribudo-
vať ďalšiu kaplnku, tentokrát zasvätenú sv. Anne, 
ktorá bola patrónkou jeho matky. Najväčšia pre-
stavba a rozšírenie kostola viditeľné do dnešných 
čias sa teda udiali za života Štefana Máriássyho.

Prestavba hradu 
v Markušovciach z čias Štefana Máriássyho

Bohatstvo Štefana Máriássyho sa odrazilo 
i  v  rodovom sídle – na hrade v Markušovciach, 
ktorý dal na prelome 15. a 16. stor. prestavať 
a  rozšíriť severným a západným smerom a bol  
vybudovaný nový pevnostný systém. Hrad bol 
rozšírený o nádvorie západným smerom. 

Väčší rozruch ako samotná prestavba hradu 
však vyvolalo pobúrenie 13 spišských miest na 
čele s Levočou proti tomuto konaniu Štefana. 
Zrejme to pramenilo z obavy, že tak veľké sídlo by 
im mohlo byť konkurenciou v obchodnom styku 
Uhorska s Poľskom. Na stranu spišských miest sa 
v roku 1507 postavil aj kráľ Vladislav II. V dôsled-
ku toho došlo k dohode medzi Máriássyovcami 

a  spišskými mestami a Štefan pristúpil na kom-
promisy, medzi inými napríklad aj na to, že kostol 
sv. Michala nebude k hradu pripojený.

Rodinný erb
Jeho zásluhou dostal rod svoju tvár v podobe jed-

notného erbu. Ten mu bol udelený päť dní po sviatku 
Mateja apoštola, 29. februára 1504, kráľom Vladisla-
vom II. Jagelovským. Od toho času mohli Mári-
ássyovci oficiálne užívať svoj vlastný rodový erb.

Mecenáš a staviteľ
Štefan Máriássy bol zrejme horlivým mece-

nášom, o čom svedčí niekoľko archívnych listín 
dokazujúcich štedré dary, ktorými takmer celé 
obdobie po roku 1486 podporoval Cirkev.

Listina datovaná do roku 1505 svedčí o tom, že 
obdaroval kláštor antonitov v Dravciach. 

V roku 1507 daroval aj kartuziánskemu kláš-
toru sv. Jána na Skale útočišťa pri Letanovciach 
veľký štvorkolesový mlyn nachádzajúci sa na 
rieke Hornád, tiež súčiastky mlyna a aj rybník na 
svojom majetku v Smižanoch (Somogy) na Spiši. 
Mal tak učiniť za svoju duchovnú spásu, ako i za 
duchovnú spásu svojich rodičov.

Pod jeho vedením mala byť postavená poh-
rebná kaplnka v Spišskej Kapitule. Je súčasťou 
románskeho kostola sv. Martina a jej výstavba 
spadá do rokov 1493 – 1499 a bola určená pre 
telesné pozostatky palatína Imricha Zápoľského, 
ktorý umrel v roku 1487.

Zámerne sme nepre-
zradili názvy sviat-
kov dvoch letných 
púti. Tieto sviatky 
vám prezradia dva 
obrázky, ktoré si 
poskladáte z jednot-
livých dielov.  
Ak ich spoznáte, 
napíšte nám.

SÚŤAŽ
K DETSKEJ STRÁNKE (STR. 21)

z najváženejších a najvplyvnejších familiárov ro-
diny Zápoľských. Dokonca sa ujal výchovy pala-
tínovho staršieho syna a neskoršieho uhorského 
kráľa Jána Zápoľského. V roku 1500 ho Hedviga 
Tešínska vymenovala za spišského kapitána. 

Do Štefanových rúk prešiel na začiatku 16. sto-
ročia i Gelnický hrad. Vo všetkých uvedených 
funkciách zotrval až do svojej smrti v roku 1516.

Poslednú vôľu spísal Štefan Máriássy v dobe, 
keď už cítil, že mu ubúdajú životné sily 29. de-
cembra 1515. Učinil tak pred svojimi priateľmi 
a  dotýkala sa časti jeho hnuteľného majetku 
a  obľúbených premetov. Pár mesiacov po spí-
saní testamentu, koncom apríla 1516, zomrel 
a 30. apríla ho pochovali v kostole v Markušov-
ciach, čo dodnes pripomína epitaf z červeného 
mramoru, umiestnený na stene hlavnej lode.

Miroslava Lazniová

Pripravila: 
Adriana Lazorová



pokoj
A dobro

03
2016

pokoj
A dobro

03
2016

12 13

A
j tohtoroční tretiaci sa na 
túto slávnosť svedomito 
pripravovali. Boli pozor-
ní na hodinách nábožen-

stva a aktívne sa zúčastňovali 
na detských svätých omšiach. 
Ich príprava vrcholila po Veľ-
kej noci nácvikmi, na ktorých 
si vysvetľovali celý priebeh 
svätej omše a učili sa modlit-
by aj pesničky. „Chodieval som 
na nácviky. Pristupoval som 
k tomu zodpovedne,“ spo-
mína Miško Kopnický. 
Príprava na vzácneho 
Hosťa vrcholila dô-
sledným uprataním 
v srdiečkach – svätou 
spoveďou.

Klaudia, Dárius a Maj-
ko sa už od rána veľmi tešili. 
Miško Pačan nemohol spať a 
zabolelo ho aj bruško. Tomáš 
Koky bol zase nervózny z ran-
ného zhonu. Miška Kokyová 
mala radosť, že Boh je už tak 
blízko nej. „Bola som šťastná, 

Prvé sväté prijímanie 
v Markušovciach

Aká bola tvoja príprava na 
Prvé sväté prijímanie?
Matúš: Pripravovali sme sa 
počas roka v škole na hodine 
náboženstva s pani katechét-
kou. Mesiac pred prvým svätým 
prijímaním sme mali stretnu-
tia v  kostole s pánom farárom 
a dievčatami, ktoré nás pripra-
vovali.
Lukáš: Pripravovala ma ka-
techétka a rodičia, ktorí mi vy-
svetlili, čo mi to prinesie do ži-
vota.
Lucka: Na  Prvé sväté prijímanie 
som sa pripravovala v škole na 
hodinách náboženstva a mesiac 
pred Prvým svätým prijímaním 
sme sa stretávali v kostole s pá-
nom farárom a dievčatami.
Benjamín: Na Prvé sväté pri-
jímanie som sa pripravoval 
v škole na náboženstve a v kos-
tole. Na náboženstve sme sa uči-
li, ako sa máme vyspovedať a čo 
znamená Prvé sväté prijímanie. 
V kostole sme sa učili pesničky 
a to, čo máme robiť počas svätej 
omše.

Ako si prežíval/a tento svia‑
točný deň?
Matúš: Ráno po prebudení mi 
bolo trochu nevoľno, pretože 
som bol v tento deň plný očaká-
vaní.
Lukáš: Prežil som ho v očakáva-
ní, aké to bude a či všetko dobre 
dopadne.

Lucka: Na tento deň som sa veľ-
mi tešila, bol to pre mňa veľmi 
šťastný deň, ale mala som aj do-
statok stresu.
Benjamín: Nebola to obyčajná 
nedeľa, ale výnimočná. Doma 
sme sa všetci sviatočne obliekli. 
A na svätej omši som nemi-
ništroval ako vždy, ale sedel 
vpredu a veľa sme spievali.

Čo pre teba znamená to, že 
si prvýkrát prijal Eucharistiu?
Matúš: Znamená to pre mňa to, 
že sa môžem o ďalší krôčik pri-
blížiť k Ježiškovi bližšie a  prijí-
mať ho do svojho srdiečka.
Lukáš: Znamená to pre mňa veľa 
a myslím si, že mi Pán Ježiš v ži-
vote pomôže vďaka svojmu po-
krmu prekonať všetky nástrahy.

pretože to bol môj veľký deň,“ 
vraví Miška Sisková.

Deti sa nám zverili, že mali aj 
strach. Tomáš a Miška sa báli, 
že zabudnú slová piesní v kos-
tole. Klaudia mala strach z čí-
tania prosieb. Michaela sa obá-
vala, že nebude vedieť otvoriť 
ústa pri prijímaní Božieho tela. 

Nadšenie bolo veľké aj po 
slávnostnej svätej omši. Deti sa 
veľmi tešili na babky, dedkov, 

krstných rodičov aj darče-
ky. Majko zažil so svo-

jou rodinou slávnost-
ný  obed s   pánom 
kaplánom a pánom 
farárom. Výnimoč-

nosť dňa podčiarkla 
aj dvojitá dúha na oblo-

he, ktorú si všimol Dárius. 
Nezabudol si spomenúť aj na 
svoju mamku, ktorá spolu s os-
tatnými mamkami slávila Deň 
matiek.

Deti celú slávnosť krásne 
zvládli. Ich plány do budúc-

Máj je mesiac, v ktorom 
sa náš kostol vyzdobí 
do biela a deti majú 

svoj veľký deň.  
V tento deň príjmu 

do svojho srdca 
najvzácnejšieho Hosťa. 

nosti sú rôzne. Niektorí plánu-
jú pristupovať k svätému prijí-
maniu raz za mesiac, iní aspoň 
v nedeľu a  prikázané sviatky.  
Majko vraví: „Každý deň chcem 
prijať Ježiša, lebo ma posilňu-
je.“

Poďakovanie detí patrí hlav-
ne rodičom. „Ďakujem svojim 
rodičom za dar života, krstu 
a teraz aj za to, že som mohol 
prijať Pána Ježiša,“  vraví Maj-
ko. Michaelino poďakovanie 
znie: „Najprv chcem poďakovať 
mamke, tak krstnému, že ma 
vedú k Pánu Bohu, tak chcem 
poďakovať p. kaplánovi, p. fará-
rovi a p. uč. Zuzke.“ „Ďakujem 
rodičom a starým rodičom, že 
ma viedli k Bohu,“ vraví Klaudia.

Želáme našim prvoprijíma-
júcim deťom, aby každá ich 
cesta za Pánom Ježišom bola 
vždy plná očakávania a nadše-
nia, tak ako v deň ich prvého 
svätého prijímania. 

Zuzana Adamcová

 
Výnimočnosť 

dňa podčiarkla  
aj dvojitá dúha  

na oblohe.

Prvú májovú nedeľu sa v našej farnosti konala slávnosť Prvého svätého prijímania.  
Vo filiálke Teplička k tejto sviatosti pristúpilo šesť detí. Pri tejto príležitosti  

sme položili zopár otázok, na ktoré nám deti odpovedali.

Prvé sväté prijímanie 
v Tepličke

Lucka: Pre mňa to znamená 
prvé osobné stretnutie s Ježiš- 
kom.
Benjamín: Keď som na svätých 
omšiach pozeral na ostatných 
miništrantov, ako idú na svä-
té prijímanie, tak aj ja som 
už chcel prijať Ježiška. Veľmi 
som sa na to tešil a som rád,  
že Ježiško je už so mnou.

Týmto by sme sa chceli po-
ďakovať deťom, ktoré nám od-
povedali na otázky a všetkým 
deťom, ktoré prijali prvýkrát do 
svojho srdiečka Pána Ježiša po-
priať, aby stále pociťovali jeho 
prítomnosť a lásku.

Eva a Peter Lační, Teplička

Foto: archív redakcie

Foto: archív redakcie
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RUŽENCOVÉ BRATSTVO 

Bez skúšania, takpovediac na ostro, skladajú 
prinesené a nakúpené veci, ktoré musia „zapa-
sovať“, aby vytvorili krásny ucelený výtvor, oltá-
rik. Podľa šikovnosti, počtu žien a náročnosti ich 
oltárika to trvá približne dve hodiny a niekedy aj 
viac. No a po svätej omši musia, samozrejme, po 
sebe upratať. 

Ako je to v ostatných 
krajinách? 

V Brazílii a aj v niektorých európskych kraji-
nách to majú takto: Ženy z farnosti vyrábajú ko-
berce z kvetov pred kostolom a aj okolo oltárikov. 

Niektoré pracujú celú noc a z kvetov, kávových, 
kukuričných a iných zŕn vytvárajú umelecké 
diela s liturgickými symbolmi. Tieto ženy 
na kolenách a s trpezlivosťou robia 
mravenčiu prácu, aby vytvorili „kve-
tinový“ koberec s rizikom, že môže 
prísť dážď alebo vietor a všetko im 
to zničí.  „Je to pre Ježiša!“ znela ich 
odpoveď. No a pri procesii môže po 
kvetinovom koberci kráčať len kňaz 
s monštranciou. Týmto dokazujú, že 
Eucharistia je najväčší poklad pre kres-
ťanov – to je TO, čo ostalo po Ježišovi ako 
odkaz, že je tu s nami: „Toto je moje telo, ktoré sa 
dáva za vás.“ Brazílčania sú presvedčení, že Pá-
novi urobili radosť z kvetinového koberca, že je 
to prejav ich lásky, poďakovania a vyznania ich 
viery pred ostatnými. Nech Pán Boh požehná 
všetkým ľuďom, ktorí z lásky obetujú svoj čas a 
snahu pri vytváraní týchto krásnych diel na osla-
vu a vďaku jeho Syna, Ježiša.

Odkedy sa slávi  
tento sviatok?

Štvrtý lateránsky koncil, ktorý v r. 1215 opä-
tovne potvrdil a slávnostne vyhlásil, že Kristus 
je skutočne prítomný v chlebe a víne, ktoré sa 
premieňa na jeho Telo a Krv, keď kňaz nad nimi 
vysloví slová premenenia. Svätá Juliana z Liége 
(1192 – 1258), sestra a neskôr opátka kláštora Mt. 
Cornillon, bola hlavnou predstaviteľkou hnutia 
za zavedenie sviatku Božieho Tela. Biskup Ro-
bert de Thourote v roku 1246 dal súhlas na slá-
venie tohto sviatku v diecéze Liége. Jacques Pan-
teleon, ktorý sa stal v r. 1261 pápežom Urbanom 

Vo štvrtok IV.,  v roku 1264 rozšíril slávenie tohto sviatku na 
celú Cirkev.

Veľký vplyv na vznik sviatku mal aj eucharis-
tický zázrak v Bolsene , ktorý sa stal v lete 1264, 
keď z hostie premenenej pri sv. omši tiekla krv 
a prenikla celý korporál, čoho svedkom bol sám 
pápež.

Prvá procesia sa konala v roku 1274 v Kolíne 
(Nemecko). V našich krajoch sa objavil tento 
zvyk už v roku 1290. Pápež Ján XXII. (r. 1316 – 
1334) zaviedol úpravu, aby sa slávnosť Božieho 
tela konala so sprievodom, pri ktorom sa má uli-
cami niesť Sviatosť oltárna.

Popri sviatku Božieho Tela sa od 17. storočia 
slávil aj sviatok Predrahej krvi. Pius IX. v roku 

1849 rozšíril tento sviatok na celú Cirkev 
na prvú nedeľu mesiaca júl. Posled-

ná reforma liturgického kalendára 
spojila oba sviatky a zaviedla spo-
ločné slávenie Božieho Tela a Krvi 
na štvrtok po sviatku Najsvätejšej 
Trojice alebo v nasledujúcu ne-
deľu. (Poznámka: posledná večera 

Pána bola v Zelený štvrtok.)
Slávenie tohto sviatku nám aj v sú-

časnosti chce pripomínať veľké tajom-
stvo Kristovej lásky k nám. Každá svätá omša je 

vlastne obetou, pri ktorej sa premieňa chlieb na 
Kristovo telo a víno na Kristovu krv. 

Renáta Regecová

„Viete, že teraz je rad na nás? Musíme si rozdeliť úlohy. Jedna ruža má pripraviť dva a aj tá druhá má 
dva. Treba sa dohodnúť, kto robí aké, aby neboli rovnaké. A kde ich umiestnime? Máš doma plachty? 
Modrý, fialový, červený záves či koberček? Ja mám doma obraz, ja sochu, ja svietniky, ja zase vázy, obrus, 
stôl. Kto zoženie kvety? A sviečky? Máme všetko?! Stretneme sa vo štvrtok poobede o... Ja prídem neskôr, 
som v práci, ja si môžem zobrať dovolenku, ja nemôžem a ja môžem kedykoľvek, som doma... Nezabud-
ni na stužky, špendlíky, pripínačky, suchý zips, klince, kladivo... Rebrík je v kostole. A čo keď bude pršať? 
A kto ostane strážiť, pokiaľ nezačne omša?“ To sú vety, ktoré poznajú členky  Ružencového bratstva  
pri príprave oltárikov na sviatok Božieho Tela.

Zdroj:1. Týždenník Matice Cyrilometodejskej: SVĚTLO, 20.č/ XXIV ročník .str.5 : „Klaním se ti vroucně“
         2. http://www.ke-arcidieceza.sk/vo-stvrtok-slavime-sviatok-najsvatejsieho-kristovho-tela-a-krvi/

 Každá svätá 
omša je vlastne obetou, 
pri ktorej sa premieňa 
chlieb na Kristovo telo 

a víno na Kristovu 
krv. 

 Týmto dokazujú, že Eucharistia je 
najväčší poklad pre kresťanov.

Fotky na str. 14-15:  Peter Lazor
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Dobre vieme, aké dôležité je dieťa 
za niečo správne pochváliť. Moti-
vujeme ho tým v konaní dobra, bu-
dujeme jeho zdravé sebavedomie. 
Nie menej dôležité je budovať u detí 
cnosť pokory. Oni sú prirodzene od 
seba pokorné, jednoduché a niet 
v  nich zvrátenosti. Rodičia sú do is-
tého veku ich idolmi. Chtiac – nech-
tiac, preberajú od nich dobré i zlé. 
Uvedomujúci si, že keďže počiatkom 
každého hriechu je pýcha, tak pokora 
rodí všetky cnosti, učme deti rešpek-
tovať, vážiť si iných, doceniť každé-
ho. Ak my prejavujeme úctu starším, 
rovesníkom či mladším, dokážeme 
oceniť snahu, pokroky, dobré skutky 
i samotných detí, učia sa  aj oni po-
dobne. Na to upozorňuje Antoine de 
Saint-Exupéry: „Pokora srdca nežia-
da, aby si sa pokoroval, ale aby si sa 
otvoril. Práve ona je kľúčom k zmene. 
Až potom môžeš dávať a prijímať.“ 
Ak chceme pestovať cnosť pokory, je 
dôležité začať:
• nevystatovať sa,
• ukrývať vlastné dobré skutky,
•  pripisovať pochvaly od iných ľudí 

Bohu,
• nehovoriť o sebe ani dobre, ani 

zle,
• nehádať sa, neškriepiť sa s inými,
• nebyť smutným pri kritike našej 

osobnosti,
• krivdy a urážky trpezlivo znášať,
• priznať si previnenia,
• neklamať,
• skromne sa obliekať.

Možno dokážeme k zoznamu pri-
dať ešte pár riadkov, možno sa bo-
ríme s niekoľkými z nich, možno 
pociťujeme ťažkosť toto všetko do-
siahnuť. A o čo ťažšie je viesť k pokore 
vlastné deti. No podstatné je, že bla-
hoslavení sú chudobní v duchu, lebo 
ich je nebeské kráľovstvo. Týmto sa 
chceme riadiť.

Adriana Lazorová

Pýcha  predchádza pád

V sobotu 21. mája 
2016 dopoludnia bola 
na Mariánskej hore 
v Levoči v Bazili-
ke Navštívenia 
Panny Márie 
malá ďakov-
ná oslava. 
O p r o t i 
v e ľ k ý m 
s t r e t n u -
tiam po-
čas púte 
v júli,  to 
bola sku-
točne len 
malá spo-
l o č n o s ť , 
ktorá sa 
zišla, aby 
s p o l o č n e 
so šiestimi 
r e h o ľ n ý m i 
sestrami kon-
gregácie Milo-
srdných sestier 
Svätého kríža,  pre-
žila opätovne pripo-
menutie si sľubov po 
25-tich rokoch zasväteného 
života. S venčekmi kvetov na 
hlavách sestry pôsobili ako usmie-
vavé dievčatá, ktoré si na slnkom zaliatej 
lúke na Mariánskej hore uplietli navzájom ven-
ce z margarét a potom spolu s celebrantmi vkroči-
li do baziliky poďakovať za uplynulé roky v reholi. 
Úsmev z tvárí im nezmizol snáď celý deň.   

Omšu celebroval otec biskup Štefan Sečka 
s kňazmi. Témou príhovorov a celej kázne bolo pri-
pomenutie sľubov, povzbudenie do ďalších rokov 
a poďakovanie za prežité dni a chvíle v rehoľnom 
spoločenstve. Rodinnú atmosféru vytvorili pozva-
ní príbuzní, priatelia a známi oslavujúcich sestier.  

25 rokov zasväteného 
života

Samozrejme, boli ich podporiť aj spolusestry 
z kongregácie na čele s matkou predstavenou. 

     Medzi oslavujúcimi sestrami bola aj sestra 
Viktória – pochádzajúca z Lieskovian, ktorá si na 
túto oslavu pozvala svoju rodinu, priateľov a zná-
mych, z väčšej časti žijúcich v Lieskovanoch. O jej 
začiatkoch, pôsobení a živote v reholi porozprá-
vala v rozhovore pre náš časopis.

Magdaléna Mrovčáková 
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Foto: Peter Lazor



pokoj
A dobro

03
2016

pokoj
A dobro

03
2016

18 19

Si rodáčka z našej farnosti, 
z Lieskovian.  Aké sú tvoje spo‑
mienky na detstvo a mladosť 
u nás?

Spomienky na detstvo v Lies-
kovanoch? Hry na ceste, na 
lúkach, občas aj pasenie kráv, 
spoločné výlety do lesa, kúpanie 
v Ľučbahu, skákanie do veľkého 
stohu slamy, neskôr brigády na 
družstve, sušenie sena, zába-
vy a diskotéky, vyprevádzanie 
regrútov na vojnu, veľkonočné 
kúpačky, vianočné spievanie 
po domoch, spevokol v kosto-
le a  podobne. Skrátka radosť 
a spoločenstvo.
Ako sa zrodilo u teba rozhod‑
nutie pre rehoľu?

Samotný impulz sa nedá 
opísať slovami. Je to ako keď sa 
zaľúbiš – dotyk lásky, tajom-
stvo povolania. Cítila som, že 
Ježiš si ma vybral a ja som mu 
len povedala ÁNO. A dnes po 
25 rokoch môžem povedať nie-
len to, že neľutujem, ale že som 
šťastná a stále viac ďakujem za 
tento veľký dar.

V bežnom živote sú začiatky 
ťažké a každý človek sa s novou 
situáciou vyrovnáva ináč.
Niekto dá na rady skúsených, 
iný sa učí na vlastných chybách. 
Aké boli tvoje začiatky?

Spomínam si na svoje za-
čiatky v Košiciach. Nakoľko 
ešte vládla totalita, žili sme so 
sestrami svoje povolanie tajne. 
Aj sestry boli oblečené v civile, 
bývali sme po dvoch na sídlis-
kách a raz do týždňa sme sa 
stretávali. Náročné bolo kolegy-
niam v práci vysvetliť, prečo so 
„sesternicou“, u ktorej bývam, 
nemáme televízor, prečo neno-
sím nohavice, prečo ráno cho-
dím do kostola a prečo nejdem 
na víkend k rodičom.  

Čo sa týka komunity, bolo to 
dosť náročné, lebo sme ráno 
vstávali o 4.00 hod, aby sme 
ešte pred príchodom do práce 
stihli rannú meditáciu a svätú 
omšu. Dodnes si veľmi vážim, 
že sestry ma nechali slobodne 
dozrievať. Totiž ako dievča som 
sa rada pekne obliekala a pou-

žívala som aj farebné doplnky, 
napr. náušnice. No a tých som si 
so sebou zobrala celú kôpku aj 
do Košíc. Trvalo mi asi pol roka, 
kým som si uvedomila, že sestry 
už náušnice nenosia a oblieka-
jú sa veľmi jednoducho. A tak 
som jedného dňa celú moju bi-
žutériu zbalila a poslala domov 
mladšej sestre.
V reholi sú všetci jej členovia 
niekam zaradení. Aká je tvoja 
úloha v rámci vášho spolo‑ 
čenstva?

Od vstupu do rehole pracujem 
s počítačmi v kancelárii. Naši 
predstavení sa snažia, aby milosť 
stavala na prirodzenosti a  vyu-
žívajú talenty sestier pre spoloč-
né dobro. Tak aj mňa posielali 
na rôzne kurzy a štúdiá a teraz 
už 11. rok žijem v Provinciálnom 
dome v Trnave a  pracujem ako 
provinciálna ekonómka.
Mohla by si predstaviť niekto‑
ré svoje aktivity?

Prvoradá duchovná aktivita 
je snaha žiť duchovne – to zna-
mená venovať to najlepšie zo 

svojho času Bohu v modlitbe, 
lebo „kto sa spája s Pánom, je 
s ním jeden Duch.“ (1 Kor 6,17) 

Čo sa týka pastoračných ak-
tivít, najpestrejšie to bolo po-
čas rokov, keď som pracovala v 
Kňazskom seminári na Spišskej 
Kapitule. S bohoslovcami sme 
chodili k deťom na Mikulá-
ša, na Deň matiek, k rómskym 
deťom na Dobrú Vôľu, k  mla-
dým do nápravnovýchovného 
ústavu v Hrhove, boli sme na 
stretnutí Taize v Mníchove, ve-
novali sme sa deťom a mladým, 
ktorí prišli na Kapitulu. Potom 
som bola poverená sprevádza-
ním postulantiek vo formácii. 
Neskôr mi zverili pastoráciu 
povolaní, s ktorou bolo spojené 
množstvo aktivít, najmä víken-
dové duchovné obnovy a  du-
chovné cvičenia pre dievčatá.  

Teraz, keď som staršia, aj 
moja „cieľová skupina“ sa po-
sunula a robím duchovné ob-
novy pre našich spolupracov-
níkov (Spoločenstvo Prameň, 
ktoré zahŕňa laikov, mužov 
i ženy, ktorí chcú mať účasť na 
našej charizme a žiť ju vo svo-
jej rodine a vo svojom prostre-
dí).V nemalej miere som tiež 
zaangažovaná do šírenia úcty 
a  apoštolátu našej blahoslave-
nej Zdenky. V rámci mimoriad-
neho Svätého roku milosrden-
stva som si „adoptovala“ jednu 
90-ročnú babičku, o ktorú sa 
trochu starám, aby som jej as-
poň trochu zmiernila jej samo-
tu a opustenosť. Mladých ľudí 
však naďalej „nespúšťam z do-
hľadu“ v modlitbe a prosím za 
nich, aby vedeli obstáť aj v  tej-
to náročnej dobe a zachovali si 
čistotu srdca, čo niekedy vyža-
duje priam hrdinstvo. 
Pre každú dobu je typické, že 
je modernejšia ako tá predo‑
šlá. Nakoľko ovplyvňuje doba 
rehoľníkov? Čo očakávajú 

dnešní ľudia od rehoľníkov?
Duchovné dedičstvo našej 

kongregácie je vďaka nášmu 
zakladateľovi nadčasové. Páter 
Teodózius hovorí: „Požiadavka 
času je vôľa Božia.“ A v našich 
pravidlách čítame: „Ako sa menia 
okolnosti, menia sa aj naše úlohy 
a treba ich stále preverovať.“ 

Čo očakávajú ľudia od rehoľ-
níkov? Ľudia si vážia zasvätenú 
osobu, ktorá je autentická, teda 
pravdivo žije svoje zasvätenie, 
z presvedčenia a   s  nadšením. 
Myslím, že očakávajú, aby za-
svätené osoby boli kompetentné 
(ako katechétky, učiteľky, zdra-
votné sestry atď.), ale zároveň, 
že budú duchovnými osobami, 
ktoré sa snažia o svätosť, ktoré 
rozumejú ľuďom i svetu, kto-
ré do sveta vnášajú ľudskosť, 
nehu, milosrdenstvo, odpuste-
nie a nádej. 
Čo najviac potrebuje naša spo-
ločnosť z pohľadu rehoľníka?

Naša spoločnosť sa čoraz viac 
odrezáva od koreňov a  stavia 
na piesku. Namiesto pevných 
základov viery a prirodzených 
morálnych hodnôt – nemeniteľ-
ných princípov, ktoré Boh vložil 
do sveta a človeka, uprednost-
ňuje relativizmus, individualiz-
mus, hedonizmus, konzumiz-
mus. A keď nie je Boh na svojom 
mieste v  hodnotovom rebríčku 
človeka a spoločnosti, potom už 
nič nie je na svojom mieste. 

Za nesmierne dôležitú po-
žiadavku doby považujem tiež 
zodpovednosť. Dnes ľudia sú-
peria o kariéru a moc, ale nie 
vždy sú ochotní zároveň pre-
vziať aj zodpovednosť. A nega-
tívne následky takého konania 
potom automaticky dopadajú 
na najslabšie ohnivká v reťazci 
spoločnosti, teda na jednodu-
chých ľudí, na živnostníkov, na 
viacdetné rodiny, na ľudí, ktorí 
opatrujú chorých členov rodi-
ny a pod. 
25 rokov zbehlo rýchlo. Pek‑
ným darčekom k jubileu bola 
aj sv. omša na Mariánskej 
hore. Aké dojmy v tebe zane‑
chala? 

25 rokov prešlo naozaj veľmi 
rýchlo. Ale moje srdce je v tých-
to dňoch až po okraj naplnené 
obrovskou vďačnosťou za všet-
ko, čo mi Pán dal. Hoci som 
bola a stále som chudobná, 
cítim sa ako kráľovské dieťa, 
pretože môj Otec – môj Kráľ mi 
dáva všetko. A dáva mi to len 
tak, z lásky a pre lásku. Nič som 
si nemusela zaslúžiť. Aj táto 
slávnosť na Mariánskej hore. 
Veľmi som túžila, aby to bola 
jedna veľká chvála a oslava 
môjho Ženícha a Pána. A stalo 
sa. Nech je zvelebené jeho svä-
té meno! Zo srdca tiež ďakujem 
všetkým, ktorí sa akýmkoľvek 
spôsobom pričinili, aby táto 
slávnosť bola na Božiu chválu. 

Sr. Viktória 
Mgr. Bc. Ingrid Kapustová, SCSC 
Narodená: 26. 4. 1969
prvé sľuby: 8. 9. 1991
večné sľuby: 15. 8. 1997
Aktuálne pôsobisko: 
Provinciálny dom SCSC, 
Ružová 4, Trnava

25 rokov zasväteného života
ROZHOVOR

  Láska je schopná vrátiť človekovi jeho dôstojnosť.“
                                 (páter Teodózius)

Fotky na str. 17-19: Peter Lazor
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PRE MLÁDEŽ PRE deti

Spieval kedysi dedo Jozef 
Bambuľke. My sa k  nemu pri-
pájame. Leto máme radi aj pre-
to, že sú vytúžené prázdni-
ny. Počas nich máme 
možnosť ovlažiť si 
popri tele aj dušu. 
Viete kedy a kde? 
No predsa ne-
ďaleko. Prvá púť 
otvára prázd-
ninový čas. Je to 
celoslovenská púť 
na Mariánskej hore 
v  Levoči počas prvé-
ho júlového víkendu. My to 
máme blízko, program je boha-
tý, sväté omše, modlitby, spevy 
sú ráno, dopoludnia, popo-
ludní, večer, ba i v noci. Dá sa 
putovať nielen autom, autobu-
som, vlakom, no tiež bicyklom 
či peši. Druhú púť si môžeme 
vykonať v rámci našej farnosti, 
a to v Lieskovanoch, 15. augus-
ta. Toho roku bude odpustová 
slávnosť pravdepodobne v ne-
deľu 14. augusta. Prečo ísť na 
púť? Okrem toho, že si urobíme 
výlet, často počúvame, že na 
odpuste môžeme získať od-
pustky. Tie môžu získať práve 
tí, ktorí už pristupujú k spovedi 
a svätému prijímaniu.

Podľa Katechizmu Katolíc-
kej cirkvi počas roka môžeme 
získať tzv. úplné (plnomocné) 
odpustky niekoľkokrát. Keď 
človek spácha hriech, pripíše 
sa mu vina, ale aj následok za 
ňu, teda trest. Ak sme spáchali 
ťažký hriech, zaslúžime si zaň 
večný trest – peklo. Ak sme spá-
chali ľahký hriech, zaslúžime 
si časný trest – očistec. Boh vo 

svojom nekonečnom milosr-
denstve nám dáva možnosť od-
pustenia hriechov pri spovedi, 

teda v  sviatosti zmierenia. 
No aj vtedy, keď sa nám 

odpustí hriech, trest 
zostáva. Síce nie 
večný – v  pekle, 
ale časný – v očis-
tci. Ak chceme, 
aby sa nám od-
pustili aj časné 

tresty, na to potre-
bujeme odpustky.

K získaniu odpustkov je 
potrebné:
• vzbudiť si úmysel získať od-

pustky;
• pristúpiť k sviatosti zmiere-

nia;
• vzbudiť si rozhodnutie viac 

nehrešiť;
• prijať Telo Kristovo (sv. prijí-

manie);
• pomodliť sa modlitbu na 

úmysel Sv. Otca;

Ahoj, Dobráčikovia!
Každý z nás vie, že k horúcej letnej pohode patria mokré chvíle čľapkania sa vo vode. 
Každý z nás vie, keď sa klásky sfarbia zlatisto, tak nás teplo priláka až na kúpalisko.

Zažila si už niekedy pocit, že Ježiš stojí 
tak blízko pri tebe, že sa stačí len obzrieť 
a... No nie je to len pocit, on s nami sku-
točne je. Každé ráno sa ťa pýta: „Smiem 
prosiť?“ Chce s tebou pretancovať život, 
nechce žiť tvoj život, ale túži stať sa jeho 
súčasťou. On ťa pozýva. Diabol je ten, 
ktorý ťa chytí za lakeť a snaží sa získať si 
ťa len pre seba. Ježiš je ten, ktorý ti po-
núka svoju ruku a čaká, až ju sama prij-
meš. Nemusíš to urobiť, máš na výber. 
No keď si nevyberieš jeho, je veľmi prav-
depodobné, že budeš tancovať svoj život 
s niekým iným, s niekým, kto ťa chce len 
zneužiť...

Čo to znamená tancovať  
s Pánom Ježišom? 

Znamená to prenechať vedenie v živo-
te  jemu – bez obáv a s dôverou. My diev-
čatá máme často sklon k podceňovaniu 
sa a sebaklamu. Pozrime sa na taký val-
čík. Je to tanec, ktorý pravdepodobne 
pozná každý. Známa klasika. Po dlhšom 
tancovaní sa prestaneme sústreďovať na 
kroky a venujeme celú svoju pozornosť 
partnerovi. Keď ťa Ježiš pozve tancovať 
valčík, tak sústreďuje celú pozornosť len 
na teba. Je to čas, keď cítiš, ako veľmi ťa 
miluje a nechávaš sa ním viesť, bez ohľa-
du na vonkajšie okolnosti. Keď tak moc-
ne cítiš jeho prítomnosť, že tvoja tvár 
žiari tak ako Mojžišovi (Ex 34, 28 – 35).

Nie všetky životné 
situácie sú jednoduché

Občas si zmyslíme, že chceme tanco-
vať štvorylku. Je to tanec povestný výme-
nami partnerov. Iniciátorom, pre niečo 
podobné nie je nikdy Ježiš, sme to my. 
Keď nás už on prestane zaujímať a dáva-
me prednosť lákadlám toho sveta, ktoré 
nás chcú dostať od Boha čo najďalej.  Je 
veľa prostriedkov, cez ktoré nás Diabol 
láka k sebe. Ak im podľahneme, tak sa 

náš život odkláňa od správneho rytmu 
a získava nekontrolovateľný smer. Po-
tom už netancujeme s Ježišom, ale s tým 
Zlým (Mt 6, 24). My sme tie, ktoré takýto 
tanec začínajú, no ak to dovolíme, tak 
Pán Ježiš bude ten, ktorý ho ukončí, on si 
nás nájde a bojuje za nás. V knihe Exodus 
to sám hovorí: „Pán bude za vás bojovať, 
vy sa budete len diviť“ (Ex 14,14). Cena 
našej záchrany z diablových rúk je na 
kríži. Viac nám Boh už ukázať svoju lásku 
nemohol.

Návrat k Otcovi
Po vrátení sa do Otcovej náruče po-

ciťujeme ľútosť. Toto obdobie môžeme 
prirovnať k „slaďáku“ s Ježišom. Je to ta-
nec, kedy sú partneri tak blízko seba, že 
si môžu šepkať do ucha a počuť tlkot srd-
ca toho druhého. Je to čas, kedy sa môžeš 
vyplakať na Ježišovej hrudi. Keď si možno 
myslíš, že všetko je stratené. Práve vtedy 
prichádza objatie od nášho Otca, ktorý ti 
šepká: „Neboj sa! Všetko bude dobré, si 
pre mňa veľmi vzácna! Chránim si ťa ako 
zrenicu svojho oka! (Ž 17,8) Ľúbim ťa...“ 
Vtedy mu môžeš povedať všetko.  Môžeš 
plakať a nehanbiť sa za slzy, môžeš volať 
a on ťa vypočuje, môžeš prosiť o pomoc 
a pomôže, len mu musíš veriť.

Spytovanie svedomia
Po uznaní si svojich chýb ťa Ježiš pozý-

va tancovať salsu. Pre tento tanec je ty-
pické to, že ho vedie muž. Nechaj Ježišovi 
vedenie vo svojom živote. No on nechce, 
aby si bola „drevo“, ale aby si skrze neho 
konala veci, ktoré ti Duch Svätý pošepká.

Neboj sa prijať Ježišovo pozvanie do 
tanca. Ver mi, má to zmysel. Skús mu 
dnes povedať svoje áno, chyť ho za 
ruku a už ju nikdy nepusť. Tak čo? Aká 
bude tvoja odpoveď na Ježišovu otázku: 
„Smiem prosiť?“         

Mária Reinerová, ml.

Keď tak mocne cítiš 
jeho prítomnosť,  že tvoja tvár žiari  

tak ako Mojžišovi  (Ex 34, 28 – 35).Ke
ď 

ťa
 Je

ži
š p

oz
ve

 d
o 

ta
nc

a
Žalmista hovorí: „Sám Kráľ zatúžil za tvojou  
krásou; On je tvoj Pán, vzdaj mu poklonu.“ (Ž 45, 12) 

 Putovať 
k Svätej bráne otvorenej 

pri príležitosti 
mimoriadneho Svätého roku 

milosrdenstva 
a prejsť ňou.

• vykonať určený skutok – 
v našom prípade zúčastniť sa 
odpustovej slávnosti.
Ďalším naším letným typom 

na získanie odpustkov je vyko-
nať krátku púť k Svätej bráne 
otvorenej pri príležitosti mimo-
riadneho Svätého roku milosr-
denstva a prejsť ňou. Svätá brá-
na sa nachádza na pápežských 
bazilikách v Ríme, na katedrá-
lach, na bazilikách minor a ur-
čených pútnických kostoloch 
i u nás na Slovensku.

PS: Nezabudnite! 
Dedo Jozef dodáva:
„Ak nevieš plávať, tak sa radšej 
plytkej vody drž,
veľká voda tá je neraz horšia 
ako smršť...
Kto nevie plávať, bezpečnejší 
v malej vode je,
keď pred veľkou zastane a povie 
– Radšej nie!“
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Noc čítania Biblie
V dňoch 8. – 9. apríla sa uskutoč-

nila v ZŠ s MŠ Markušovciach Noc 
čítania Biblie pod vedením pána 
kaplána Františka Benka, pani uči-
teliek Zuzany Adamcovej, Adriany 
Lazorovej a Petra Hanuštiaka, v spo-
lupráci s  animátormi z eRka. Noci 
čítania Biblie sa zúčastnilo 50 detí. 
Oboznámili sa s mimoriadnym Svä-
tým rokom milosrdenstva, v sku-
pinkách rozoberali podobenstvá 
o  milosrdenstve, nechýbali ani sku-
pinové hry a zaujímavá bola aj noč-
ná hra. Na druhý deň ráno deti plné 
duchovných a zábavných zážitkov  
odchádzali domov, tešiac sa na bu-
dúci ročník.

Štefan Máriássy
V sobotu 30. apríla 2016 sa konal 

spomienkový podvečer s názvom Na 
pamiatku Štefana Máriássyho, kedy 
sme si pripomenuli presne 500 ro-
kov, odkedy bol v Markušovciach po-
chovaný. Počas programu sa mohli 
hostia v renesančnom kaštieli v Mar-
kušovciach dozvedieť viac zo života 
tejto významnej osobnosti regionál-
nych dejín a vypočuli si i príjemné 
tóny renesančnej hudby v podaní 
flautového tria zo ZUŠ v SNV. V kos-
tole sv. Michala mali možnosť zapáliť 
sviečku pri Štefanovom epitafe a pán 
farár predniesol krátku zádušnú 
modlitbu.

Púť do Krakova
V rámci  mimoriadneho Svätého 

roka milosrdenstva  sa  7. mája usku-
točnila spoločná púť veriacich z na-
šej farnosti do Svätyne Božieho Milo-
srdenstva v Krakove – Lagiewnikách.

Hlavnou myšlienkou tohoročnej  
rozhlasovej púte Rádia Lumen bola 
téma: „Obeta a modlitba,“ ktorú v ho-
mílii rozviedol hlavný celebrant svä-
tej omše arcibiskup Stanislav Zvolen-
ský. Jeho slová z homílie boli výzvou 

na duchovné zamyslenie sa nad 
tajomstvom  milosrdenstva Božej 
lásky v osobnom živote každého 
človeka. Po skončení svätej omše si 
pútnici mohli uctiť relikvie blaho-
slavenej sestry Zdenky Šelingovej  
v Slovenskej kaplnke Sedembo-
lestnej Panny Márie. Program púte 
bol ukončený modlitbou Korunky 
Božieho milosrdenstva a slávnost-
ným požehnaním pútnikov.

Sväté prijímanie 
Tohto roku v našej farnosti 

boli tri slávnosti prvého svätého 
prijímania. Prvé bolo v Tepličke 
1.  mája, kde pristúpilo šesť detí, 
jedno dievča a piati chlapci. Druhé 
bolo v Markušovciach 8. mája, kde 
pristúpilo osemnásť detí, sedem 
dievčat a jedenásť chlapcov. Tre-
tie bolo rómske v Markušovciach 
21.  mája, kde pristúpilo pätnásť 
detí, deväť dievčat a desať chlap-
cov. Veľké poďakovanie patrí všet-
kým ochotným ženám a dievča-
tám, ktoré tohto roku pomohli 
pripraviť deti na slávnosť prvého 
svätého prijímania. V Markušov-
ciach Zuzana Adamcová, Ľudmi-
la Salanciová, Mária Grečková, 
Annamária Salanciová a Monika 
Klučárová. Na Tepličke Janka Ze-
kuciová, Vanessa Tobiášová, Fre-
derika Kapalková, Barborka Ha-
mráčková a  Tatiana Hamráčková.  

Organová škola
Dňa 18. mája sa žiačka ZUŠ sv. J. 

Nepomuckého Klčov, pobočka 
Markušovce Aneta Gyenesová zú-
častnila súťaže východosloven-
ského regiónu v hre na keyboarde 
v Bardejove, kde sa  umiestnila 
v zlatom pásme. Žiačku na súťaže 
odborne pripravil pedagóg ZUŠ 
sv. J. Nepomuckého Klčov PaedDr. 
Roman Ondáš.

-red-

Vo svojich dielach čer-
pá predovšetkým z vlastnej 
praxe, ale dbá na anonymi-
tu klientov, zamieňa mená 
i  iné identifikačné údaje. 
Jednotlivé osudy citlivo pre-
pletá a tvorí tak novú realitu, 
v ktorej je vždy dominant-
ným prvkom samotná psy-
choterapia, napriek tomu 
netrávime všetok čas v jeho 
pracovni.

Každý klient má v hlave 
akoby do kĺbka stočenú mi-
nulosť, všetko, čo sa mu kedy 
stalo, spomienky, emócie, 
faktické informácie... a z tej-
to spleti niekedy vzniká ne-
znesiteľná záťaž, ktorú člo-
vek nedokáže zvládnuť sám. 
Vtedy si mnoho Yalomových 
verných čitateľov želá, aby 
býval blízko pri nich a pomo-
hol im svojou prezieravosťou 
vyriešiť všetky problémy. Na   
instantnej podobe v hociktorom kníhkupectve 
a pravdepodobne v  každej jeho knihe nájdeme 
kúsok zo seba. 

V knihe nájdeme desať poviedok. Postavy sú 
na prvý pohľad úplne odlišné, no pri detail-
nejšom „skúmaní“ nachádzame podobnosti. 
Spoznávame osemdesiatštyriročného spisova-
teľa, ktorý má celý život autorský blok; sympa-
tického a veľmi úspešného manažéra Charlesa 
so strachom zo smrti seba i svojich blízkych; 
starnúcu primabalerínu, ktorú neopúšťajú myš-
lienky na prvú veľkú lásku... Fascinujúce výlety 
do ľudských životov v tejto knihe viac ako ino-
kedy odkrývajú aj psychiku samotného Irvina 
Yaloma. V pokročilom veku je konfrontovaný so 
starnutím a nevyhnutnosťou smrti, prezrádza 

nám tajomstvá svojej práce 
i tajomstvá doteraz starostli-
vo skrývané pred pacientmi. 
Častejšie vstupuje do rozho-
vorov s vlastnými skúsenos-
ťami, asociáciami, prejavmi 
dojatia, čo doteraz nebolo 
v  jeho knihách, a pravdepo-
dobne ani v jeho praxi, až 
také časté.

Yalom sa venuje ľuďom 
s  „bežnými“ problémami: 
vo vzťahoch, v každoden-
nom živote, vo vyrovnáva-
ní sa s ťažkými situáciami 
a nezaoberá sa vážnejšími 
psychickými poruchami ako 
schizofrénia či disociatív-
ne poruchy vedomia. Poteší 
najmä náročného čitateľa, 
ktorý vyhľadáva psycholo-
gickú literatúru. Témami 
knihy Všetko trvá krátko sú 
najmä vyrovnávanie sa so 
stratou vlastnej výnimoč-

nosti, strach zo smrti, pocit premrhaného života, 
vzdávanie sa nádeje na lepšiu minulosť, hroma-
denie, nedôvera k ľuďom a konfrontácia so zme-
nami, ktoré prináša starnutie.

Jeho knihy nie sú len beletriou, ktorá vyplní 
váš čas, dokáže vás vtiahnuť do deja a bude-
te netrpezlivo očakávať rozuzlenie. Yalomova 
tvorba má totiž okrem tohto všetkého i niečo 
navyše – potenciál zmeniť život svojho čitateľa.  
Možno sa po prečítaní budete inak pozerať 
na svet okolo seba. Možno prehodnotíte svoje  
vzťahy, začnete si viac všímať neverbálne prejavy 
vašich blízkych, niektoré situácie vám budú dá-
vať väčší zmysel.

Zuzana Klučárová

Všetko trvá krátko
Irvin D. Yalom má dva výrazné talenty. Prvým je schopnosť nazrieť hlboko do ľudskej duše  

(kde podľa neho panuje najmä strach zo smrti a nezmysluplnosti života)  
a pomôcť ju pretvárať tak, aby človek mohol ďalej rásť a plnohodnotne žiť. 

Druhým talentom je schopnosť písať o tomto ľudskom prerode pútavé príbehy. 

Poteší najmä náročného čitateľa,  
ktorý vyhľadáva psychologickú literatúru.
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Anjelským 
pozdravením 

zvon sa ozýva...

 Bazilika na Mariánskej hore v Levoči
Foto: Peter Lazor


