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Máme za sebou ďalší rok, ktorý bol 
bohatý na udalosti, a to v rôznych ob-
lastiach nášho života. Aj v náboženskej 
oblasti. Po skončení Svätého roku milo-
srdenstva bol pre spišskú diecézu veľmi 
prezieravo vyhlásený Rok svätého Mar-
tina. A tak po celoročnom úsilí v konaní 
skutkov milosrdenstva môžeme pokra-
čovať v ďalšej z ušľachtilých čností – 
v štedrosti. Práve táto čnosť bola typic-
ká pre sv. Martina. 

Byť štedrý je vzácnosťou. Otvoriť nie-
len svoju peňaženku či príbytok, ale aj 
svoje srdce je šľachetné. Byť štedrý, dá-
vať zo svojho a zo seba preto, lebo je 
to ľudské aj božské, podporuje šírenie 
kultúry lásky a porozumenia. Byť šted-
rý a dopriať aj iným, aby sa mali dobre, 
aby sa aj iným darilo, je prejavom veľ-
kosti človeka.  

Na záver roku 2016 by som chcela po-
ďakovať všetkým, ktorí sa aj tento rok 
stali súčasťou nášho časopisu: všetkým, 
ktorí nás podporili modlitbou i finanč-
ne; všetkým, ktorí spoluvytvárali obsah 
a formu PaD-ka: pisateľom, fotografom, 
jazykovej korektorke, grafičke; všet-
kým, ktorí obetavo roznášali časopis 
do schránok vo všetkých troch obciach; 
všetkým, ktorí prispievajú slovom i ob-
razom na sociálnej sieti – na FB-stránke 
časopisu a, samozrejme, všetkým, ktorí 
nášmu časopisu prajú. No a pravdaže 
našim čitateľom! Tvoríme jedno zo spo-
ločenstiev farnosti, ktoré sa pomaličky 
rozrastá a sme za to – ako redakčný tím 
– Bohu vďační. 

Do roku 2017 si budeme priať samé 
krásne vinše. Budeme radi, ak jedným 
z nich bude aj želanie ďalšieho – už de-
vätnásteho ročníka nášho spoločného 
časopisu.

Požehnané Vianoce za celú redakciu 
vyprosuje

Editoriál aktuálna téma

Milí čitatelia!

Monika Hodnická
šéfredaktorka

monika.hodnicka@gmail.com

Vianočné naladenie
A už je to tu! Podľahnúť čaru Vianoc nikdy nebolo ťažké. Tieto zimné sviatky totiž intenzívne útočia na všetky 

naše zmysly a zasycujú náš mozog množstvom príjemných asociácií.  Oslepujú nás svetielka a pestré 
vianočné ozdoby rôznych tvarov i farieb. Z každej strany vdychujeme príjemnú vôňu ihličia i sviatočného 

jedla, ktoré napĺňa naše oddýchnuté chuťové poháriky. Hmatom s očakávaním zisťujeme,  
či sa tento raz „Ježiško“ trafil a priniesol túžobne očakávaný dar, alebo testujeme konzistenciu snehovej 

gule, aby mala čo najlepšiu schopnosť doletu. A to všetko za príjemných zvukov kolied, praskajúceho snehu, 
roľničiek či kostolných zvonov, ktoré zvolávajú na miesto, kde to vrie...

Všetky vnemy, ktoré získava-
me pomocou našich zmyslov, 
napĺňajú našu telesnú pod-
statu bytia a vťahujú nás do 
vianočnej atmosféry. No prá-
ve vianočný čas je výnimoč-
ný tým, že človek sa zastaví, 
a popri všetkom tom zhone sa 
rozhodne na túto celosvetovú 
narodeninovú párty pripraviť 
sa aj duchovne.

Adventná príprava
Duchovne sa naladiť na pri-

chádzajúce vianočné sviatky sa 
môžeme už počas Adventného 
obdobia. Štvortýždňové obdo-
bie je časom prípravy, pokánia 
i radosti. Prvá adventná nedeľa 
je v Katolíckej cirkvi začiatkom 
nového litur-
gického roka a 
už tradične aj 
dňom celocir-
kevnej zbier-
ky na charitu. 
V  tomto ob-
dobí môžeme 
pretaviť naše 
vnútorné pre-
žívanie aj do dobrých skutkov 
či konkrétnej hmotnej pomoci. 
Nie náhodou sa v  tomto čase 
konajú rôzne charitatívne ak-
cie či predvianočné bazáre, 
ktorých cieľom je pomôcť nú-
dznym. A my sme pozvaní, ak-
tívne sa do nich zapojiť.

Vianočný čas
Počas prvých vianočných dní 

náš duchovný život kulminu-
je. V príjemnej atmosfére via-
nočne vyzdobených chrámov 
sa akosi rýchlejšie dokážeme 
prepnúť na duchovnú nôtu. 
Siahnuť v tomto období po 
Biblii či zaujímavej knihe s ná-
boženskou tematikou sa nám 
zdá ako dobrý nápad. 

Nepodľahnúť stresu
Nie vždy je však jednodu-

ché ustáť týždenný maratón 
otvorených dverí spojený s ro-
dinnými návštevami a ostať 
stále v duchovnej pohode. 
Naše prehnané starosti o blaho 

a pohodlie na-
šich hostí nás 
môžu odpútať 
od podstaty 
Vianoc a  zne-
príjemniť nám 
ich prežívanie 
stresom. Preto 
nezabúdajme, 
že pre našich 

hostí je dôležitejšia naša prí-
tomnosť, než čistý obrúsok či 
čerstvo upečený koláč. Vychut-
návajme si prítomnú chvíľu 
a  tešme sa, že máme okolo 
seba toľko zaujímavých a vzác-
nych ľudí.

Duch Vianoc
Vianočný duch je nielen ná-

zov známeho filmu, ktorý k Via-
nociam patrí, ale aj realita dní, 
ktoré práve prežívame. Malé 
dieťa, starček, ba ani unude-
ný pubertiak nemôžu poprieť 
čaro, ktoré toto obdobie vnáša 
do našich životov i sŕdc. Stáva-
me sa otvorenejší, láskavejší, 
ochotnejší počúvať i pomáhať. 
Ak by nám vianočné nalade-
nie vydržalo aj po Vianociach, 
svet by sa reálne stával lepším 
miestom pre život aj naším pri-
činením. Preto sa jednou z na-
šich novoročných výziev môže 
stať aj myšlienka, aby sme žili 
Vianoce aj počas roka.

Barbora Klučárová

 AK BY NÁM VIANOČNÉ 
NALADENIE VYDRŽALO AJ PO 

VIANOCIACH, SVET BY SA REÁLNE 
STÁVAL LEPŠÍM MIESTOM  

PRE ŽIVOT AJ NAŠÍM 
PRIČINENÍM. 

Foto: Peter Lazor
Foto: ilustračné
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NÁUČNÉ ČLÁNKY

 Naša modlitba  
je osobná,  

ale nie izolovaná.

Modlitba Pána
Modlitba Otče náš sa už stala spoločníkom na 

našich cestách. V evanjeliách máme dve verzie 
modlitby Otče náš. Keď chcel Ježiš naučiť uče-
níkov modliť sa, nechcel im nechať presný text, 
ktorého opakovaním dosiahnu vrchol správnej 
modlitby. Dôležitý je postoj srdca, postoj rozho-
voru dvoch milujúcich sa osôb. Modlitba Otče 
náš je preniknutá  apoštolským duchom. Je adre-
sovaná celej ľudskej rodine, a aj keď sa  ju mod-
líme i ako jednotlivci,  prednášame ju k Bohu za 
celú  ľudskú  rodinu. Stáva sa  vzorom  a  príkla-
dom,  ako sa máme  priblížiť k Bohu  
Otcovi, ako sa máme s ním rozprávať. 
Boha oslovujeme priateľsky, ako  svoj-
ho  partnera. Slovo „Otče“ udáva tón 
celej modlitby – pociťujeme atmosféru 
dôvery. 

Modlitba a bratstvo
Modlitba je čosi osobné, majú však na nej účasť 

aj iní ľudia. Volať Boha naším Otcom je podmie-
nené tým, že s inými ľuďmi, najmä s tými naj-
bližšími, zaobchádzame ako so svojimi bratmi 
a sestrami. Svätý Ján to jasne vystihol: „Ak niekto 
povie: „Milujem Boha“, a nenávidí svojho brata, je 
luhár. Veď kto nemiluje brata, ktorého vidí, nemô-
že milovať Boha, ktorého nevidí.“ (1Jn 4,20) 

Svätý Ján Zlatoústy hovorí: „Nemôžeme úprim-
ne osloviť najdobrotivejšieho Boha Otče náš, keď 
v sebe skrývame tvrdé a neláskavé srdce, lebo vte-
dy nemáme v sebe ducha dobroty a lásky Otca.“ 
Ježiš nás upozornil, že skôr, ako sa začneme 
modliť, máme sa ubezpečiť, či náhodou nemá-
me s niekým neurovnaný spor. Ježiš príjme náš 
dar až potom, keď sa zmierime.

Za všetkých ľudí
Keď sa modlíme Otče náš, nepredkladáme mu 

výlučne svoje osobné záležitosti, ale aj prosby 
všetkých ľudí. Modlíme sa za tých, čo sa 
nikdy nenaučili modliť, i za tých, čo ve-
deli, ale prestali modlitbu praktizovať. 
Ďakujeme namiesto tých, čo zanedbá-
vajú vzdávanie vďaky. Naša modlitba je 
osobná, ale nie izolovaná. Vždy, keď sa 

modlíme, sme zjednotení s modlitbami všetkých 
ľudí. Počas svätej omše sa kňaz modlí so všetký-
mi Otče náš. Ak berieme do úvahy rôzny časový 
posun, môžeme si byť istý, že svätá omša sa slú-
ži doslova po celom svete v nepretržitom slede. 
Povzbudením k modlitbe za druhých je Ježišova 
modlitba. „Za nich prosím. Neprosím za svet, ale 
za tých, ktorých si mi dal, lebo sú tvoji. No nepro-
sím len za nich, ale aj za tých, čo skrze ich slovo 
uveria vo mňa.“ (Jn 17,9;20)

MODLIŤ SA
ZA ŽIVÝCH

A MŔTVYCH
Pri mnohých príležitostiach mohli učeníci vidieť Ježiša, ako sa modlí v ústraní od zástupov, niekedy dokonca 

aj celú noc. „Raz sa na ktoromsi mieste modlil. Keď skončil, povedal mu jeden z jeho učeníkov:  
„Pane, nauč nás modliť sa, ako Ján naučil svojich učeníkov.“ (Lk 11,1)

Veľakrát si myslíme, že vo väzniciach sú len zlí 
ľudia, veľkí zločinci, nenapraviteľní vrahovia 
a zlodeji. A my „vonku“ sme tí spravodliví, ktorí 
sme nikdy nič zlé neurobili. Nemáme vo svojej 
pýche a namyslenosti pohŕdať väzňami, ale byť 
k nim milosrdní a poskytovať im materiálnu, ale 
hlavne duchovnú pomoc potrebnú na obrátenie.

Duchovné väzenie
Existuje aj duchovné väzenie, a to je vtedy, keď 

diabol drží človeka v zajatí nejakého hriechu. 
Keď má človek problém s nejakým hriechom, 
keď je od neho závislí, keď sa ho nedokáže zba-
viť, je neslobodný, lebo ho takýto hriech zväzuje, 
ovplyvňuje, obmedzuje, je otrokom. Je to naprí-
klad alkoholik, gambler, fajčiar; môže to byť zá-
vislosť od sexuálnych hriechov, televízie, inter-
netu; ale môže to byť i obyčajný hnev, nervozita, 
netrpezlivosť, ale aj ohováranie; ďalej nenávisť, 
strach, úzkosť...

Z takýchto duchovných pút môže byť človek 
oslobodený modlitbou. V takejto modlitbe oslo-
bodenia prosíme Pána Ježiša, aby nás on vyvie-
dol z nášho duchovného väzenie, aby on pre-
lomil putá hriechu a zla, ktoré vládnu v našom 
vnútri, ktoré nám bránia v slobodnom prežívaní 
viery a v nasledovaní Krista.

František Benko

Poskytovať
pomoc

väzňom
„Bol som vo väzení  a navštívili ste ma,“ (Mt 25, 36)  

je Ježišova výzva na uskutočňovanie šiesteho 
skutku telesného milosrdenstva. Navštevovanie 

a podporovanie väzňov je záslužný skutok,  
lebo im to pomáha k obráteniu a  navráteniu 

k dobrému spôsobu života.

Modlitba za zosnulých
Počas mesiaca novembra predkladáme úpen-

livé prosby za duše v očistci a zamýšľame sa 
nad zmyslom vo svetle nášho konečného cieľa 
– večného života, ku ktorému sa neustále blíži-
me. Dušiam v očistci prospejú naše skutky lásky, 
ktoré môžu skrátiť čakanie na nebo. Zvyk prvých 
kresťanov modliť sa za zosnulých sa tak hlboko 
zakorenil, že to dalo podnet na pevné zaradenie 
takýchto modlitieb aj do svätej omše. Napríklad 
v Prvej eucharistickej modlitbe slovami: „Pamä-
taj, Otče, i na svojich služobníkov a služobnice...
ktorí nás predišli do večnosti so znakom viery 
a spia spánkom pokoja. Prosíme ťa, Otče, daj im 
a všetkým v Kristu odpočívajúcim prebývať vo 
vlasti  blaha, svetla a pokoja...“ V Druhej eucha-
ristickej modlitbe máme túto prosbu: „Pamätaj 
i na našich bratov a sestry, čo zomreli v nádeji na 
vzkriesenie, i na všetkých, ktorí v tvojej milosti 
odišli z tohto sveta a dovoľ im uvidieť svetlo tvo-
jej tváre.“

Prvé texty
Modlitby za duše v očistci pochádzajú z ná-

hrobných nápisov z katakomb. Výrazy ako 
„so znakom viery“, „spánkom spravodlivých“, 
„miestom odpočinku“, môžeme nájsť v nápisoch 
na hrobkách v katakombách Priscily a v rozprá-
vaní o mučeníctve prvých kresťanov. U veriacich 
sa vždy tradovalo učenie o tom, že my žijúci na 
tejto zemi máme moc orodovať za zomrelých. 
Slávnostne sa to vyhlásilo za pravdu viery na 
Druhom lyonskom koncile v roku 1274.

Odpustky
„Keďže aj zosnulí veriaci, ktorí sa očisťujú, sú 

členmi toho istého spoločenstva svätých, môže-
me im okrem iného pomáhať tým, že pre nich 
získavame odpustky, aby tak boli oslobodení od 
časných trestov, ktoré si zaslúžili za svoje hrie-
chy.“ (Katechizmus Katolíckej cirkvi, 1479) Úpl-
né odpustky získame vtedy, ak splníme bežné 
požiadavky: spoveď, sväté prijímanie a modlitba 
na úmysel pápeža prvých osem dní novembra. 
Úplné odpustky zmývajú všetky časné tresty za 
hriechy. „Naša modlitba za nich im môže nie-
len pomáhať, ale môže urobiť účinným aj ich 
orodovanie za nás.“ (Katechizmus Katolíckej  
cirkvi, 958) 

Ondrej Švančara

Foto: Peter Lazor
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náučné články ZO ZAHRANIČIA

Čaro Vianoc a jeho 
symbol sa stráca

S pribúdajúcim vekom a po-
zorovaním okolia, z ktorého na 
nás už dva mesiace pred via-
nočnými sviatkami útočia mé-
diá, obchodné reťazce a aj sa-
motní ľudia, získavam pocit, že 
sa stráca tradícia Vianoc. Asi to 
nie je len môj názor, že v súčas-
nosti sa snažíme všetky uda-
losti nejako urýchliť. Ponáhľa-
me sa, snažíme sa prispôsobiť 
tým, ktorým dávame najviac 
zarobiť a oni to cítia, a preto 
nás bombardujú reklamami aj 
dva mesiace pred Vianocami. 
Čaro Vianoc sa u mňa stráca, 
aj keď sa spolu s rodinou sna-
žíme odolávať tlaku okolia.  Aj 
keď sa snažíme s manželkou 
vychovávať deti duchovnejšie, 
napriek tomu ich neubránime 
vonkajším udalostiam. Možno 
raz pôjdeme zapáliť sviečky na 
pamiatku zosnulým a v rádiu 
nám už budú hrať vianočné 

Ako malý chlapec som intenzívne prežíval každé Vianoce. Tešil som 
sa na ne. Atmosféru Vianoc bolo u nás cítiť doma tesne niekoľko dní 
pred narodením Božieho dieťaťa, a to tak, že sa začalo s prípravou 
a pečením vianočných dobrôt. V predvianočnom období šlo aj o to, 

postáť si v rade na dve kilá mandarínok.  
Kto mal šťastie, tak mal tuzexové bony, za ktoré sme kúpili ozdobné 

kolekcie. Každá rodina má iné tradície, ale väčšinou sa vianočný 
stromček staval deň pred narodením Krista Pána, 24. decembra. 

pesničky. Trh sa veľmi prispô-
sobuje nášmu konzumnému 
spôsobu a ja to nazývam „ame-
rikánčenie“. Robíme si starosti, 
aby sme na nikoho pri splnení 
vianočných prianí nezabudli, 
a pri tom všetkom zhone však 
ľahko zabúdame na toho, koho 
vlastne podľa kresťanskej tra-
dície oslavujeme. 

Posolstvo Vianoc
Vianoce sú hlavne rodinnou 

oslavou, kedy sa zíde celá ro-
dina a prežíva sa súdržnosť. 
Počas vianočných sviatkov sa 
rozprávajme, spomínajme na 
detstvo tak, aby deti naozaj vní-
mali Vianoce ako sviatok naro-
denia Krista Pána. Božie dieťa 
bolo obdarené darmi, a  preto 
aj my môžeme potešiť svojich 
blízkych malými darmi. Tým-
to im dáme najavo, že si ich 
vážime a milujeme. Predstava 
dnešných detí o daroch na Via-
noce často prekračuje hranice 

Posledný skutok telesného milosrdenstva ho-
vorí o pochovávaní mŕtvych. Mŕtvemu preuka-
zujeme skutok milosrdenstva, keď ho pocho-
váme po kresťansky, teda vysvätený služobník 
Cirkvi na posvätenom cintoríne. Tak preukazu-
jeme aj telesnej schránke úctu, lebo veríme, že aj 
telo, ktoré sa premení na prach, bude raz osláve-
né. Aj starostlivosťou o hrob zosnulého prejavu-
jeme lásku zosnulému.

Tobiáš
V Starom zákone v knihe Tobiáš sa ho-

vorí o tom, ako Tobiáš pochovával mŕt-
vych počas prenasledovania Židov za 
Senacheriba. A hoci mal z  toho veľa nepríjem-
ností, lebo musel opustiť svoj dom, a druhí sa mu 

posmievali „neváhal vstať, zanechať jedlo a šiel 
pochovať mŕtveho“ (Tob 12, 13).

Prepustenie mŕtvych
Pod prepustením mŕtvych sa myslí uzdravenie 

mŕtveho človeka, keď napríklad nezomrel pri-
rodzenou smrťou, alebo spáchal samovraždu, 
zomrel počas dopravnej nehody, alebo nebol 
riadne pochovaný, alebo dieťa, ktoré zomrelo pri 
úmyselnom alebo spontánnom potrate.
Za takýchto alebo podobných okolností je 
potrebné sa modliť za uzdravenie rodokme-
ňa, za oslobodenie, prepustenie predka z du-
chovných pút a odovzdať ho v modlitbe do  
Pánových rúk. 

František Benko

Pochovávať mŕtvych
PREUKAZUJEME AJ TELESNEJ SCHRÁNKE ÚCTU, LEBO VERÍME, ŽE AJ TELO BUDE RAZ OSLÁVENÉ.

finančných možností. Dnešný 
trh nám však ponúka také mož-
nosti, aby rodičia splnili aj tie 
najtajnejšie želania detí. Čo je 
však posolstvom Vianoc? 

Páči sa mi rada mojich sta-
rých rodičov: Nie je dôležité, čo 
je pod stromčekom, ale kto je 
okolo neho. 

Vianočný stromček
Najkrajšie obdobie v roku si 

neviem predstaviť bez jedné-
ho z jeho symbolov – bez via-
nočného stromčeka. Je mno-
ho zmienok o vzniku tradície 
vianočného stromčeka. Jedna 
z najstarších sa viaže s  ro-
kom 1570, kedy sa po prvýkrát  
zaznamenalo ozdobovanie 
stromčeka. Pôvodné ozdobo-
vanie stromčeka alebo vetvičky 
bolo riešené ovocím alebo len 
symbolicky ozdobou. Pôvod 
vianočného stromčeka však nie 
je ani biblický, ani kresťanský.

Nie je dôležité, 
čo je pod stromčekom, 
ale kto je okolo neho

pokračovanie na strane 9

Foto: Peter Lazor

Foto: Peter Lazor



Myslia si, že budú vypočutí pre svoju mnohovrav-
nosť.“  Ak sa ľudia chvália, kto sa koľko pomodlil, 
už v tom momente je účinok modlitby oslabo-
vaný. Veď nezáleží  na počte „Zdravasov“ za deň. 
Niekto sa možno pomodlí aj sto „Zdravasov“, 
ale ani nevie, čo odrecituje. Nezáleží na počte, 
ale na prežití modlitby, a hlavne na motíve, že 
sa chceme spojiť s Bohom, naším Pánom, ale aj 
ozajstným priateľom. 

Žalmista nám pripomína: „Kvôli domu Pána, 
nášho Boha, budem prosiť o šťastie pre teba.“ 
V  našich modlitbách nesmieme zabúdať prosiť 
o šťastie pre iných. Lebo ak raz chceme prísť do 
domu nášho Boha, musíme zahodiť všetko se-
bectvo, ba aj sebectvo v mod-
litbách. Často v  modlit-
bách prosíme len za 
seba, vlastné šťastie, 
myslíme len na 
seba. V  prvom rade 
prosme o šťastie pre 
iných a Boh sa posta-
rá aj o naše šťastie.  

Viera bez skutkov 
je mŕtva

Modlitba je veľmi potrebná, ale nestačí sa iba 
modliť. Je potrebné modlitbou žiť. Môžeme po-
vedať, že Boh miluje ľudí, ktorí sa snažia mod-
litbu v živote aplikovať na konanie lásky k iným, 
a teda k  samému Bohu. Lebo Ježiš vyčíta modlit-
bu bez skutkov: „Nie každý, kto mi hovorí: „Pane, 
Pane,“ vojde do nebeského kráľovstva, ale iba ten, 
kto plní vôľu môjho Otca, ktorý je na nebesiach.“

Teda treba plniť Božiu vôľu, nie iba vzývať Bo-
žie meno. Lebo viera bez skutkov je mŕtva. Ko-
najme to, čo v modlitbách vzývame: lásku, dob-
ro, odpustenie, milosrdenstvo, porozumenie, 
pokoj... Žime modlitbou, teda rozsievajme okolo 
seba lásku. Ľudia nemusia vedieť čo a koľko sa 
modlíme. Ale ak uvidia naše dobré skutky, iste 
to bude odzrkadľovať náš dobrý vzťah s Bohom 
v modlitbe. 

Prajem všetkým, v tomto čase príchodu Bo-
žieho Syna na svet, aby sme ďakovali Bohu, že 
zostúpil na zem a prosili, aby nás naučil žiť život 
plný lásky a pokory. Žime lásku vychádzajúcu 
z každej úprimnej modlitby.  Modlime sa naším 
životom, životom plným opravdivej lásky!

Oliver Siksa, Teplička
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Príspevok z Tepličky

 Po 
dôslednom 

vyhľadaní príčin našej 
horkosti totiž nasleduje  

premena myslenia.

Modlitba životom

Foto:  Pavol Zmuda

Ježiš veľmi prísne karhá chválenie sa modlit-
bou: „A keď sa modlite, nebuďte ako pokrytci, 
ktorí sa radi postojačky modlievajú v synagógach 
a na rohoch ulíc, aby ich ľudia videli. Veru, hovo-
rím vám: Už dostali svoju odmenu. Ale keď sa ty 
ideš modliť, vojdi do svojej izby, zatvor za sebou 
dvere a modli sa k svojmu Otcovi, ktorý je v skry-
tosti.  A tvoj Otec ťa odmení, lebo on vidí aj v skry-
tosti.“ 

Naozaj, ak sa človek modlí iba preto, aby ho ľu-
dia videli, táto modlitba nemá v Božích očiach 
žiadnu cenu, ba Ježiš ju jasne kritizuje. Boh mi-
luje modlitbu v skrytosti, nechváľme sa preto 
osobnou modlitbou. Samozrejme, na omši  sa 
modlíme  nie v skrytosti, ale verejne ako jednot-
né spoločenstvo okolo eucharistického stola. 
Lenže aj vtedy sa môže naša modlitba podobať 
modlitbe farizejov. Veď aj farizeji sa modlili na 
popredných miestach, v synagógach. Lenže ich 
cieľom bolo dosiahnuť chválu ľudí, nie oslava 
Boha. Chceli poukázať na svoju zbožnosť, a pri 
tom zabúdali na Boha.  Aj modlitba v chráme 
má byť  teda úprimná. Ak sa v kostole modlíme 
iba preto, aby nás ľudia videli a chválili, je to na 
našu škodu. Nejde o gestá pred ľuďmi, ale pred 
Bohom v skrytosti:  „A Boh ťa odmení, lebo on 
vidí aj v skrytosti.“  

Sila úprimnej a pokornej modlitby
Snažme sa modliť úprimne v skrytosti, ale aj 

verejne tak, aby sa to páčilo v prvom rade nášmu 
Bohu. Teda úprimne, s láskou a hlavne s poko-
rou a jedine kvôli Bohu. Aj úvodná pieseň na za-
čiatku omše nám pripomína, že modlitba musí 
byť pokorná. Spievame: „K stolu Božej láskavosti 
s  pokorou prichádzame, pred Ježišom v skrúše-
nosti na kolená padáme.“ 

Naozaj, jedine pokorná a úprimná modlitba 
preniká oblaky. 

Ježiš tiež hovorí o rozsahu našich modlitieb: 
„Keď sa modlite, nehovorte veľa ako pohania. 

Modlitba v živote kresťana je veľmi dôležitá a nenahraditeľná, lebo je to rozhovor s naším Pánom a Bohom. 
Ale je každá modlitba účinná a veľká v Božích očiach?  

Nekritizoval aj Pán Ježiš farizejov za ich neúprimnú modlitbu?
Spočiatku sa tento zvyk zaviedol v miestach, 

kde ľudia chodili na nákup, alebo kde sa sústre-
dil obchod, kultúra a podobne. Do domácností 
sa stromček dostal až v 17. storočí. Najprv do 
miest a postupne do dedín až v 19. storočí. Na 
východné Slovensko sa dostal až v medzivoj-
novom období. Z rozprávania starých rodičov 
a  tých, ktorí majú radi filmovú klasiku vieme, 
že spočiatku sa stromčeky ozdobovali slame-
nými ozdobami, jabĺčkami, orechami a kolá-
čikmi. V niektorých domácnostiach, hlavne na 
dedinách, sa stromček vešal v strede izby, ale 
vrcholcom k zemi. Jednoznačnú odpoveď na to, 
prečo sa práve stromček stal symbolom, dopo-
siaľ nikto nenašiel. Zvyk ozdobovania stromče-
ka je však úzko spojený s Vianočným obdobím 
a Adventom. 

Zdobenie vianočného stromčeka
Aký stromček na Vianoce? Živý alebo umelý? 

Vzhľadom na ochranu životného prostredia 
sa názory líšia. V posledných dvoch desaťro-
čiach pomáha umelý stromček chrániť prírodu 
a pre pohodlnejších je veľkou pomocou. Umelý 
stromček vyriešil problémy s ihličím a chráni 
les. Napriek bohatej ponuke umelých strom-
čekov sa živý stromček aj tak teší obľube.  
Výzdoba stromčekov zažíva svoje éry a módne 
obdobia. Výzdoba sa však aj tu rada vracia do 
minulosti, obľúbenými prvkami výzdoby sú 
totiž slamené ozdoby, sušené ovocie a podob-
ne. Moderná predstava o modrom vianočnom 
stromčeku v tvare kužeľa alebo ihlana mi uberá 
z  čara Vianoc. Ak nám aspoň trochu záleží na 
zachovaní tradícií a symbolov súvisiacich s via-
nočným obdobím skúsme náš život spomaliť, 
neprispôsobovať sa dnešnej dobe a venovať 
viac času svojim blízkym, rodine a  priateľom, 
u ktorých môžeme nájsť pokoj a dobro.

Vladimír  Šimo, Lieskovany

Nie je dôležité, 
čo je pod stromčekom, 
ale kto je okolo neho

pokračovanie zo strany 7

Foto: ilustračné
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K
de sú korene našej nespokojnosti a ako si 
s nimi poradiť?

Existujú tri oblasti, ktoré sú najčastejšie 
zodpovedné za vianočnú nepohodu: napä-

tie v rodine, starosti spojené s financiami a osa-
melosť.

Rodinné vzťahy
Počas sviatkov trávime s rodinou viac času 

ako zvyčajne a navštevujeme aj vzdialenejších 
príbuzných. Aby sme to zvládli a po stretnutí 
odchádzali s pokojom v duši, mali by sme si do-
predu zreálniť vlastné očakávania a neplánovať 
rodinné stretnutia ako z romantického filmu. 
Pokiaľ existujú dlhodobé konflikty, môže po-
môcť dohoda, že deti sú na prvom mieste – via-
nočnú atmosféru si vedia užiť ako nikto iný a aby 
boli skutočne radostné, môžeme sa pre nich 
prekonať. Dobrým spôsobom ako predchádzať 
hádkam je vyhýbať sa alkoholu a tiež vyhnúť sa 
"horúcim" témam, ktoré sa dokážu členov našej 
rodiny dotknúť a pokaziť im náladu, alebo vyvo-
lať negatívne spomienky.

Pohoda sa nedá kúpiť
U človeka, ktorý má starosti s peniazmi nemô-

žeme očakávať veselú myseľ a sviatočného du-
cha. Veľkým problémom bývajú najmä darčeky 

Názor PSYCHOLÓGA

Aby boli šťastné a veselé
Vianočný čas má byť naplnený radosťou a pohodou, ale mnohých ľudí navštívi skôr stres, depresia, 

osamelosť, smútok, sklamanie a úzkosť. Vianoce sú totiž spojené s veľkými očakávaniami a predstavou 
šťastnej rodiny užívajúcej si luxusnú večeru v dokonale vyzdobenom domove.

a oslavy, na ktoré pripravujeme neúmerne veľa 
jedla. Základom práce s peniazmi je vždy stano-
venie si rozpočtu, ktorý nechceme prekročiť. Ten 
zoštíhlime napríklad dohodou, že v širšej rodine 
budeme dávať darčeky iba deťom, alebo si každý 
rok vylosujeme iba jedného člena rodiny, ktoré-
mu dáme darček. 

Sólo Vianoce
Okolnosti sa niekedy vyvinú neželaným sme-

rom a Vianoce musíme stráviť osamote. Napriek 
tomu by sme sa mali snažiť byť v kontakte s pria-
teľmi a rodinou najviac, ako sa to dá. Ak aj práve 
nie sme fyzicky spolu, môžeme si zatelefonovať, 
napísať, poslať fotografie vianočnej výzdoby 
a podobne. Dobrovoľníctvo je spôsob, ako podať 
ruku ľuďom v núdzi, zahnať svoju izolovanosť 
a zároveň zvýšiť pocit vlastnej užitočnosti. Môže-
me sa tiež zúčastňovať miestnych komunitných 
akcií či vianočných trhov, jednoducho miest, 
kde sme obklopení ľuďmi a veselou atmosférou. 
Vhodné je tiež pripraviť si plán na samotný Šted-
rý deň. Len preto, že Vianoce trávime sami, ne-
zabúdajme na tradície, pokojné prechádzky po 
okolí, chutné jedlo a darček pre seba. Vianočná 
pohoda sa totiž ukrýva v tých najmenších detai-
loch.

Zuzana KlučárováV pondelok 14. novembra sa spolu s našimi 
kňazmi Ondrejom Švančarom a  Františkom 
Benkom uskutočnila  púť veriacich našej farnos-
ti  na Spišskú Kapitulu do Katedrály sv. Martina. 
V nej sme si pripomenuli pamätný deň Božie-
ho sluhu Jána Vojtaššáka pri príležitosti 139 ro-
kov od jeho narodenia (1877). Na slávnosti boli 
prítomní aj veriaci z okolitých dedín a aj veriaci  
zo Zákamenného, z rodiska otca biskupa, ktorých 
viedol terajší farár Cyril Hamrák, rodák z Marku-
šoviec. Slávnosť sa začala modlitbou posvätného 
ruženca, pokračovala slávnostnou svätou omšou, 
ktorú celebroval spišský biskup Štefan Sečka, spo-
lu s emeritným biskupom Andrejom Imrichom 
a desiatkami kňazov. Prítomní boli aj bohoslovci, 
rehoľné sestry, mladé devy a mládenci v pestrých 

Spomienka 
na sviatosť 
birmovania

krojoch. Na začiatku svätej omše, ktorú v pria-
mom prenose vysielalo aj Rádio Lumen, otec bis-
kup zdôraznil, že sme sa zišli v Roku sv. Martina v 
spišskej diecéze – 1700 rokov od jeho narodenia, 
aby sme sa poďakovali Pánu Bohu za dar života 
biskupa Jána Vojtaššáka. Homíliu predniesol Mi-
lan Kerdík, kňaz rožňavskej diecézy a člen Komi-
sie historikov kauzy blahorečenia Božieho sluhu 
Jána Vojtaššáka. Zmienil sa o niektorých medz-
níkoch jeho života a vyslovil nádej, aby sme si ho 
raz uctievali ako blahoslaveného. Po svätej omši 
nasledovala modlitba za jeho blahorečenie – Vše-
mohúci Bože... Na záver slávnosti udelil spišský 
biskup Štefan Sečka všetkým prítomným požeh-
nanie aj s relikviami sv. Martina. 

Jozef Sendrej, Teplička

Pamätný deň Božieho sluhu Jána Vojtaššáka

Nedeľa 25. septembra bola v našej 
farnosti o niečo slávnostnejšia kvô-
li vysluhovaniu sviatosti birmovania. 
Našim mladým ju vysluhoval emerit-
ný spišský biskup Andrej Imrich. Otec 
biskup v homílii ,,otcovsky“ zdôraznil 
a pripomenul birmovancom, aké dary 
Ducha Svätého pri prijatí tejto sviatosti 
dostanú, čoho sa majú v živote vyva-
rovať, že si majú chrániť česť, zdravie, 
život a viackrát prízvukoval, aby boli 
zodpovední v živote. Zvlášť dojímavé 
boli jeho bezprostredné reakcie – od-
povede na pripravené otázky v besede 
po svätej omši. Hovoril aj o svojom det-
stve a mladosti. Treba sa poďakovať za 
krásny duchovný priebeh tejto slávnosti 
všetkým:  organizátorom, animátorom, 
spevokolu, našim duchovným otcom 
i otcovi biskupovi za udelenie sviatosti 
birmovania.

Foto: Peter Lazor

Foto: Peter Lazor
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eRko AKTIVITY  
V ROKU 2016

KARNEVAL, ktorý sa konal dňa 07. 02. 2016 v priestoroch ZŠ v Mar-
kušovciach. Témou Karnevalu bol lunapark, deti mali pripravené 
rôzne súťaže a úlohy, mohli si zakúpiť pukance a cukrovú vatu. Účasť 
bola 60 detí, 25 rodičov a 15 animátorov.

23. 04. 2016 sme sa spolu 
s deťmi vybrali na VÝLET 
DO STAREJ ĽUBOVNE, 
kde sme si boli prezrieť 
hrad, skanzen  
a meštiacky dom  
v centre mesta. 

PREZENTÁCIA O DOBREJ NOVINE sa konala 02. 12. 2016 po večernej svätej omši.  
Prišla k nám dobrovoľníčka Katka Gregová, ktorá bola 3 mesiace na misiách v Keni.

MISIJNEJ PÚTE DETÍ  
14 05. 2016 sa zúčastnili  
tento z dôvodu  
nepriaznivého  
počasia len 3 deti  
a 3 vedúci. Počasie  
nám síce neprialo,  
no o to viac sme sa 
zabavili.

VYPNI TELKU, ZAPNI SEBA! 
sa konala  v našej farnosti od 
25. – 28. 05. 2016. Na každý deň 
si vedúci pripravili na fare pestrý 
program, počas ktorého mohli deti 
zmysluplne tráviť svoj voľný čas.

DEŇ DETÍ bol tento rok v spolupráci s obcou 
a pani riaditeľkou ZŠ s MŠ v Markušovciach 

v priestoroch školy. Program si pre nás pripra-
vili policajti, DHZ Markušovce. Deti sa mohli 

povoziť na poníkovi, čosi si vyrobiť, zahrať si sú-
ťaži či už so svojimi rodičmi alebo s kamarátmi.

VEĽKÝ TÁBOR 
11.-17.07.2016 Zákopčie. 
Zúčastnilo sa ho  
25 detí a 10 animátorov.  
Téma tábora bola Svet podľa...  
Každý deň sme spolu  
s vedúcimi objavovali 
svoje schopnosti a talenty.

TVORIVÉ DIELNE V ADVENTNOM OBDOBÍ v ZŠ s MŠ 
v Markušovciach: deti mohli vyrobiť za pomoci animátoriek 
a pani učiteliek vianočné ozdoby. Ďakujeme Základnej škole 
Markušovce, eRkárom a obecnému zastupiteľstvu.

MALÝ TÁBOR 29.-31.08.2016 na fare v Markušovciach. 
Bol určený pre detí od 3 do 8 rokov, a mal názov Knižní 
hrdinovia.

ŠARKANIÁDA bola prvou veľkou akciou v novom 
školskom roku. Boli sme spoločne na kopci nad 
Markušovcami, kde sme sa parádne vybláznili. 

Fotky: eRko-archív
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RUŽENCOVÉ BRATSTVO pre rodičov

Čo prinesieme  
k jasličkám

Vianoce každý rok: vôňa ihličia a medovníčkov, štedrá  večera, darčeky a ešte polnočná omša. 
Áno, stihla to, takto to má byť, tradícia tohto dňa bola zachovaná. V tichu sa modlí a ako sa patrí, 
ďakuje nebeskému Otcovi za všetky milosti, ktoré boli dané jej a členom jej rodiny. Veď má za čo: 

všetci sú zdraví, v práci je síce stres, času málo, ale zase všetkého má dostatok. Boli aj na letnej 
dovolenke a chystajú sa  aj na lyžovačku. Je im fajn, ale predsa v srdci cíti prázdno. Pozerá do jas-
ličiek na Ježiška a na figúrky mudrcov, ktorí prinášajú dary pre Narodeného. A kde je ten jej dar?!

Foto: Peter Lazor

„Modlite sa, ohlasujte a žite  
ruženec!“ povedal generál-
ny promótor pre ruženec 
Lous-Marie Arino-Durand OP. 
Nás, milé členky RB, prirovnal 
k sviečkam, presnejšie k horia-
cim sviečkam. Naše modlitby 
sú ako plamene sviečky, ktoré 
dodajú iskru pre zhasnuté svie-
ce, pre tie, ktoré sfúkol vietor 
či vír bujarého života. Pre tie 
sviece, ktoré zmokli, zmokli 
od sĺz plačúcich očí. Modliť sa 
máme nahlas, lebo naše mod-
litby dávajú slová odpustenia a 
lásky pre tých, ktorí tieto slová 
nemajú, ktorí to nevedia, alebo 
nemajú síl ich povedať, vyslo-
viť, lebo stratili vieru, nádej. 
Nemajú lásku, silu, sú osame-
lí, opustení, uzavretí do seba, 
neveria nikomu a ničomu. A 
preto neprestávajme sa mod-
liť, hoci naša modlitba nebude 

dokonalá. Bohu stačí 
naša snaha a úprimná 
túžba. Neprestávajme sa mod-
liť a dobrý Boh urobí zvyšok za 
nás. A verte, že aj pokrivená 
sviečka vydá iskru pre zhasnu-
té sviečky. 

O sv. Dominikovi
Pápež František prijal 4. au-

gusta 2016 vo Vatikáne účast-
níkov Generálnej kapituly 
dominikánov, kde pri príleži-
tosti okrúhleho výročia rehole 
kazateľov okrem poďakova-
nia za ich prínos pre Cirkev 
pripomenul aj mužov a ženy 
viery, ktorí priniesli Božie po-
hladenie a  nehu prostredníc-
tvom uživotňovania Evanjelia.  
V príhovore spomenul zaklada-
teľa rehole sv. Dominika, ktorý 
hovoril: „Najprv kontemplovať, 

potom vyučovať.“ A na základe 
života sv. Dominika zdôraznil 
Svätý Otec tri významné znaky 
(piliere) dobrého kazateľa. Sú 

to: kázanie, svedectvo a lás-
ka. A ako sa to dotýka 

nás? Členovia RB 
patria do Rehole 
kazateľov a  našou 
úlohou je snaha 
o pomoc pre far-

nosť, a tú tvoria 
ľudia. Aby sme na-

ozaj svojou modlitbou 
prispeli k zapáleniu sviečky, 

musíme mať otvorené dvere 
svojho srdca pre Boha. Iba Boh 
je prameňom pokoja, radosti, 
lásky a iných hodnôt, z kto-
rých sa rodí šťastie. Dôležité je 
zahĺbiť svoju myseľ do modlit-
by a rozjímať nad ňou ako aj 
nad tajomstvami ruženca, ale 
v súlade so  Svätým písmom. 
V  časopise Ruženec je opísa-
ných deväť spôsobov modlit-
by sv. Dominika. On sa modlil 
celou svojou bytosťou, teda 
dušou i telom. Jeho ôsmy a de-
viaty spôsob modlitby je pre 
nás inšpiratívny a aktuálny. Re-
citovaním z  Biblie, spievaním 
antifón alebo započúvaním sa 
do melódie a v tichu uvažovať 
o  prečítaných strofách, myš-
lienkach zo Svätého písma.

Podstata  
kresťanskej  
modlitby

Podľa Katechizmu Katolíc-
kej cirkvi sa pod rozjímaním, 
čiže meditáciou, rozumie hľa-
danie. Ľudský duch sa usiluje 
pochopiť kresťanský život, aby 
vedel odpovedať, čo od neho 
žiada Pán. Človek si pomáha 
čítaním Svätého písma, najmä 
evanjeliom, liturgickými texta-
mi. Porovnáva čítané so sebou. 
Od myšlienok sa prechádza ku 
skutočnosti, knihe života. Podľa 
stupňa pokory a viery človeka 
sa objavia hnutia, ktoré hýbu 
srdcom: človek dokáže rozlišo-
vať pravdu a prichádza k svet-
lu. Akou metódou máme roz-
jímať, je len na nás, dôležité je 
napredovať s pomocou Ducha 
Svätého po jedinej ceste mod-
litby, ktorou je Ježiš Kristus. 
(KATECHIZMUS  KATOLÍCKEJ 
CIRKVI, str. 651)

Rozjímanie uvádza do čin-
nosti myslenie, predstavivosť, 
city a túžby. Toto zaktivizovanie 
je nevyhnutné, aby sa prehĺbilo 
presvedčenie viery, podnietilo 
obrátenie srdca a posilnila vôľa 
nasledovať Krista. Kresťanská 
modlitba sa prednostne venuje 
rozjímaniu o „Kristových ta-
jomstvách“, ako je to pri čítaní 
Božieho slova alebo pri ruženci. 
Kresťanská modlitba má sme-
rovať ešte ďalej, a to k poznaniu 
lásky Pána Ježiša a k spojeniu s 
ním. (KATECHIZMUS  KATO-
LÍCKEJ CIRKVI, str. 652)

Aký darček máme pre Jezu-
liatko? Stačí otvoriť svoje ruky, 
srdce a obetovať trochu času zo 
svojho života. Božie kráľovstvo 
je v každom z nás – UKÁŽME 
ho, staňme sa kazateľmi mod-
litby, svedectva a lásky.

Renáta Regecová

Vôňa 
medovníčkov
Takmer každá tunajšia gazdinka podľahne predvianočnému stresu 

z upratovania, pečenia. Túži, aby bolo všetko „tip-top“. Najviac prekážajú 
stále sa pomedzi nohy motajúce batoľatá či deti predškolského veku. 

Čo s nimi? Kde ich „odložiť“? Je to možno odvážne, zdĺhavejšie, no iste 
efektívnejšie, keď ich necháme spolupracovať.

R
ozvoj jemnej motoriky vý-
razne ovplyvňuje nielen 
manipulačné zručnosti, 
koordináciu pohybov rúk, 

nôh či očí, ale i  rozvoj mysle-
nia, predstavivosti, kreativity. 
Začnime napríklad pečením. 
Všetky činnosti: preosievanie 
múky, miesenie cesta v rukách, 
vaľkanie, vykrajovanie malých 
nepodarkov, posypávanie cuk-
rom, zaisťujú základ koordi-
nácie nevyhnutnej na rozvoj 
grafomotoriky (písanie, kresle-
nie). Iste je potom oveľa väčší 
neporiadok, ale čo sa naše deti 
za mladi naučia... 

Ak sú deti smädné, môžu 
pomôcť vytláčaním citrusov. 
Uchopovanie malých predme-
tov prstami, strihanie, nale-
povanie, napríklad pri tvorbe 
vianočných pozdravov, zjem-
ňuje pohyby prstov. Pri vešaní 
bielizne môžeme dovoliť de-
ťom manipulovať so štipca-
mi, stláčať ich, podávať podľa 
farieb. Tiež pri kúpaní môžu 
pomôcť pri vytláčaní peny do 
vane či šampónu. Aby mali 
deti pred vstupom do školy 
dobre pripravené rúčky, môžu 
triediť drobné materiály, nite, 
koráliky, strukoviny. Žmýkanie 
handričky pri umývaní riadu 

či dlážky, pomoc pri zameta-
ní, jednoducho všetky domáce 
práce môže dieťa vykonávať 
spolu s nami, hoci to vyžaduje 
veľa trpezlivosti a dočasného 
zdržiavania (kým si zručnosť 
dostatočne neosvoja). 

Činnosti súvisiace s pracov-
nými návykmi môže vystriedať 
zábava v podobe navliekania 
korálikov, odtláčanie pečiatok 
(môžu byť i doma vyrobené zo 
zemiakov), prevliekanie šnúrok 
z dierky do dierky, skladanie 
puzzle, kociek, kreslenie, mo-
delovanie kinetického piesku... 
Omotávaním vlny okolo kartó-
nu môžeme vyrobiť rôzne via-
nočné ozdoby v tvare hviezdy, 
stromčeka, srdiečka. Posled-
ným tipom je koláž z  vianoč-
ného baliaceho papiera, ktorý 
ostal roztrhaný a rozhádzaný 
po izbe. Na predkreslený motív 
hviezdičky, stromčeka, rybky 
deti postupne trhajú z papie-
ra a lepia ho. Vznikne krásna 
vianočná koláž, ktorá vám 
ešte dlho po Vianociach bude 
pripomínať túto slávnostnú 
chvíľu. Samozrejme, pochvala 
za každý úspech je na mieste. 
Prajeme veselé Vianoce plné 
tvorivých nápadov.

Adriana Lazorová

 Neprestávajme 
sa modliť,  

hoci naša modlitba  
nebude dokonalá.  Foto: Pavol Zmuda
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„Keď som bola ešte malé dievča, ešte som ne-
chodila do školy, ráno dvadsiateho štvrtého de-
cembra chodili chlapci vinšovať a potom večer 
dievčatá spievať po domoch. Neskoršie prišli 
mládenci a jeden z nich bol vždy oblečený za Je-
zuľana. Mal na sebe prevrátený kožuch, na hlave 
baranicu a miesto opaska mal obviazanú kolo 
pása slamu. Jezuľan strašil malé deti, vždy nám 
kázal sa modliť a rodičov poslúchať. Ako také 
deti sme sa ho báli. Rodičia chodili do Marku-
šoviec na polnočnú svätú omšu, a keď sa vráti-
li, pastier trúbil na trúbu pieseň „Povedzce nam 
pastirove ...“ Po polnoci sme všetci jedli dusené 
mäso s kapustou.

 Potom, keď som bola väčšia a chodila som už 
do školy, chodila som s dievčatami večer do kaž-
dého domu spievať. Rodičia sa nás vždy spýtali, 
či sme ozaj boli v každom dome, a keď sme neja-
ký náhodou vynechali, museli sme sa tam vrátiť 
a zavinšovať. Na štedrú večeru sme mali poliev-
ku s papcunom a maslovou zápražkou. Potom 
sme jedli babečky z kysnutého cesta, jablká, 
varené slivky, varený hrach, varenú fazuľu, lokše 
s makom, vlašské orechy, figy, svätojánsky chlieb 
a oblátky s medom. Kapustu s mäsom sme jedli, 
až keď sme prišli z polnočnej svätej omše z Mar-
kušoviec.

 V každej izbe sme mali stromček. Najväčší 
bol v zadnej izbe – od podlahy až po strop. Na 

Zo spomienok mojej  
babičky

stromčeku sme mali povešané jabĺčka, orechy 
a mamka napiekli keksy z medového cesta, ktoré 
sme tiež navešali na stromček. Elektrina vtedy 
nebola, ale stromček i tak svietil. Na železných 
štipčekoch bol pripevnený železný tanierik a na 
ňom sviečky z vosku, ktoré sme zapálili iba po-
čas štedrej večere. Večerali sme v kuchyni, kde 
sme mali teplú kachľovú piecku. V kuchyni bol 
tiež stromček, ale menší, zavesený zo stropu. 
Tento stromček bol tiež ozdobený jabĺčkami, 
orechami a medovníkmi. 

 Pod stromčekom sme si po večeri našli dar-
čeky, a to napríklad pančušky alebo vreckovky. 
Keď sme už chodili do školy, tak aj pero a písan-
ku. Niekedy sme dostali aj čokoládových Miku-
láškov. Keď sme boli školáčky, nakreslili sme na 
výkres z papiera vianočný obrázok a ten sme dali 
pod stromček pre rodičov. 

Na zemi sme mali položenú v Štedrý deň sla-
mu a na nej tkaný koberec. V tú noc sme všetky 
deti spali na slame, aby sme si pripomenuli, ako 
spal v prvú noc na slame Ježiš. To bolo radosti!

 Potom, keď som už bola veľká, tak v prednej 
izbe sme mali na stromčeku zavesené aj salonky, 
ktoré sme ale jedli, až keď boli posvätené. Tiež 
sme na stromček povešali kockový cukor oba-
lený v zlatku. Vtedy sme už mali aj svoju prvú 
škatuľu s bambuľkami. Stromček sme zdobili aj 
postrihaným zlatkom. 

 Na svätú omšu sme vždy chodili pešo brodiac 
sa snehom po kolená až do kostola v Markušov-
ciach. Takto som slávila Vianoce, keď som rástla. 
Boli to krásne Vianoce...“

Veronika Šebestová, 
z rozprávania babky Márie Hudranovej

Obnovenie kaplnky  
v Tepličke

Foto: Janka Bučáková
Foto: Peter Lazor

Vždy som rada počúvala ich príbehy, ako to bolo  
kedysi a túžila som sa aspoň na chvíľu  preniesť  
do tej doby. Medzi moje najobľúbenejšie patria  
aj ich vianočné spomienky. 

Foto: ilustračné

N
a konci dediny smerom na Markušov-
ce stojí kaplnka so sochou Panny Márie. 
Pôvodne v nej bol miesto sochy obraz 
Preblahoslavenej Panny Márie – asi pre-

to názov chotára a dnes časti dediny – „Na Ob-
raze.“  Podľa historických záznamov bola po-
stavená za čias panovania Márie Terézie, kedy 
citujem: „(...) duch tej doby šíril zvlášť úctu 
Panny Márie, jej na česť stavali kaplnky a sochy. 
V tej dobe dala obec postaviť kaplnku pri ceste 
markušovskej, na mariánske sviatky tu odba-
vovala aj mariánske pobožnosti s  učiteľom...“ 
Za pôsobenia farára Antona Habiňaka (1805 

– 1809) sa uvádza „(...) pobožnosti s ľudom ko-
nával pri spomenutej kaplnke a ozdoboval ju.“  
(M. Pajdušák: Kronika Tepličky).

Počas mnohých rokov bola kaplnka sporadicky 
obnovovaná. Starali sa o ňu veriaci bývajúci v jej 
blízkosti. Z  iniciatívy  niektorých veriacich toho 
roku bol zrenovovaný vonkajšok, obnovená socha 
Panny Márie a upravené okolie. V mesiaci októbri 
tohto roku sa pri nej podľa dávnej tradície kona-
la každú nedeľu o 14 hod. ružencová pobožnosť  
s pánom kaplánom Františkom Benkom, ktorý 
kaplnku aj požehnal.

Mária Koňaková
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pre mládež pre deti

Ako to prebiehalo?
Autobus A09 s celou posádkou 

smeroval do časti Krakova zvanej 
Tyniec. Dostali sme  vstupenky 
do parku Błonia, na Campus Mi-
sericordie a biłety na každý deň 
s vyznačenou finančnou sumou. 
To boli asi jedni z  najdôležitej-
ších papierikov v mojom živote. 
Bez nich by som bola stra-
tená a na všetky omše 
a  slávnosti by som 
sa len ťažko dostala. 
Program SDM bol slo-
venský a celosvetový.  
V  deň príchodu sme sa 
večer vybrali do ďalšej časti 
Krakova zvanej Skawina. Čakal 
nás úvodný ceremoniál spoje-
ný so svätou omšou. Slovenský 
otvárací ceremoniál bol vskutku 
očarujúci. 

Učíme sa  
nestratiť sa

Vedeli sme, že to bude fyzicky 
náročné. Ale že budeme hodení 
priamo do vody len s nejakými in-
díciami ako sa neutopiť, sme však 
netušili. V  druhý deň sa konala 
púť Slovákov do Sanktuária Bo-
žieho milosrdenstva. My Spišiaci 
sme putovali pešo až z Tynca. 

V utorok sme sa prvýkrát do-
stali do centra Krakova a, na-
šťastie, sme aj včas prišli na Ko-
runku Božieho milosrdenstva 
v  slovenčine. Krakov bol prepl-
nený. V uliciach znel zhluk sve-
tových jazykov, vo vzduchu viali 
vlajky celého sveta. Ku večeru 
sme sa chystali na celosvetový 
otvárací ceremoniál.

Svetové dni mládeže
pokračovanie z minulého čísla 18 /4

Vitajte pri pokračovaní nášho poľského dobrodružstva s názvom Krakov!

Náročnosť  
a povzbudenie

Boli chvíle daždivé, inokedy sa 
na oblohe neobjavil ani mráčik. 
V parku v našom sektore sa konal 
ceremoniál. Bola to jedna Božia 
krása. Dážď pomaly rezignoval a 

celkom sa vzdal, keď nastal čas 
svätého prijímania. Me-

dzi mračnami sa utvo-
rila štrbina a cez ňu 
prenikli slnečné lúče, 
ktoré sfarbili oblohu 

do lahodných oranžo-
vo-ružových farieb. Pres-

ne to sa stalo práve vo chvíli, 
keď dva milióny ľudí prijali Telo 
Kristovo. Svetové dni mládeže 
začali.

Večerná vigília 
Najdôležitejšia časť SDM bola 

v sobotu a nedeľu. Je mi ľúto, 
že vám nemôžem opísať všetko. 
Sčasti si myslím, že to má aj takto 
byť. Lebo keby sa dalo všetko 
vtesnať do slov, nikde by sme ne-
chodili. Presne si pamätám nie-
koľko chvíľ, ktoré na mňa silno 
zapôsobili a nechali vo mne sto-
pu. K nim patrí aj moment, keď 
sa pápež František v papa-mo-
bile približoval k pódiu. Vystúpil 
z vozidla, chytil za ruky šiestich 
tínedžerov a spolu s nimi prešiel 
cez bránu milosrdenstva sme-
rujúcej k  pódiu. O pár metrov 
ďalej urobil František nečakané 
gesto. Mladých pozval, aby na-
stúpili s ním na papa mobil. Po 
tomto geste s ním mladí kráčali 
až k jeho sedadlu na pódiu a po-
sadali si okolo neho. Keď z pó-

dia spokojne hľadel na všetkých 
mladých, cítili sme sa prijatí,  
akceptovaní Cirkvou.

Po príhovore pápeža nasle-
dovala Eucharistická adorácia 
a  všetci pútnici dostali sviečky. 
Pri vyvrcholení adorácie na-
stalo ticho. Celý obrovský areál 
Campusu mlčal. Tri milióny ľudí 
na jednom mieste a všade bolo 
ticho. Všetci vzdávali úctu Jed-
nému. Bol to krásny moment. 
Uvedomiť si, že nie sme vo viere 
sami. Že vyznávame toho isté-
ho Pána, že naša viera nie je vý-
mysel. Všetci s túžbou rozdávať 
lásku, ktorú nám dal Boh. Všetci 
s túžbou nekonať zlo.

 

Slová, ktoré  
menia zmýšľanie 

Pápež nám adresoval mnoho 
slov, preto tu vymenujem myš-
lienky, ktoré v nás zarezonovali 
najviac: „Sme navždy milované 
deti Boha.“

„Neprijímať sa, žiť nespokoj-
ne a myslieť negatívne znamená 
neuznať našu najopravdivejšiu 
identitu . Je to ako otočiť sa opač-
ným smerom, keď Boh chce na 
mne spočinúť pohľadom, zhasiť 
sen, ktorý pre mňa má. Boh nás 
miluje takých, akí sme a žiadny 
náš hriech, poklesok, či pochybe-
nie nezmení jeho myslenie. Ako 
ukazuje evanjelium, pre Ježiša 
nie je nikto podradný a vzdia-
lený, nikto nie je bezvýznamný, 
ale všetci sme milovaní a dôležití. 
Ty si dôležitý. Boh počíta s tebou. 
S takým, aký si."

Annamária Salanciová

Sviatočné chvíle prináša-
jú do našich domovov pokoj, 
pohodu, ba niektorých mož-
no otravuje nuda. Iste sa radi 
chodievate sánkovať, lyžovať, 
korčuľovať, stavať snehuliakov 
či tvoriť motýle do snehu. No 
dni nie sú vždy rovnaké a po-
časie nám  nie vždy dovolí ísť 
von. Kde vedú vaše prvé kroky? 
K  notebooku, tabletu či tele-
vízii? Nie je to zlé. No netreba 
to preháňať. Vyhraďte si čas 
i na iné aktivity. Radi by sme 
vám ponúkli tipy na hry, ktoré 
nenájdete v obchodoch s hrač-
kami:
• Posielajte SMS – vianočné 

pozdravy či vinše,  ktoré sami 
vytvoríte. Rýmy potešia.

• Zahrajte si hru so zvončekom 
– jeden člen rodiny odíde za 
dvere, ostatní skryjú zvonček. 
Keď ho potom príde hľadať, 
v blízkosti zvončeka ostatní 
hovoria „cililing“, a keď sa od 
zvončeka vzďaľuje, hovoria 
„bum-bác“. 

• Jeden člen rodiny číta prichá-
dzajúce SMS, ostatní hádajú, 

Sláva Bohu na výsostiach, 
milí Dobráčikovia

kto ich napísal. Čítajúci môže 
poskytnúť indície. (podľa 
www.vianoce.sk)

• Vytvorte si spoločnú rodinnú 
fotografiu pri stromčeku.

• Čítajte si vianočné príbehy.
• Zaspievajte si koledy. Ak vie 

niekto hrať na hudobný ná-
stroj, je to bonus, ktorý je na 
Vianoce nenahraditeľný. Mô-
žete sa spoločne nafilmovať.

• Poproste rodičov, aby vám 
porozprávali vianočné tradí-
cie predkov.

• V kruhu si rozdajte prázdne 
lístočky každému toľko, koľ-
ko členov má vaša rodina.  
Na každý lístoček napíšete, 
čo si na kom vážite. Všetci 
majú vlastnú nádobku,  
do ktorej sa im postupne 
zhromažďujú lístky od ostat-
ných. Nakoniec každý nahlas 
prečíta vlastné lístky.

• Druhé kolo môže byť na 
tému: Čo by si mohol na sebe 
vylepšiť. 

• Vyrobte si svietniky, ozdoby 
na okná, vyfarbujte maľovan-
ky, namaľujte obraz... 

• Niekedy staré mamy trávili 
čas ručnými prácami. Čo ak 
by ste sa naučili vyšívať či 
pliesť alebo háčkovať?

Šťastné, veselé a požehnané...

PS: Vaša vianočná fotografia 
poteší i nás v redakcii. Posielaj-
te do správy na www.facebook.
com/Pokojadobromakušovce. 

Adriana Lazorová

 cítili sme sa 
prijatí, akceptovaní 

Cirkvou.

Fotky: Peter Lazor
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Strácame trpezlivosť,  
lebo strácame kontakt s Bohom

rozhovor so správcom farnosti Mgr. Ondrejom Švančarom

V júli ste začali 8. rok v našej farnosti, v sep-
tembri ste oslávili 40-ku, máte 14 rokov po vy-
sviacke, 20 rokov po maturite... Ako vnímate 
tieto „čísla“?

Človek si uvedomí, ako ten život rýchlo beží. 
A preto by sa mal viac sústrediť na prítomnosť, 
viac prežívať prítomné okamihy. V živote mu-
síme plánovať, veľa uvažujeme o minulých ro-
koch, treba však dávať pozor, aby sa nám ne-
stratila prítomnosť. Aby sme nemali ľútosť nad 
minulými rokmi a neobávali sa budúcich rokov. 
Uvažujem, či som doterajšie roky kvalitne prežil, 
či som spokojný a či sú aj ľudia okolo mňa spo-
kojní. Som vďačný za prežité roky. Často teraz 
počuť, ako sa hovorí o konci sveta. Treba byť vždy 
pripravený – aj teraz, keby mal človek už odísť z 
tohto sveta. Treba byť Bohu vďačný za všetkých 
ľudí, ktorí sa objavili v živote.  Formovanie – to 
nie je len moja zásluha, ale je to aj vďaka ľuďom, 
s ktorými som sa stretával a stretávam. Preto 
som vďačný. Nie je to ešte veľa rokov, avšak je to 
už určitý úsek života. 

Doteraz ste mali možnosť zažiť a spoznávať 
Liptov, Oravu aj Spiš. Ktorý kraj si Vás najviac 
získal?

Narodil som sa na Spiši v Poprade. Bývali sme 
desať rokov vo Veľkej Lomnici. Strednú školu 
som absolvoval vo Vysokých Tatrách. Tam som 
býval u mojej starej mamy v Tatranskej Lomni-
ci. Potom sme sa presťahovali do Liptovského 
Mikuláša. Liptov je môj obľúbený, lebo  tam 
sme chodili na prázdniny. Obľúbil som si veľmi 
Roháče, ktoré poznám z liptovskej aj z oravskej  
strany a hoci som tam bol už viackrát, stále sa 
tam rád vraciam. 

Po príchode do našej farnosti sme si hneď vši-
mli Váš ústny prejav: súvislý, uhladený – štylis-
ticky aj gramaticky – a s pekným slovenským 
prízvukom. Je to výsledok tréningu alebo dar?

Treba sa učiť rozjímať: nad evanjeliom, nad 

všetkým možným, urobiť zaraz všetko, ale zme-
ny alebo nejaké úpravy robiť postupne a citlivo .  

Nie je pravda, že ľudia nemajú čas na modlitbu. 
Nechce sa im. Čas by aj bol. Takisto prestávame 
byť trpezliví – každý chce byť obslúžený rýchlo 
a hneď. Strata trpezlivosti je vlastne výsledkom 
straty kontaktu s Bohom. Modlitba, to nie je 
len odrecitovanie. Ľudia sa ma občas pýtajú, čo 
máme robiť pri tichej adorácii. Máme sa mod-
liť, alebo niečo čítať, alebo recitovať ruženec...?  
Odpoveď je jednoduchá – treba spočinúť v Božej 
prítomnosti. Zabudnúť na čas, na mobil, hodin-
ky, na povinnosti a zažiť Božiu prítomnosť. Pre-
žívať okamih – Ježiš je tu teraz so mnou. Nič iné 
ma nezaujíma. Toto nie je prázdny priestor, ale je 
tu Kristus – on vníma mňa a ja jeho. Je dobré, keď 
je pred omšou ticho – pre všetkých. A veľmi dôle-
žité je TICHO napríklad aj po svätom prijímaní. 
Ticho má svoj veľký význam. Ticho je dôležité aj 
na spytovanie svedomia. Veľmi sa ponáhľame 
a tvrdíme – taká je doba. Je to však výhovorka.

Pápež František zdôrazňuje význam laikov 
a žien v Cirkvi. Aký je Váš názor.

Je lepšie, keď je priestor pre laikov (napríklad 
pastoračná rada, hospodárska rada, spoločen-
stvá ...) lebo kňaz to všetko nezvládne sám. Treba 
však pripomenúť, že nestačí len nadiktovať lai-
kom, čo budú robiť. Kňaz čaká  aj na ich vlast-
nú aktivitu. V našej farnosti máme rôzne druhy 
angažovanosti laikov. Čo však chýba, sú rodinné 
spoločenstvá.

Máte nejakú obľúbenú časť pastorácie?
Veľkonočné obdobie. Celý týždeň od Kvetnej 

nedele.  Vždy sa na to veľmi teším. Je to úžasný 
čas.

Čo sa zmenilo za tých sedem rokov, čo ste u nás?
Zmizol strach. (úsmev) Na začiatku som mal 

obavu, či a ako to zvládnem. Naučil som sa spo-
lupracovať s ďalším kňazom, s kaplánom.  Terajší 
kaplán František je veľkou pomocou, pretože je 
zodpovedný a dá sa naňho spoľahnúť. Je to veľká 
istota pre farára. 

Viac som spoznal ľudí a viem, čo môžem od 
nich očakávať. Farníci sú v každej z tých troch 
obcí iní. Som istejší, začal som si viac veriť. Pred-
tým som mal pochybnosti, či tú úlohu správcu  
farnosti robím dobre. Získal som väčšie sebave-
domie a istotu o sebe. 

čítaniami aj nad prosbami dňa. Každú jednu ká-
zeň si píšem, aj keď si ten papier s textom so se-
bou neberiem.  To, čo si napíšem, si zapamätám.  
Dobrým časom na rozjímanie je počas čakania 
v spovednici. Keď nikto neprichádza, je to vzác-
ny čas aj na modlitbu aj na rozjímanie o kázni. 

Prišli ste do markušovskej farnosti s nejakým 
predsavzatím? Vedeli ste, do akej farnosti pri-
chádzate?

Po kaplánke v Spišskej Novej Vsi mi otec bis-
kup oznámil, že pôjdem za správcu farnosti. 

Markušovce som už trošku poznal, chodil som 
spovedať na Tepličku. Prišiel som do tejto far-
nosti s rešpektom po profesorovi Dudovi.  Cítil 
som veľkú zodpovednosť a chcel som pokračo-
vať v dobrom diele, ktoré on začal. V júli 2017 
bude tomu desať rokov, čo som na Spiši.  

Aká je podľa Vás úloha súčasného kňaza vo far-
nosti?

Práca s ľuďmi sa stáva ťažšou. A to v rôznych 
povolaniach: škole, v obci, v nemocnici, na že-
leznici, v obchodoch... Komunikácia sa stáva 
ťažšou. Mám pocit, že už nielen deti, ale aj do-
spelí sú čím ďalej tým viac „rozmaznaní“. Často 
pozerajú len na seba a na svoju rodinu. A tak sa 
trhá spojenie s ostatnými. Mali by sme si všímať 
aj tých druhých. Nielen čo ja potrebujem a čo 
mňa trápi, ale aj čo potrebuje ten druhý, čo ho 
trápi – aj keď nie sme rodina.  Nebuduje sa jed-
nota. Stráca sa cit pre toho druhého. Vytráca sa 
dôvera v Boha. Spoliehame sa na to, že si život 
materiálne „poisťujeme“. Silou-mocou chceme 
všetko riešiť len svojím rozumom, šikovnosťou, 
skúsenosťou. Je to však Ježišova Cirkev, nie naša. 
Keď ju chápeme len ako našu, ženie nás to k pý-
che, že sme nenahraditeľní. Ani kňaz nemôže 
urobiť všetko, pretože po mne prídu ďalší. To, čo 
neurobili moji predchodcovia, alebo čo neuro-
bím ja, to môžu urobiť tí, čo prídu po nás. Aj čo 
sa týka ľudí, takisto. Nemusíme sa ponáhľať so 

Foto: Peter Lazor

Aké je vianočné posolstvo pre Vašich farníkov?
Zaznelo a zaznieva to už mnohokrát na boho-

službách: Aby sme nemali strach, ako sa bude ži-
vot ďalej vyvíjať. To známe motto Jána Pavla II.: 
„Nebojte sa!“  Strach si spájame so všetkým zlým, 
hlavne čo sa dnes deje vo svete. Vnímame veľa 
negatívneho cez médiá. Treba mať zodvihnu-
tú hlavu. Treba sa pozerať dopredu a neobzerať 
sa naspäť. Za tým, čo bolo. Ježišovo veľkonočné 
NEBOJTE SA! Je platné aj na začiatku nového cir-
kevného roka. Nebojte sa – ani doby, ani ľudí, ani 
diabla. Ak je vaša viera napojená na Boha, niet sa 
čoho ľakať. 

Za rozhovor ďakuje Monika Hodnická
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INFORMÁTORhudba

  26. 12. (pondelok) Lieskovany – od 14:00 hod. 
pôjdu dve skupiny od pani kostolníčky

 1. 1. (nedeľa) Markušovce – od 14:00 hod.
1. skupina – Školská, Odorínska, Nepomuckého (od kostola po most)
2. skupina – Pod horou, Nepomuckého (od mosta ku kostolu)

 6. 1. (piatok) Markušovce – od 14:00 hod.
1. skupina – Krátka, Slovenská, Poľná, Brezová, Železničná
2. skupina – Nepomuckého (od benzínovej stanice v smere do Rudnian), 
Banícka, Železničná

 7. 1. (sobota) 
Pod Teplička – začiatok od 08:00 od pani Potočnej smerom hore
Teplička –  od 10:00 hod.
1. skupina – od pani Cecílie Koňakovej hore na vyšný koniec po hlavnej ceste 
po Jána Dzimka, potom od cintorína Zaploty, ulička ku kostolu, ulička ku 
škole, ulička pri obchode, potom cez Zaploty smerom ku kapličke na Obraz.
2. skupina – od pána Jána Račka na Riveň, potom na Štehín a Štehínek, dole 
uličkou ku pánu Holečkovi, domy pri kultúrnom dome, potom smerom do 
Korytňa a potom smerom na Obraz.

 8. 1. (nedeľa)  Markušovce – od 14:00 hod.
1. skupina – Komenského od SNV, Bystrá, Michalská od fary, Za Hornádom, 
potom na Michalskej smerom do SNV
2. skupina – SNP od SNV, Podhradová

Čokoládovo-orechové rezy
Cesto: 15 vajec, 30 dkg Hery, 30 dkg práškového 
cukru, 25 dkg mletých orechov,  10 dkg varovej 
čokolády, 15 dkg hrubej múky.
Postup: Žĺtka, Heru a maslo vymiešame do 
peny. K tomu pridáme orechy, jemne postrúha-
nú čokoládu a múku. Všetko premiešame a pri-
dáme sneh z 15 bielkov.  Cesto nalejeme na  3 plytké veľké plechy vyložené 
mastným papierom  a pečieme na 180°C , 15 – 20 minút. 
Plnka: 4 celé vajcia šľaháme nad parou s 20 dkg práškového cukru do 
zhustnutia. Necháme vychladnúť. Zvlášť vymiešame 50 dkg Hery s 15 dkg 
práškového cukru. 
Po vychladnutí obe plnky spojíme. Koláč polejeme čokoládovou polevou. 
Ak chceme krém hnedý, pridáme kakao a rum.   

Dobrú chuť praje Marta Kamenická

Narodil sa v židovskej rodine 
21. 9. 1934 v Montreale v pro-
vincii Quebec.  Otec Náthan 
bol inžinier, bojoval v prvej 
svetovej vojne. Bol majiteľom 
odevnej firmy The Freedman 
Company. Otcovi predkovia 
emigrovali do Kanady z Poľska. 
Matka sa volala Masha,  pochá-
dzala z Litvy a bola dcérou ži-
dovského rabína. 

Dobre finančne založená 
rodina mohla zamestnávať 
šoféra a záhradníka v jednej 
osobe a taktiež pestúnku, ktorá 
malého Leonarda často bráva-
la na katolícke omše. On sám 
už v detskom veku prechová-
val úctu k svojmu nábožen-
stvu a pravidelne navštevoval 
miestnu synagógu a hebrejskú 
školu.  Práve duchovná ces-
ta bola v jeho živote dôležitá.  
V deviatich rokoch mu zomrel 
otec, čo značne poznačilo jeho 
osobnosť a od tohto momentu 
až skoro do staroby trpel ťaž-
kou depresiou.  Duchovnou 
cestou pre neho bolo aj sa-
motné hľadanie seba  v iných 

Leonard Cohen
Hudobník, básnik, románopisec, gitarista, herec, spevák. Kanaďan 

židovského pôvodu zomrel prednedávnom – 7. 11. 2016 v Los Angeles 
vo svojom dome vo veku 82 rokov. Jeho tvorba je známa po celom 
svete. Spája sa v nej výnimočné literárne nadanie so schopnosťou 

vteliť metaforický text do silnej folkovej melódie. 

náboženstvách, ako napríklad 
budhistickom.  Počas štúdií na 
strednej  škole a univerzite  bol 
priemerným žiakom a v žiad-
nom odbore zvlášť nevynikal. 
Na prednášky veľmi necho-
dil. Viac sa venoval počúvaniu 
hudby. Bol vedúcim debatného 
krúžku a herectvu sa začal ve-
novať v amatérskom divadle. 
Hudbu a literatúru študoval 
striedavo na viacerých uni-
verzitách v Kanade a  USA. Vo 
svojich začiatkoch bol  zdržan-
livý a nesmelý.  „Bál sa spievať 
na verejnosti“ píše vo svojej 
autobiografii Judy Collinsová 
– folková speváčka, s ktorou 
naspieval okrem iného aj jed-
nu z jeho najznámejších piesní 
Suzanne.

Jeho hudobnú tvorbu tvorí 
štrnásť štúdiových nahrávok, 
osem koncertných albumov 
a päť kompilácií. 

Prvý štúdiový album nahral 
v  r. 1967 s názvom Songs of  
Leonard Cohen. Prvou piesňou 
tejto nahrávky je už spomína-
ná Suzanne, ktorá má nábo-
žensko-milostný charakter: 

A Ježiš bol námorníkom,
keď sa prechádzal 
nad hladinou,
a strávil dlhý čas sledovaním,
z jeho opustenej drevenej veže,
a keď už vedel naisto,
že len utopení ho môžu vidieť,
povedal: 

„Všetci ľudia potom budú 
námorníci, kým ich more 
neoslobodí.”
Ale on sám bol zlomený, 
dlho predtým, ako sa obloha
mohla otvoriť, opustený,
takmer ako ľudská bytosť,
klesol pod tvoju múdrosť 
ako kameň,
a chceš s ním cestovať,
a chceš cestovať slepý,
a myslíš si, že možno 
mu budeš dôverovať,
pretože sa dotýka tvojho 
dokonalého tela 
svojou mysľou...

Posledný album vyšiel tento 
rok v októbri tesne pred smr-
ťou pod názvom You Want It 
Darker. Titulná rovnomenná  
pieseň je svedectvom  umel-
covej  vernosti k židovskému 
náboženstvu napriek rôznym 
životným búrkam. Spieva v nej 
tušiac svoj koniec: „Som tu, 
som pripravený, môj Pane.“

„Leonard Cohen bol naozaj 
majstrovský skladateľ. Nikto 
neznel ako on ani hlasovo, ani 
textami. S jeho strhujúcim hla-
som a prenikavými slovami sa 
dotkol až vašej duše.“  Uviedol 
pre magazín Billboard hudob-
ný producent Clive Davis.

Peter Lazor
Spracované podľa  

internetového portálu  
„osobnosti. cz“

Program požehnania domov

DÁTUMY PRVÉHO SVÄTÉHO PRIJÍMANIA V NAŠEJ FARNOSTI
Lieskovany 14. máj. 2017 Teplička 21. máj 2017 Markušovce 28. máj 2017

Podporné pohrebné združenie oznamuje, že od 1. 1. 2017 sa upravuje 
členský príspevok na 15,- € za rok  a výška pohrebnej podpory na 420,- €

Peter Lazor, predseda odbočky

Výmena strešnej krytiny
Pod vedením pána Milana Krčmára z Tepličky  sa uskutočnila druhá časť 

výmeny strešnej krytiny. Začala sa v júni 2016 a ukončená bola začiatkom 
septembra 2016. 

Poďakovanie patrí všetkým DARCOM, pretože bez ich milodarov, by 
markušovský kostol nemal novú strechu. Zároveň ďakujeme aj Hospodár-
skej rade v Markušovciach za pomoc pri realizovaných prácach.

Foto: internet
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 Vždy, keď necháte Boha,  
aby miloval iných cez vás,  
sú VIANOCE.
(Matka Tereza)

Foto: Peter Lazor


