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Milí priatelia!
V rukách držíte vskutku špeciálne 
vydanie časopisu Pokoj a dobro. 
Veríme, že jeho stránky odzrkadlia 
skutočnú retrospektívu diania v našej 
farnosti za uplynulých 20 rokov, kedy 
sme písali a čítali o témach svetských 
i duchovných, o živote i smrti, minulosti 
aj prítomnosti. Prostredníctvom týchto 
riadkov spolu plánujeme, hráme sa, či 
dokonca pečieme… Ale hlavne spájame 
ľudí troch dedín v našej farnosti, ktoré 
boli prepojené už od dávnych čias,  
ako o tom vypovedajú staré kroniky. 
Tie sú síce starostlivo ukryté 
v archívoch, avšak toto vydanie sa 
priamo u vás doma môže na okamih 
stať akousi mini kronikou,  
vďaka ktorej si spolu kedykoľvek  
znova a znova zaspomínate.
Nuž verili by ste? Prostredníctvom 
našich článkov sa stretávame už 
celých dvadsať rokov! Možno by sa to 
podaktorým nemuselo zdať veľa, no 
je to jeden mladý život. A tak kým do 
časopisu v jednu chvíľu písali svoje 
riadky mladí rodičia, dnes sa ich 
príspevky delia o stranu s úvahami 
ich dospievajúcich či azda dospelých 
detí… A kým pred rokmi prispievali 
svojimi drobnými dielkami deti, dnes 
sú z nich rodičia a spolu so svojimi 
potomkami listujú Pokoj a dobro, čím 
živia v maličkých záujem o dianie 
v našej farnosti. Možno tak vysloviť 
presvedčenie a vieru, že tak, ako má 
náš časopis svoju minulosť, má i svoju 
budúcnosť.

Miroslava 
Lazniová, 
historička

NA ÚVOD

Foto: Róbert Gyenes.  
Pohľad na kostol v Tepličke
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Bilancujeme. Dvadsať rokov nášho spoločného snaženia vzdelávať sa, rásť vo viere, 
vzájomne sa obohacovať prostredníctvom „nášho časopisu“ zbehlo rýchlejšie, než sme čakali. 
Nastal čas poohliadnuť sa, zhodnotiť smer cesty, vrátiť sa ku koreňom, k začiatku diela, 
ktoré sa od roku 1999 pravidelne dotýka našich duší. Ako sa zrodila myšlienka založiť farský 
časopis? A nielen o tom bude rozhovor so zakladateľom časopisu Pokoj a dobro, bývalým 
markušovským farárom – Mons. Jánom Dudom.

 Pán profesor, čo Vás motivovalo 
k založeniu farského časopisu 
Pokoj a dobro?
Motiváciou k založeniu farského 
časopisu bolo moje poslanie. Stal 
som sa farárom farnosti Markušovce 
s filiálkami Teplička, Pod Teplička 
a Lieskovany. Stať sa farárom by 
mala byť vždy výzva k premýšľaniu, 
ako pomôcť veriacim farnosti rásť vo 
viere. Ja som túto výzvu prijal a jed-

nou z mojich odpovedí na ňu bolo 
založenie farského časopisu.
Do časopisu som aj aktívne pri-
spieval, aby som si plnil svoju úlohu 
duchovného pastiera aj voči tým, 
ktorí do kostola nechodili. Do každé-
ho domu vo farnosti i filiálkach sme 
doručovali farský časopis zadarmo. 
Moja vďaka patrí však aj tým, ktorí 
spolu so mnou prijali úlohu podie-
ľať sa na tejto evanjelizačnej úlohe, 

redaktorom, grafikovi i fotografom, 
avšak aj iným prispievateľom.

 Nové veci je potrebné pomenovať. 
Ako vznikol názov časopisu?
Ešte počas mojich štúdií v Ríme som 
viedol duchovnú obnovu sestrám 
klariskám vo Forlí v strednom 
Taliansku – neďaleko Jadranského 
mora. Keď som zazvonil na zvonček, 
ozval sa pozdrav: „Pace, bene“ (Pokoj 

TEŠÍ MA MOŽNOSŤ 
OHLASOVAŤ EVANJELIUM

Mons. Ján Duda
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a dobro). Odvtedy tie slová vo mne 
pôsobili.
Kristov pokoj – nie pokoj za každú 
cenu, nie pokoj za cenu kompromisu 
s kresťanskou mravnosťou. Kristov 
pokoj je pokojom tých, ktorí pokojne 
nasledujú Krista, aj keď okolo zúri 
nepokoj. Kristov pokoj je pokojom 
mojej duše a môjho svedomia, nie 
kompromitujúcim pokojom alebo 
pokojom za cenu mravných kompro-
misov.
A potom dobro. Kristus, kde chodil, 
konal dobro. Lenže najvyššie dobro 
je spása nesmrteľných duší. 
Ak nejaké „dobro“ je v rozpore s tým-
to najvyšším dobrom, nie je to pravé 
dobro.
Keď som určoval farskému časopisu 
názov, nenapadlo mi hneď, že ide 
o pozdrav nasledovníkov sv. Františ-
ka Assiského. Ale obsah názvu som 
od začiatku časopisu vnímal tak, ako 
som to popísal. V tomto som mal 
jasno od vzniku časopisu.

 Čo bolo v začiatkoch najťažšie 
a naopak, čo najviac potešilo?
Azda teraz očakávate, že poviem, 
že začiatky boli ťažké. Píše sa rok 
2018 a mám už od roku založenia 
časopisu dostatočný časový odstup. 
Preto neviem, či môžem povedať, 
že začiatok bol ťažký. Myslím si, že 
skôr nie, že nebol zvlášť ťažký, a to 
z dvoch dôvodov. Prvý dôvod je ten, 
že som bol pozitívne naladený pre 
túto prácu a chcel som ju robiť, lebo 
som v tom videl veľký význam a zmy-
sel. A druhý dôvod spočíval v tom, že 
som – vďaka Bohu – mal dobrú ruku 
na výber spolupracovníkov. Iste, od 
roku 1999 časopis prešiel primerane 
potrebným procesom dozrievania, 
ale to je v poriadku, lebo na samot-
nom začiatku nič nie je ešte hotové 
a potrebuje čas na primerané dozrie-
vanie.
A čo najviac potešilo? Fakt, že to šlo, 
že časopis vychádzal, že sa ujal, stal 

sa súčasťou farnosti Markušovce. 
A že si plní svoje poslanie, ktoré sme 
mu – moji spolupracovníci a ja – 
určili na začiatku.

 Akú úlohu podľa Vás plnia kres-
ťanské média v dnešnej spoločnosti 
a v čom vidíte poslanie farského 
časopisu?
Prvá otázka je veľmi zložitá a široká, 
lebo pod pojem „kresťanské média“ 
treba zaradiť všetky formy mediálnej 
komunikácie (internet, rádia, televí-
zie, printové média). Či si kresťanské 
média plnia svoju úlohu primerane, 
si netrúfam odpovedať, lebo v tejto 
oblasti nie som odborník. Vnímam to 
však skepticky, že skôr nie. Aj preto, 
že nemáme na to dostatočný počet 
odborníkov, ani finančných pro-
striedkov.
Pokiaľ ide o farský časopis, tu vidím 
väčší priestor. Pracujeme na men-
šom „teritóriu“, na ktorom je možné 
obstáť v konkurencii. Farský časopis 
nerieši celospoločenské alebo do-
konca celosvetové problémy. Tým 
nechcem povedať, že celosvetové 
a celocirkevné problémy nemá sčasti 
reflektovať. Jeho prvoradým cieľom 
je formovanie miestneho cirkevného 
spoločenstva. V tom vidím aj dnes 
jeho zásadný význam a úlohu. A je tu 
aj nezastupiteľná úloha miestneho 
farára ako duchovného pastiera, aby 
mal odvahu sa postaviť do čela a hájiť 
kresťanskú vieru. Skrátka, súčasná 
doba si to od nás vyžaduje, aby sme 
boli rozhodní a aby nám nechýba-
la odvaha presadzovať duchovné 
hodnoty našej kresťanskej viery 
a mravnosti.

 Existuje zážitok spojený s PaD, 
ktorý sa Vám hlboko vryl do pamäti?
Pravdaže. Hneď prvé, čo mi napadá, 
je spomienka na jedno stretnutie 
redakčnej rady, kde ma napomenuli, 
že im zasahujem do textov a robím 
úpravy a potom to už nie je ich 

článok, ale môj. Nepočúvalo sa mi to 
ľahko, preto si to dodnes pamätám. 
Mal som málo času, aby som to vtedy 
vyhodnotil z každej strany. 
Ale priznal som, že ak majú túto 
prácu robiť, musím im dať a garanto-
vať primeranú slobodu písania. A tak 
som im hneď sľúbil, že to viac robiť 
nebudem a že nebudem upravovať 
ich texty.
Dať slobodu druhému človeku je 
veľmi potrebné, inak by spolupráca 
nebola možná. Ale ten prísľub som 
nechápal ako právo na absolútnu 
(bezbrehú) slobodu. Ak by som zistil 
rozpor s cirkevným učením, určite 
by som to s autorom článku konzul-
toval. Či som s niektorým redakto-
rom alebo prispievateľom niečo také 
konzultoval a žiadal o pozmenenie 
článku, to si už nepamätám, ale 
myslím, že nie, že to nebolo potreb-
né. Aj s časovým odstupom vnímam 
svoje rozhodnutie ako správne a som 
vďačný členom redakcie, že ma na-
pomenuli a boli voči mne kritickí.
 Časopis prirodzene prechádza 

istým vývojom. Počas dvadsiatich 
rokov došlo od prvého vydania 
ku kozmetickým i radikálnejším 
zmenám. Sledujete osud časopisu 
aj naďalej?
Po odchode z postu farára farnosti 
Markušovce časopis sledujem len 
občas. Ospravedlňujem sa, že ho 
nesledujem pravidelne. Prosím však 
o pochopenie, ale svoju pozornosť 
sústreďujem do oblasti svojich úloh 
a povinností. A farnosť Markušovce 
(po mojom odchode) musela ustúpiť 
do pozadia, lebo nastúpili iné úlohy 
a iné povinnosti. Ak prijímam nové 
povinnosti a úlohy, musím odsunúť 
do úzadia dovtedajšie. Dúfam, že 
týmto konštatovaním nezarmútim 
veriacich farnosti Markušovce a filiá-
lok. Spomienky na Markušovce mám 
pekné a držím si ich vo svojom srdci.
Že sa časopis zmenil, to som postre-
hol. Som presvedčený, že časopis 
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a jeho zmeny robia konkrétni ľudia 
podľa toho, ako to najlepšie vidia 
a vnímajú v kontexte situácie farnos-
ti. Iste, môžem mať na zmeny svoj 
pohľad. Ale najlepší pohľad by mali 
poskytovať čitatelia a farníci.

 Vaše želanie pre tvorcov 
a čitateľov…
Veľa duchovnej sily, elánu a odvahy 
pre tvorcov, ale najmä veľa viery 
v Boha a večný život. A čitateľom pra-
jem skvelých a veriacich tvorcov.

 Ako sa Vám darí? Čím momentál-
ne žijete? Čo Vás teší?
Asi približne tak, ako sa darí Kato-
líckej cirkvi, s ktorou som zviazaný 
kňazskou vysviackou. Teším sa 
z toho, ak sa jej darí, a trpím s ňou, 
ak sa jej nedarí. Ale ako kresťan 

a kňaz som zásadný optimista, lebo 
som Pánovým služobníkom a de-
dičom neba. Pevne a neochvejne 
sa uchádzam o miesto v nebeskom 
kráľovstve, kam nás Pán Ježiš pozýva.
Od 10. júla 2018 som opustil Spiš-
skú Kapitulu a stal som sa farárom 
v Dlhej nad Oravou v okrese Dolný 
Kubín. Momentálne žijem novou 
úlohou: modlím a zamýšľam sa, čím 
môžem byť osožný pre moju farnosť. 
Svojich veriacich mám rád. Neviem 
si predstaviť, že by som k nim prišiel 
a nemal ich rád. Inak, ostala mi aj 
úloha sudcu spišského Tribunálu, 
tiež som predsedom Slovenskej 
spoločnosti kánonického práva. 
Len minulý týždeň sa konalo už 
19. sympózium kánonického práva 
v Spišskej Kapitule a venujem sa aj 
duchovnému vedeniu Spoločenstva 

Rodiny Matky nádeje (so sídlom 
v Kežmarku). Som zakladateľom 
a zodpovedným redaktorom časopi-
su Nové Horizonty, ktorý vydáva Klub 
priateľov Ferka Skyčáka.
A čo ma teší? Čo ma najviac teší, 
sú možnosti ohlasovania evanjelia 
nášho Pána Ježiša Krista. Môžem 
využívať rôzne možnosti osobného 
stretania sa s ľuďmi, môžem s nimi 
hovoriť, môžem ich oslovovať  
z kazateľnice, v spovednici im od-
púšťať hriechy, sláviť pre nich svätú 
omšu, atď. Toto všetko ma stále teší 
a – vďaka Pánu Bohu – radosť z toho 
ma neopúšťa. Naozaj, za túto radosť 
som Pánu Bohu veľmi vďačný. A, aby 
som nezabudol, viem, že mnoho ľudí 
sa za mňa modlí.
Za rozhovor ďakuje

Barbora Klučárová

Foto: Svätá omša - poďakovanie za 20 rokov PaD



Vážené dámy, vážení páni, milí hostia!
Prvého júla tohto roku uplynie 9 rokov odvtedy, ako som 
prekročil prah fary v Markušovciach a začal si tu plniť 
svoje kňazské poslanie. Všetko tu bolo pre mňa nové. 
Postupne som spoznával ľudí, oboznamoval sa s ich zvyk-
mi, názormi i postojmi.
Objavoval som, čo všetko do mojich povinností správcu 
farnosti patrí. Zistil som, že farnosť vydáva časopis POKOJ 
A DOBRO, ktorý založil a začal vydávať môj predchodca 
Mons. Ján Duda.

Vo vydávaní bolo potrebné pokračovať. Bola to pre mňa 
nová výzva. Zoznámil som sa s pani šéfredaktorkou 
a prispievateľmi, ktorí ma uviedli do celej problematiky 
tvorby časopisu. Tieto milé stretnutia ma obohatili o nové 
poznanie a časom i o nové skúsenosti. Prijal som túto 
výzvu s veľkou pokorou a zároveň i s rešpektom a veľkou 
dávkou zodpovednosti. Veď časopis bol obľúbený a v do-
mácnostiach čítaný. Uvedomoval som si, že kvalita jeho 

obsahu nesmie klesať, že i naďalej si musíme zachovať 
priazeň a dôveru našich čitateľov.

Pri 10. výročí založenia dostal časopis ocenenie od obce 
Markušovce. Bolo to na jeseň roku 2009. Počas môj-
ho pôsobenia v Markušovciach vyšlo 45 čísel časopisu. 
S naším časopisom sme sa zapojili i do celoslovenskej 
súťaže FAČA. V máji roku 2013 získal časopis pekné druhé 
miesto. V roku 2015 v celoslovenskej súťaži FAČA o naj-
lepší kresťanský časopis v kategórii časopisov vychádza-
júcich viac ako 10 rokov, získal 1. miesto.
Všetkým, ktorí sa podieľali a podieľajú na vzniku každého 
nového čísla, vyslovujem svoje úprimné Pán Boh zaplať!

Do ďalšej tvorivej práce želám dobré zdravie, veľa Božích 
milostí, trpezlivosti a dobrých nápadov, aby sme našich 
čitateľov vedeli vždy zaujať, potešiť, priniesť im niečo 
nové, poučné a zmysluplné.

PRÍHOVOR 
K 20. VÝROČIU ZALOŽENIA ČASOPISU POKOJ A DOBRO
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Ondrej 
Švančara
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Letohrádok 
Dardanely pripravený 

na slávnosť



Vážený pán profesor Mons. Duda, vážený pán farár Švan-
čara, vážená redakčná rada časopisu Pokoj a dobro, ctení 
hostia, dámy a páni.
V mene Pánovom! Takto sa redakcia časopisu prihovárala 
nám veriacim v marci 1999 na titulnej strane prvého čísla 
katolíckeho, vtedy ešte občasníka, farnosti Markušovce 
a filiálok Teplička a Lieskovany. V mene Pánovom a vďaka 
Pánu Bohu sa z občasníka razom stal náš farský časopis 
Pokoj a dobro, s ktorým dnes oslavujeme 20. výročie.
Kľúčovú zásluhu na zrode časopisu má nepochybne náš 
bývalý pán farár profesor Ján Duda, ktorý touto svojou 
iniciatívou začal jednu úžasnú evanjelizáciu, ktorá trvá 
a pokračuje dodnes – vďaka tímu redaktorov, tvorcov 
a prispievateľov, pravidelných aj nepravidelných,  
bývalých aj terajších, pod vedením šéfredaktorky.

Každé číslo nášho farského časopisu Pokoj a dobro pri-
náša aktuálne témy, rôzne reportáže, aktuality zo života 
našej farnosti, a tak sa dozvedáme o dianí vo filiálkach, 
čím sa vzájomne ako farníci spoznávame, aj keď sa osobne 
nepoznáme. Pokoj a dobro má tiež vzdelávací rozmer, 
prináša zaujímavé náučné články s názormi teológov, 
psychológov, pedagógov, historikov a iných odborníkov. 
Prináša rozhovory s rôznymi osobnosťami, zamyslenia 
a svedectvá, a to nielen z našej farnosti. Na svoje si prídu 
vo svojom okienku nielen rodičia, ale tiež deti a mládež. 
Na vysokej profesionálnej úrovni sú spracované fotore-
portáže, fotografie a grafika celého časopisu. Dokonca 
v predsviatočných číslach nájdeme aj recepty na chutné 
koláče. Každý čitateľ, náročný aj menej náročný, deti, 
mládež, ale aj starší, si v ňom nájde to svoje.
Je mi veľkou cťou vysloviť tu na tomto mieste jedno veľké 

Iveta Dutková

V MENE PÁNOVOM!
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poďakovanie a uznanie tomuto úžasnému Božiemu dielu 
v mene svojom, ale aj v mene desiatok, stoviek, ba tisícok 
čitateľov – veriacich aj neveriacich, ktorí siahajú po ča-
sopise Pokoj a dobro, pretože prirodzene túžia po pokoji 
a dobre.
Správy o dnešnom svete sú plné zloby, nesvárov, nepraj-
nosti a nepokojov, a týmto všetkým sú nasýtené aj média. 
Náš časopis je však iný, je vzácny, pretože od čísla k číslu, 
z ročníka na ročník už 20 rokov prináša do rodín – nielen 
u nás v Markušovciach, v Tepličke a v Lieskovanoch, ale aj 
do rodín mimo našej farnosti hodnoty, ktoré chce tento 
svet vytlačiť, hodnoty, ktoré sa v tomto svete nenosia, ale 
ktoré tento svet nikdy nepotlačí, pretože sú večné, nikdy 
nezaniknú. Sú ovocím Ducha: ovocím Ducha je láska, 
radosť, pokoj, zhovievavosť, dobrota, láskavosť, vernosť, 
miernosť, zdržanlivosť, proti takým veciam nie je zákon.

Pán Ježiš sa po zmŕtvychvstaní prihovára vyľakaným 
apoštolom slovami Pokoj vám. Je to sám Ježiš, ktorý sa 
prihovára nielen apoštolom, ale aj ľuďom dnešnej doby, 
keď vraví – Moje kráľovstvo je kráľovstvom lásky a pokoja, 
- a zase na inom mieste Písma – Pokoj vám zanechávam, 
svoj pokoj vám dávam. Veriaci, ktorý má tento Kristov 

pokoj v sebe, ho môže aj šíriť vo svojom okolí – a tým  
môže sám byť zdrojom skutočného pokoja.  
A takýto je náš časopis.
Čo popriať nášmu jubilantovi? Snáď to, čo najviac k svoj-
mu ďalšiemu napredovaniu potrebuje, veľa tvorivých 
myšlienok a nápadov, bohatých inšpirácii, ochotné srdcia 
a mysle svojich tvorcov a veľa Božieho požehnania.
„Pane, urob ma nástrojom svojho pokoja. Daj, aby som 
vnášal lásku, kde panuje nenávisť, odpustenie, kde sa mno-
žia urážky, jednotu, kde vládne nesvornosť. Daj, aby som 
prinášal pravdu tým, čo blúdia, vieru tým, čo pochybujú, 
nádej tým, čo si zúfajú, svetlo tým, čo tápu vo tmách, radosť 
tým, čo smútia.“

Milý pán farár Švančara a celý tím tvorcov časopisu Pokoj 
a dobro!
Uchopili ste čas, zúročili ste svoje talenty, stali ste sa 
šíriteľmi a strojcami Kristovho pokoja vo svojom – v na-
šom časopise, dotýkate sa nášho vnútra. Aká vás čaká za 
to odmena? Blahoslavení tí, čo šíria pokoj, lebo ich budú 
volať Božími synmi.
V mene Pánovom ste toto Božie dielo začali a v jeho mene 
a s jeho pomocou a požehnaním v ňom pokračujte!
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Fotogaléria na stranách 4 - 15 Pavol Zmuda: Oslava 20. výročia vzniku časopisu Pokoj a dobro na svätej omši  
v markušovskom kostole a kultúrny program v letohrádku Dardanely.
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Milí Markušovčania, ctení hostia,
dovoľte mi prihovoriť sa vám v mene 
novinárov, osobitne v mene kres-
ťanských novinárov zo združenia 
Network Slovakia, kde práve redak-
tori časopisu Pokoj a dobro patria 
už 20 rokov medzi najaktívnejších 
a najužitočnejších členov.
Pozvanie na túto vzácnu slávnosť 
som dostala od šéfredaktorky práve 
v týždni po vražde novinára Jána 
Kuciaka a jeho snúbenice. V tom čase 
šoku a zdesenia sa povolanie novinár 
mnohým zrazu začalo javiť akosi 
inak. Zistili sme, že medzi novinár-
mi sú mnohí nenápadní ľudia, ktorí 
robia veľký kus roboty v prospech 
našej spoločnosti a spoločné dobro 
im veľmi leží na srdci. Mohli by spoza 
stola vypisovať neškodné správy 
z tlačoviek a PR vyhlásení, a klebetiť 
o celebritných párikoch a módnych 
výstrelkoch dám. Ale oni nechcú len 
zapĺňať priestor rečami „o ničom“. 
Chcú ľuďom hovoriť „o niečom“.

A tak, stále v atmosfére tejto tragédie 
a všetkého, čo sa v našej krajine po 
nej pohlo a hýbe, chcem dnes krátko 
a jednoducho vyzdvihnúť jednu myš-
lienku – myšlienku odvahy.
Odvahu potrebuje každý, kto sa 
rozhodne niečo „zverejniť“ – čiže 
dať k dispozícii všetkým, verejnosti. 
A vystaviť sa následnej kritike, ne-
spokojnosti, ohováraniu, vo vážnej-
ších prípadoch vyhrážkam, ba úto-
kom, aj smrti. Každý, kto zverejňuje 
vlastný názor alebo nejaké nepoho-
dlné informácie, vychádza s kožou na 
trh. A to chce odvahu, inými slovami 
„hrošiu kožu“.
Raz, keď som pracovala ako redak-
torka Vatikánskeho rozhlasu v Ríme, 
sme mali o tom debatu s vtedajším 
šéfom slovenskej redakcie pátrom 
Leopoldom Slaninkom. Moje reči 
o hrošej koži mu absolútne nevoňali, 
tvrdil, že kresťanský novinár musí 
byť na každú reakciu veľmi citlivý 
a názory publika si brať k srdcu.
Do istej miery áno, ale keby sme túto 
zásadu absolutizovali, novinár by 
veľmi rýchlo skončil práve pri tom 
písaní „o ničom“. Lebo iba písanie 
„o ničom“ nikoho neirituje. Ak sa 
píše „o niečom“, zaručene to komusi 
prišliapne otlak.

V našich cirkevných médiách si 
podráždené reakcie zvyčajne vys-
luhujú texty, ktoré sa buď usilujú 
o spoločensko-politický presah alebo 
takpovediac vynášajú z vnútrocirkev-
nej kuchyne. A to by sa predsa nema-
lo, lebo v rodine sa to nerobí, a treba 
si to vybaviť vnútri… Tie argumenty 
poznáme. Ja vás, samozrejme, pri 
tejto príležitosti neplánujem zaťa-
žovať komplexnou analýzou, kedy je 
cirkevná investigatíva vhodná, 
a kedy nie.
Povedzme len to hlavné: na zreteli 
treba mať väčšie spoločné dobro.
Ale ten, kto sa už rozhodne v mene 
tohto dobra ísť s kožou na trh, potre-
buje odvahu. Vedomie správnej veci, 
poctivo prekonzultovanej s Bohom, 
mu ju dá. Ale nie zadarmo. Svoje by 
o tom teraz vedel rozprávať naprí-
klad prokurátor Vasiľ Špirko.  
Aj Ježiš nám povedal: „Povláčia vás 
pred vladárov a cisárov…“
… ale: „Nebojte sa!“ To nám stále znie 
v tomto Veľkonočnom období.
A to prajem jubilujúcej redakcii 
časopisu Pokoj a dobro, celej mar-
kušovskej farnosti aj našej diecéze: 
slobodu od strachu vychádzajúcu 
z Pravdy s veľkým P.

Terézia 
Rončáková
docentka na Katolíckej univerzite  
v Ružomberku, katedra žurnalistiky



Monika
Hodnická

12

pokoj a dobro

Milé dámy, vážení páni!
Je pre mňa cťou, že sa vám môžem aj ja prihovoriť. 
Aj keď je to značne náročné po takých skvelých 
predrečníkoch. Myslím si, že všetko podstatné o tomto 
podujatí už bolo povedané. A tak si pomôžem myš-
lienkou nemeckého filozofa: „Nauč sa najprv ďakovať, 
a to ťa naučí premýšľať.“ Dovoľte mi teda prihovoriť sa 
a poďakovať konkrétnym ľuďom a skupinám:

ĎAKUJEM
1 Zakladateľovi časopisu za to, že mal odvahu. Je to 

človek, pre ktorého je slovenský priestor trochu 
priúzky. Jeho meno a pôsobenie je známe aj v za-
hraničí. V obyčajnej dedinke mohol ísť len tak „na 

pol plynu“, no šiel naplno. Ako hovorí emeritný pápež 
Benedikt XVI. – kňaz má pôsobiť naplno aj keď len pre 
jedného človeka, možno kdesi v odľahlej dedinke - lebo 
prináša Krista, a to sa nedá len napoly. Ďakujem, pán 
profesor, že ste nám verili, že to zvládneme a ukazovali 
cestu ku kvalite!

2Ondrejovi Švančarovi, nášmu terajšiemu fará-
rovi za to, že bez zaváhania prevzal zodpoved-
nosť za pokračovanie vydávania časopisu. Tak 
trochu sme sa obávali, ako a či to pôjde ďalej. 

Avšak on nás od prvej chvíle ubezpečil, že to pôjde a že do 
toho ide. Veľmi si vážim, že ste nám prejavili plnú dôveru, 
aj keď sme sa ešte nepoznali. Podľa príkladu terajšieho 
pápeža Františka ste nám ukázali svoju prajnosť, podporu 
a dobrotu srdca. Ďakujeme pán farár!

3Docentke Terézii Rončákovej za pomoc, veľmi 
cenné rady a praktické príklady, ako sa zhostiť 
vydávania katolíckeho časopisu. Je uznávanou 
odborníčkou v oblasti žurnalistiky a svojím ži-

votom vydáva svedectvo o tom, že sa dá skĺbiť novinárčina 
s aktívnym prežívaním katolíckej viery. Keď som sa spolu 
s ďalšími členmi našej redakcie stala členkou Networku 
Slovakia, bola práve jeho predsedníčkou. NS je celoslo-
venské združenie kresťanských novinárov. V ňom sme sa 
naučili podstatné veci pre redakčnú prácu. A v neposled-
nom rade ďakujem aj za osobné priateľstvo, Terezka!
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Vydávanie časopisu prináša so sebou veľmi veľa čiast-
kových úloh a povinností, bez ktorých by to nefungovalo. 
Preto sa chcem poďakovať všetkým, ktorí akýmkoľvek 
spôsobom prispeli a prispievajú k jeho realizácii:
Menovite:

4Zakladajúcej redakčnej rade: bolo to obdo-
bie plné nesmelého hľadania správnej cesty 
a spolupráce. Bez vytrvalosti všetkých by sme 
tu dnes neoslavovali. Neskôr statočne odovzda-

li svoju štafetu ďalším členom. A tak sa postupne vytváral 
tím interných a externých spolupracovníkov. Všetci sa 
stávali súčasťou časopisu svojimi textovými príspevkami, 
grafikou, fotkami. Tak, ako sa život nehodnotí podľa počtu 
rokov, ale podľa jeho kvality, každý z vás ste zanecha-
li svoju osobitú stopu, ktorá sa stala súčasťou histórie. 
Ďakujeme!

5 Vydať číslo časopisu si vyžaduje úsilie. To by 
však vyšlo nazmar, keby časopisy ostali ležať 
v kostoloch a čakalo by sa na to, koho upútajú. 
Ešteže sa našli obetaví ľudia, ktorí ho v čase 

i v nečase, v tichosti rozdávajú do jednotlivých domov. 
Biblicky povedané: Aké krásne sú nohy posla, ktorý priná-
ša dobrú zvesť… Milí rozdávatelia, ďakujeme!

6 Vydávať časopis nejde bez finančnej pomoci. 
Veľmi si vážime, že máme v obecnom zastupi-
teľstve ľudí, ktorí pochopili, že svojím hlasom 
podporujú dobré dielo, a tým sa stávajú súčas-

ťou požehnania, ktoré sa na všetkých zvoláva. Ďakujeme 
milí poslanci, pán starosta za Vašu ochotu podporovať 
toto duchovné, kultúrne, vzdelávacie a historické dielko.

7 Chcem poďakovať všetkým ostatným dobro-
dincom a podporovateľom. Mnohí ani nechcú 
byť menovaní… Stará múdrosť hovorí, 
že z pravidelnosti konania dobrých skutkov 

sa stáva čnosť a čnosti formujú charakter. Ďakujeme!

8 Takmer na konci chcem osloviť terajší redakč-
ný tím: interných aj externých spolupracovní-
kov zo všetkých troch obcí a našu pani grafič-
ku. Milí moji priatelia, takto väčšinou začínam 

maily, keď od vás niečo chcem. A ja sa teraz chcem - veľmi 
poďakovať. Nebudem vymenovávať, čoho všetkého ste 
ochotní sa vzdať, aby časopis vyšiel načas a aby mal svoju 
úroveň. Často sú to ozaj náročné chvíle, keď nám horí 
termín pod nohami. Oceňujem, že si viete svoje povinnos-
ti, ktoré vyplývajú každému z jeho stavu, zmanažovať tak, 

Pozvaní hostia v letohrádku Dardanely
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že sa to nakoniec spoločne podarí. Dnešná 
ošúchaná fráza – „nemám čas“ v redakčnom 
tíme nefunguje. Lebo každý z vás si vzal za 
svoje nasledovné motto: Mať čas = rozhod-
nutie pre to, čo je pre mňa dôležité.  
Ďakujem, Markušovčania, Tepličania, Lies-
kovanci a Novovešťanka!

9 Nakoniec ďakujem Bohu – nie 
však ako 
poslednému, práve naopak. Ako 
prvému, 

bez ktorého by časopis Pokoj a dobro nebol. 
Ak dovolíte, poďakujem mu za nás všetkých, 
za dary a talenty, ktoré každému bohato 
nadelil. Ďakovať za dary - to by však bolo 
málo. Máme sa nimi navzájom obohacovať. 
Ale aj to by bolo málo. Treba nám urobiť ešte 
druhý krok: ako to povedal istý kňaz - dary 
a talenty nám slúžia na to, aby sme nimi 
vystopovali Darcu.

Vážení prítomní!
Moje záverečné zhrnutie má tri jednoduché, 
ale kľúčové body:

1 Ďakujem staršej generácii za to, že ste 
nám zachovali dedičstvo otcov a svojím 

životným príkladom ho odovzdávali ďalej.

2Povzbudzujem mládež, aby ste na to ne-
zabudli a pokračovali vo svedectve viery, 

a to spôsobom, ktorý je vám blízky.

3 Chcem vysloviť nádej, že hádam ani my, 
stredná 

generácia, sme veľmi nesklamali.
Najradšej by som teraz vyjadrila svoje uzna-
nie každému osobitne – slovom, stiskom 
ruky… no nedokážem to. 
Nie sú tu všetci. Myslím aj na tých, ktorí sa 
z rozličných dôvodov nemohli zúčastniť tejto 
slávnosti. Zatelefonovali nám, alebo písomne 
poslali svoje blahoželania nášmu časopisu. 
Vážime si to!

Ak dovolíte, poďakujem sa  
v tichosti, v modlitbe za všetkých. 
BOHU VĎAKA!

KŇAZI 1999 – 2019
Dňa 1. 7. 1997 sa stal farárom v Markušovciach 

ThDr. Ján DUDA. 
Vo farnosti pôsobil do 30. 6. 2009.

Kapláni za jeho pôsobenia:

Mgr. Tomáš MAJERČÁK 1. 7. 1997 – 31. 3. 2000

Mgr. Anton KASAN 1. 7. 1998 – 30. 6. 1999 
Římskokatolícka farnost Boršice u Buchlovic 
Školní č. 191, 687 09 Boršice

Mgr. Ľuboš Šípoš 1. 7. 1999 – 31. 3. 2000 
Žehra, 053 61 Spišské Vlachy

Ing. Mgr. Jaroslav Chovanec 1. 4. 2000 – 9. 9. 2001 
Bernolákova 2, 028 01 Trstená

Mgr. Ján Budzák 1. 7. 2000 – 30. 6. 2003 
Stredný Sliač, Nám. J. Kútnika-Šmálova 626/2 
034 84 Liptovské Sliače

Mgr. Peter Zimmerman 1. 7. 2003 – 30. 6. 2005 
Svätý Kríž č. 38, 032 11 Svätý Kríž

Mgr. Valentín Kokoruďa 1. 7. 2005 – 30. 6. 2008 
Tvarožná č. 102, 059 71 Ľubica

Mgr. Stanislav Misál 1. 7. 2008 – 30. 6. 2009 
Chlebnice č. 192, 027 55 Dlhá nad Oravou

Dňa 1. 7. 2009 sa stal správcom farnosti Markušovce 

Mgr. Ondrej Švančara, 
ktorý v nej pôsobí dodnes.

Kapláni počas jeho pôsobenia:

Mgr. Róbert Neupauer 1. 7. 2009 – 30. 6. 2010 
Levočská cesta 10, 053 04 Spišské Podhradie

Mgr. Marek Ondra 1. 7. 2010 – 9. 7. 2013 
Jilemnického 32, 059 21 Svit

Mgr. František Benko 10. 7. 2013 – 3. 7. 2017

Mgr. Adam Rataj    od 4. 7. 2017
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Špeciálny hosť - operný spevák Martin Babjak



Adriana 
Lazorová
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Pri príležitosti dvadsiateho výročia nášho farského časopisu 
Pokoj a dobro nám prináleží zaspomínať si, pouvažovať, vrátiť sa 
späť v čase. Kto iný by tak mal učiniť, ak nie tí, ktorí stáli pri jeho 
zrode a možno i neskôr prispievali rôznym spôsobom k jeho tvor-
be. Z tohto dôvodu sme sa obrátili práve na nich, aby sa podelili 
o svoje spomienky. Položili sme im otázky týkajúce sa osobných 
začiatkov i začiatkov časopisu. Požiadali sme ich, aby sa pode-
lili o pekné zážitky súvisiace s PaDkom, aby vyjadrili názor na 
najobľúbenejšiu rubriku, a tiež, čo sa im na časopise páči, čo pre 
nich znamená a aký má prínos pre čitateľov. Nakoniec jubilantovi 
prejavili pekné priania.

Mária Košalová,
redaktorka
Všetkých nás oslovil vtedajší pán 
farár Duda. Navzájom sme sa nepo-
znali. Boli sme zo všetkých filiálok, 
rôznych vekových kategórií a iných 
profesijných zameraní. Ja som sa 
osobne nepoznala ani s jedným 
redaktorom. Obavy boli na začiatku 
veľké, ale postupne, ako sme sa do 
toho dostávali, viac sme sa spoznali, 
tak to nejak opadlo. Nebolo to vôbec 
ľahké. Myslím, že pre každého z nás 
to bolo niečo nové. Ale mali sme 

nášho šéfa, pána farára, ktorý to od 
samého začiatku perfektne zvládal. 
Pravdepodobne už pri samom výbere 
redaktorov vedel, čo robí.
Najťažšie, pre mňa osobne, bolo  
písanie na stroji. Počítače ešte neboli 
až také bežné. Prstoklad neovládam, 
takže písanie na stroji bolo pre mňa 
hotové trápenie. Spomínam si na svoj 
prvý článok, bol o reholi Školských 
bratov vo Francúzsku a v tej súvislos-
ti aj o našom rodákovi – p. Kľučárovi. 

Ten článok som prepisovala veľakrát. 
Ale aj tak konečný výsledok bol straš-
ný. Priznám sa, že som ho odovzdá-
vala s veľkou hanbou a po uzávierke.
Pekných zážitkov bolo veľmi veľa. 
I napriek vekovému rozdielu, sme 
si vybudovali priateľstvá, ktoré pre-
trvávajú dodnes. Pri písaní článkov 
som spoznala veľmi veľa nových  
a zaujímavých ľudí. Rada spomínam 
na redakčné rady. Spolu sme orga-
nizovali aj diskotéky pre mladých 
a zariaďovali sme miestnosť v sute-
réne fary. A nikdy nezabudnem na 
stretnutia Networku v Ružomberku 
či Žiline. Tam som stretla redakto-
rov z iných časopisov a naučila som 
sa tam veľa nových vecí, ktoré mne, 
ako laikovi, pri písaní článkov veľmi 
pomohli. A to všetko vďaka časopisu.
Ja osobne si prečítam celý časopis 
na jedno posedenie, teda keď mi to 
čas dovolí. Musím pochváliť terajšiu 
partiu, ktorá tento časopis tvorí. Je 
nápaditý, pestrý a poučný pre všetky 
vekové kategórie. Každý si tam nájde 
to svoje. Páčia sa mi články o živote 

MINIROZHOVORY 
so spolutvorcami časopisu 
Pokoj a dobro
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Mária Koňaková, redaktorka

našich farníkov, žijúcich, či tých z minulosti. Sú pre nás 
dobrým príkladom, ako žiť život dnešného statočného 
kresťana. Mám okruh známych, ktorým posielam každé 
nové číslo. A pochvaľujú si hlavne články tohto druhu 
alebo aj články s náučnou tematikou.
Časopis bol pre mňa hlavne úplne novou skúsenos-
ťou, otvoril mi nové obzory. Vnímala som ho ako naše 
spoločné dielo, vytvorené pre naše farské spoločenstvo. 
Je to niečo „naše“, o našej farnosti. Robili a robia to ľudia 
dobrovoľne, nezištne, bez nároku na odmenu, na úkor 
svojho voľného času i rodiny. Ale hlavne to robia s láskou. 
A to je cítiť z každého nového čísla, z každého článku, 
z každej fotky. Vnímam to stále rovnako. I napriek tomu, 
že už aktívne neprispievam do časopisu, vždy sa naozaj 
veľmi poteším, keď ho v schránke nájdem.
Pokoj a dobro má veľmi veľký prínos. Je tam veľa ná-
učných článkov, približuje nám život našich farníkov, 
aktuality z farnosti. Je tam aj okienko pre deti či rodičov. 
A viem, že každý sa poteší každému novému číslu.
Prajem mu ešte „dlhý život“ a hlavne veľa dobrých čitate-
ľov a aktívnych prispievateľov, zo všetkých generácii.  
Je veľmi dôležité, aby sa toto dielo naďalej rozvíjalo a na-
predovalo. Je to niečo, čo po nás zostane.

Mária Koňaková,
redaktorka

Svoj prvý príspevok som napísala do čísla 5/2007 pod 
názvom Kríže, svedkovia viery. K napísaniu ma oslovil 
pán farár Duda. Prvý článok bol o histórii krížov, 
ktoré sa nachádzajú v dedine, ale aj mimo nej. Je ich 
spolu osem a jedna kaplnka, okrem krížov na kostol-
nom nádvorí a cintoríne. Druhý článok bol o histórii 
kamenného kríža na kostolnom nádvorí a osude ľudí, 
vysťahovalcov do Kanady, ktorí dali tento kríž v roku 
1924 postaviť. Do písania pre časopis Pokoj a dobro 
som vstúpila, keď bol už dobre zabehnutý. Na začiatku 
som mala zmiešané a neisté pocity. Nedôverovala som 
si. So strachom som čakala na nové číslo, čo som to za 
„zlátaninu“ napísala. Aj teraz s pokorou pristupujem 
k napísaniu každého príspevku. Keď mi mnohí z dedi-
ny spontánne vyjadrili vďaku za príspevky o krížoch, 
bolo to pre mňa povzbudením. Tiež povzbudenie od 
pána farára Dudu. Motivovalo ma to.
Nedá sa vybrať rubrika lepšia alebo horšia. V časopise 
je všetko zaujímavé – od editoriálu cez náučné a du-
chovné články až po informátor. Najviac ma však zau-
jímajú články s historickou tematikou. Časopis je taká 
malá duchovná „stavbička“, ktorú už dvadsať rokov 
staviame, aby pre budúce generácie bola svedectvom 
života a viery vo farnosti. V prevažnej väčšine sa veriaci 
na časopis tešia. Okrem duchovných povzbudení sú 
tam informácie o živote, ktoré zjednocujú veriacich 
v rámci celej farnosti.
Časopisu prajem, aby vyrástol vo veľkú duchovnú 
„stavbu“ a viac ochotných ľudí, ktorí by svojimi „teh-
ličkami príspevkov“ pomáhali túto stavbu aj naďalej 
stavať.

Barbora Klučárová,
redaktorka, jazyková korektorka
S ponukou spolupráce ma oslovila Aďka a spýtala sa 
ma, či by som bola ochotná robiť korektúru PaDka. 
Keďže som sa nikdy nebránila novým príležitostiam 
a korektúra ma lákala, bez váhania, no s rešpektom, 
som odpovedala, že ponuku prijímam. Následne na to 
prišla prosba o napísanie prvého článku a neskôr som 
sa stala členkou redakčnej rady.
Súčasťou PaDka som od roku 2011, keď som po skon-
čení VŠ začala pracovať v tunajšej základnej škole. Od 
začiatku som si uvedomovala, že to nebude jednoduché 
a bude to vyžadovať veľa času, stráveného za počíta-
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čom, i pozorné oko. Pred prvou 
korektúrou bolo potrebné ozrejmiť 
si a zjednotiť špecifické písanie 
veľkých písmen v náboženskej ter-
minológii. Pár čísel to trvalo.
Pekným zážitkom je tvorba každé-
ho čísla časopisu, ktoré sa pre mňa 
spája so silným pocitom spolupat-
ričnosti. Tento pocit intenzívne 
zažívam na stretnutiach redakčnej 
rady, akciách, ktoré organizuje 
alebo spoluorganizuje náš časopis, 
a pri písaní článkov, ktoré vznikajú 
vzájomnou spoluprácou – napo-
sledy, keď som písala článok o p. f. 
Skrakovi a stretla som sa s ochotou 
a ústretovosťou našej „tepličskej 
sekcie“ (p. Sendrei, p. Koňaková) 
pri prosbe o pomoc pri získavaní 
informácií.
Keďže kvôli korektúre všetky texty 
čítam niekoľkokrát, dovolím si po-

vedať, že všetky rubriky majú svoje 
čaro a miesto v  časopise. 
Medzi moje obľúbené patria repor-
táže, no najmä rozhovory. Tie rada 
čítam i píšem, pretože sú auten-
tické a originálne, odhaľujú vzácne 
príbehy a skryté výnimočnosti ľudí, 
ktorí žijú medzi nami. Kedysi to 
bol aj úvodník, ten už ale zo štruk-
túry časopisu vypadol.
PaD pre mňa znamená dar a služ-
bu. Vnímam ho ako prostriedok 
šírenia hodnôt, o ktoré sa dá oprieť 
v každej životnej situácii. Obo-
hacuje, oboznamuje, podnecuje, 
vzdeláva, inšpiruje. Uchováva v na-
šej pamäti vzácne chvíle, výnimoč-
ných ľudí a zaujímavé myšlienky.
Jubilantovi prajem kreatívnych 
tvorcov, láskavých a verných čita-
teľov i správne nasmerovanie.Barbora Klučárová, 

jazyková korektorka

Zuzana Adamcová,
prispievateľka

Keďže som prispievala už dáv-
no, nepamätám si, kto ma oslo-
vil. Okrem spracovania jedného 
dotazníka, som zostavila len zopár 
detských stránok s úlohami. Bolo 
to v čase štúdia na strednej škole, 
kde nás učili chápať deti a veno-
vať sa im, tak mi to bolo blízke. 
V obchode ma oslovila pani, ktorú 
som takmer nespoznala a v rých-
losti nevedela „zaradiť“. Dala mi 
pozitívnu spätnú väzbu na jeden 
článok, v ktorom bol spracovaný 
spomínaný dotazník. Je milé, keď 
sa pri nedeľnom obede bavíme 
o farnosti aj vďaka tomu, že PaD 
nám dáva k tomu podnety. Najviac 
sa mi páči editoriál – rada si pre-
čítam postrehy šéfredaktorky, tiež 
rubriky, ktoré sa ma týkajú  
 

a vychádzajú z môjho statusu, sú 
zdrojom obohatenia.
Prínos časopisu? Jednoznačne 
evanjelizácia. Šírenie dobrej zvesti. 
Budovanie povedomia a následná 
radosť z toho, že kresťan nie je 
hlúpa ovečka, ale môže byť roz-
hľadeným človekom. Ak je čitateľ 
prístupný a má túžbu rásť, môže 
využiť časopis a podnety z neho na 
svoju osobnú formáciu. Toto všetko 
sa dá aj z iných kresťanských 
médií, no PaD je výnimočný práve 
preto, že podáva informácie z far-
nosti, dáva podnety na zamyslenie 
a duchovný rozvoj od ľudí z farnos-
ti a zachytáva jej ducha.
Namiesto priania – skôr poďakova-
nie redakcii za odvahu ísť s kožou 
na trh, za vynaložený čas a energiu. 
Je to veľká služba vo farnosti,  
za ktorú patrí vďaka. :)

Miroslava 
Lazniová,
prispievateľka (história)

K spolupráci ma pozvala šéfredak-
torka. Články do časopisu píšem 
rada, dokonca sa teším, keď je na 
ne odozva. V súvislosti s časopisom 
a mnou nemožno hovoriť o ťažkých 
začiatkoch, je to príjemná skúse-
nosť. Začiatky časopisu, resp. keď 
začal chodievať k nám domov, to si 
príliš nepamätám. Pekný zážitok 
som prežila, keď si PaD začali čítať 
moje deti. (Tým, že sa naučili čítať.) 
Obľúbené mám reportáže, preto-
že približujú aktivity, ktoré sa vo 
farnosti dejú a niekedy o nich ani 
nevieme. Sú dôkazom, že aktivity 
– možno hlavne mladých – vo far-
nosti nie sú zbytočné. Pokoj a dob-
ro je pre mňa chvíľou zamyslenia 
sa a nedeľnej atmosféry i v pracov-
nom týždni. Oboznamuje s dianím 



19

pokoj a dobro

vo farnosti, rozširuje prehľad, nie 
len, ale predovšetkým v duchov-
ných témach a ponúka zaujímavé 
názory a pohľady na ne.
Prajem mu, aby si udržal svoju 
doterajšiu úroveň a výpovednú 
hodnotu.

Lucia Kováčiková,
prispievateľka (mládež)

Teraz, keď som mamou dvoch detí, 
si uvedomujem a ďakujem p. fará-
rovi Dudovi i šéfredaktorke, že mi 
zverili rubriku pre mladých. Keďže 
mám lásku k Slovu i k jazykom 
ako takým, bola som veľmi vďačná 
a keď má človek milosť spoznávať 
Božiu dobrotu, túži to „dať ďalej“. 
Pomenovať to viem asi až teraz. 
Začiatky… Hm… Premýšľam…  
Ono každé sadnutie si za počítač  
a čistú „stranu“ pred vami je  
výzvou a znova zopakujem, že 
spätne viem povedať, že keď veci 
odovzdáme Bohu, on ich za nás rád 
dopíše a nebudeme sa stačiť čudo-
vať, ako sme to vôbec „dali“. Tým 
nechcem povedať, že už viem po-
čúvať a písať, čo Boh hovorí – to by 
teda bola iná revolúcia! Ale – spolu 
s anjelom strážnym a Duchom 

Svätým som, verím, viac ťukala viac 
na tie písmenka klávesnice, ktoré 
chcel on, nie ja.
Pekný zážitok? Myslíte, keď som 
zopárkrát bola roznášať časopis 
po dedine a naháňali ma psy? :) 
Ale nie, vždy keď čítam myšlienku/
slovo/príbeh/informáciu, ktorá ma 
obohatí, považujem to za pekný 
zážitok.
Najobľúbenejšie sú pre mňa obráz-
ky a nadpisy. Možno je to trochu 
povrchné, ale myslím si, že aj to 
patrí k evanjelizácii. To, akú dobrú 
prácu odvádzali fotografi či grafici 
netreba opomínať. Myslím, že Boh 
nás volá ku kráse – na hlbinu sa 
ide vždy od „povrchu“. Dôležité 
je prijať pozvanie – a ísť do hlbín 
s ním. Aj Ježiš volal k sebe „obyčaj-
ným“ jedlom. Musím uznať, že to 
nie je jednoduchá otázka, lebo vždy 
ma oslovilo niečo iné. Vo všeobec-
nosti mám rada rozhovory – tie 
som asi prečítala vždy ako prvé. 
PaD je skvelý nástroj, ako priblížiť 
Boha ľuďom cez to, čo žijú, čím žije 
farnosť. Je to autentické.
To je dobrá otázka (prínos pre 
čitateľa) – možno by bolo skvelé 
spýtať sa priamo ich - čitateľov – 
po čom sú opravdivo hladní a čo by 
potrebovali a spýtať sa ich, či im to 
niečo prináša. Za seba viem pove-
dať, že PaD má v sebe veľký evanje-
lizačný potenciál. Čiže aj to môže 
byť cesta, ako sa Ježiš prihovorí 
tvojmu srdcu aj v kuchyni u vás 
doma – cez príbehy ľudí, akými 
sme i my. Hovoriť ľuďom o tom, že 
Boh ich miluje – osobne, bláznivo, 
nekonečne a že je to pravdivé – ich 
rečou a ich jazykom.
Prianie: Predstavila som si mladé-
ho 20-ročného mladíka, Marku-
šovčana. Nech je teda cool každou 
svojou myšlienkou, lebo patrí 
Majiteľovi Zemegule, ba čo viac, 
niekomu, kto dal život za ľudí, čo 
ho čítajú.

Lýdia Bušovská, 
prispievateľka (mládež)

Oslovila ma šéfredaktorka s pros-
bou, či by som nebola ochotná 
prispievať článkom do rubriky 
pre mládež. Mala som vtedy asi 
15 rokov. Keďže spolu so mnou bol 
oslovený aj môj brat, s ktorým sme 
si potom pri písaní článkov pomá-
hali, bola zodpovednosť rozdelená 
medzi dvoch. Aj vďaka tomu som 
sa tejto úlohy až tak nebála. Moje 
osobné začiatky boli príjemné. 
Neboli na mňa kladené prehnané 
nároky. Bolo mi priateľsky vysvet-
lené, že môžem písať o hocičom, 
čo ma zaujíma, keďže články sú 
adresované mojej vekovej skupine.
Mne sa záujem o rubriky mení 
s mojím vekom. Ako dieťa som 
mala rada rubriku pre deti, neskôr 
pre mládež a teraz sú to hlavne 
náučné články.
Vnímam, že časopis PaD obohacu-
je duchovný život farnosti a dáva 
možnosť podeliť sa o svoju vieru 
s ostatnými. Keď čítam článok od 
autora, ktorého poznám, vždy má 
pre mňa pridanú hodnotu.
Určite pomáha čitateľom rozvíjať 
vieru a ponúka mnohé zaujímavé 
informácie zo života farnosti. Pra-
jem mu vytrvalosť a odvahu nikdy 
sa nebáť nových výziev.

Všetkým, ktorí zareagovali na 
naše otázky, ďakujeme za odpove-
de, názory, podnety, motiváciu ísť 
ďalej i za úprimné gratulácie.

Peter Hamrák, prvý grafik

Peter Lazor, fotograf PaD  
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Listovanie dvadsiatimi 
ročníkmi časopisu Pokoj 
a dobro je ako stretnutie 
s dobrým priateľom po rokoch. 
Máme na čo spomínať, 
a hoci sa autori článkov 
i čitatelia zmenili, múdrosť 
na jeho stránkach ostáva. 
V prípade náučných článkov 
to platí dvojnásobne. Aktuality 
zo života Cirkvi, poznatky 
z oblasti teológie, práva, 
medicíny, histórie, pedagogiky, 
psychológie, preklady 
odborných textov a pápežských 
listov… To všetko dodnes 
ponúka našim mysliam nové 
podnety.

Pevným základom, na ktorom je vy-
stavaných 20 rokov farského časopisu, 
sú náučné články z klávesníc kňazov 
pôsobiacich v našej farnosti. V prvých 
jedenástich ročníkoch sa s rubrikou 
náučných článkov spája predovšetkým 
meno Mons. Jána Dudu. Výberom 
tém citlivo reagoval na celosvetové 
dianie v Cirkvi, no zároveň na udalosti 
v našej farnosti. Z tém, ktoré sa dotkli 
všetkých kresťanov na svete, vybral 
napríklad: eucharistické kongresy, 
mariánske zjavenia, texty fatimských 
tajomstiev a ich výklad, voľbu nového 

ODBORNÝM OKOM

pápeža či kardinálov. Povedomie o bohatstve našej farnosti približoval odhaľova-
ním osudu mučeníkov sv. Pankráca a sv. Cyriaka, ktorých ostatky boli objavené 
počas rekonštrukcie kostola v Markušovciach, ale venoval sa i histórii kostolov, 
zvonov, samotnému návršiu sv. Michala, odpustovým slávnostiam či procesu,  
na základe ktorého sa stala Teplička filiálkou Markušoviec.
Nezaváhal ani nad možnosťou odpovedať čitateľom na ich konkrétne otázky, 
opierajúc sa o predpisy Katolíckej cirkvi, v témach ako: omše na úmysel ve-
riacich, prikázané a neprikázané sviatky, miesto rozvedených v Cirkvi, čierna 
farba ako prejav smútku, možnosť pristúpiť k sv. prijímaniu viackrát počas dňa, 
cirkevné zákony týkajúce sa vzniku manželstva a desať prípadov deformované-
ho manželského súhlasu. Pripomenul, že „Biblia je slovo spásy, ktorým sa nám 
Boh prihovára,“ a niekoľko článkov venoval výkladu úryvkov z Písma. Napokon 
sa venoval i problematike života kňaza. Okrem predpisov týkajúcich sa oblie-
kania kňazov, úloh biskupa či suspenzie kňaza, spomenul aj potrebu súkromia, 

Zuzana 
Klučárová, 
redaktorka

Foto: Peter Lazor. Vstup do markušovského kostola
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dôstojného bývania a opísal prežívanie Vianoc na fare. Pravidelne sa venoval 
i životopisu biskupa Jána Vojtaššáka, jeho väzneniu a neprekonateľnej sile viery. 
Ani neskôr na náš časopis nezabudol a v priebehu rokov sa pravidelne stretáva-
me s jeho príspevkami na rôzne témy, v súčasnosti v podobe rubriky Vzdelávanie 
dospelých.
V roku 2009 sa v časopise Pokoj a dobro prvýkrát objavili slová p. farára Ondreja 
Švančaru. S prvými textami sa spája snaha čo najviac sa priblížiť čitateľom v ich 
každodennom živote a pomôcť im prežívať vieru o niečo intenzívnejšie. Pripo-
menul nám dôležitosť modlitby i prekážky v modlení, ktoré môžeme prekonať 
s pomocou Ducha Svätého, povzbudil nás k tomu, aby sme sa vzdávali vlastných 
predstáv o Bohu a radšej ho spoznávali prostredníctvom evanjelia a stretávali sa 
s ním v Eucharistii. Reagoval aj na aktuálne dianie vo farnosti, napríklad poskyt-
nutím informácií o voľbách i úlohách farskej pastoračnej rady a hospodárskej 
rady.
V nasledujúcom období sa články premieňali v súlade s plynutím liturgického 
roka. Odpustovú slávnosť vystriedala sviatosť birmovania a posolstvo Vianoc zase 
Pôst a Eucharistia ako nádej trpiacich. Vo Veľkonočnom období nám predstavil 
obraz Ježiša ako Vykupiteľa človeka, neskôr boli články venované Duchu Sväté-
mu, láske vychádzajúcej z Otca i Syna i vzájomnému prepojeniu Najsvätejšej Tro-
jice. Júnové číslo venoval článku o Ježišovom Srdci, októbrové zase úcte k Panne 
Márii, Kráľovnej apoštolov. Slovám, ktoré bežne vyslovujeme a sviatkom, ktoré 
každoročne (a občas rutinne) prežívame, dodával historický kontext, opierajúc 
sa o Sväté písmo a zároveň ukazoval, ako sa texty Písma prelínajú so životom 
súčasného človeka a ako ho môžu inšpirovať.
V šestnástom ročníku sa stal aktívnym prispievateľom do rubriky náučných 
článkov p. kaplán František Benko. V jeho tvorbe prevažuje téma modlitby – 
z praktickej stránky, keď uvádza konkrétne znenie modlitby ruženca k Sedem-
bolestnej Panne Márii a modlitby k rane na pleci Ježiša Krista – ale aj z emocio-
nálnej stránky, v podobe vyzdvihovania potreby modlitby ruženca a úcte k Panne 
Márii. Okrem toho sa venoval téme rehoľného života, Božieho milosrdenstva, ako 
aj tradícií živého betlehema.
Počas Mimoriadneho roku milosrdenstva sa náučné články p. farára Ondreja 
Švančaru a p. kaplána Františka Benka navzájom harmonicky dopĺňali – venovali 
ich skutkom duchovného a telesného milosrdenstva. Spolupráca pokračovala 

aj v Jubilejnom roku sv. Martina, kde 
spoločne opisovali životopis svätca, 
jeho skutky viery, boj proti diablovi, 
poverám a pohanstvu.
Liturgické okienko Cyrila Hamráka 
sa spája s prvými šiestimi ročníkmi 
časopisu. Približoval v ňom liturgiu 
(čiže vonkajšie i vnútorné uctenie 
Boha a posvätenie človeka), ako aj jej 
jednotlivé časti, gestá a držanie tela, 
význam oltárov, ambónu, breviára či 
spevu. Nechýbalo vysvetlenie symbo-
liky chleba a vína, svetla, kadidla, vody, 
olivového oleja, soli či popola. Venoval 
sa aj úlohám jednotlivých ľudí prítom-
ných na svätej omši a pripomenul, že 
účasť na svätej omši sa výrazne líši 
od osobnej modlitby, pretože počas 
liturgie tvoríme spoločenstvo.
V roku 2012 na liturgické okienko 
voľne nadviazali príspevky  
p. kaplána Mareka Ondru v sérii 
článkov „Zahĺbme sa do svätej omše“. 
Postupne v nich detailne predstavuje 
časti svätej omše od úvodného spevu 
až po záverečné požehnanie a pozýva 
nás rozjímať nad jednotlivými úkonmi, 
aby sa nestali bezvýznamnou rutinou. 
Podobne podrobne rozobral i históriu 
krížovej cesty.
Osem rokov (od mája 2005 do júla 
2013) sa čitateľom Pokoj a dobro 
prihovárala aj detská lekárka Janka 
Virčíková. Zdôrazňovala potrebu 
prevencie, vhodného životného štýlu, 
rovnováhy medzi prácou a oddychom, 
ako aj potrebu vzájomnej úcty medzi 
lekármi a pacientmi. Okrem praktic-
kých rád, týkajúcich sa kašľa, horúčky, 
celiakie, obezity, detských úrazov, 
chrípky, očkovania a podobne; pri-
nášala aj osobné výpovede o tom, ako 
vyzerajú Vianoce v nemocnici alebo 
zážitky z pracovných ciest v zahraničí.
Neoddeliteľnou súčasťou Pokoj a dob-
ro je už niekoľko rokov pedagogické 
okienko Adriany Lazorovej, ktoré 
prešlo malými zmenami názvu, no 
jeho poslanie zostalo zachované – pri-
nášať rodičom informácie o výchove 

Foto: Peter Lazor. Kňaz Janko Rimbala, markušovský rodák 
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a správnom smerovaní ich rato-
lestí. Jednotlivé články, podložené 
odbornou literatúrou, boli zamerané 
na najdôležitejší prvok každého vzťa-
hu – komunikáciu a jej úskalia ako 
sú hádky, hašterenie, manipulácia, 
rozoberanie tém týkajúcich sa do-
spievania a sexuality, kritika, odmeny 
a tresty, ale aj zbytočné porovnáva-
nie detí s inými deťmi, ktoré narúša 
vedomie vlastnej hodnoty. Pripomína 
nám, že výchova detí prebieha najmä 
napodobovaním, a preto im má byť 
každý dospelý človek (nielen rodičia) 
vzorom v prežívaní viery, úcte k star-
ším ľuďom, celoživotnom vzdeláva-
ní, v postoji k drogám a k médiám, 
v zdravom životnom štýle i v schop-
nosti zmysluplne naplniť svoj čas.
Od februára 2012 do decembra 2014 
sa na stránkach Pokoj a dobro rozple-
tali dejiny Katolíckej cirkvi v rubrike 
Mareka Cimbalu. Chronologicky 
predstavoval elementárne fakty 
z histórie Cirkvi od jej založenia, 
cez krvavé prvopočiatky, po ktorých 
nasledovalo prenasledovanie kresťa-
nov. Prináša informácie o vytúženej 
slobode, ktorá nastala v roku 380, 
keď sa kresťanstvo stalo oficiálnym 
náboženstvom v Ríme a pokračuje 
opisom koncilov v Cirkvi, ktoré sa 

snažili zabrániť šíreniu bludných učení. Po predstavení prvých pustovníkov 
a začiatkov rehoľného života sa nad Katolíckou cirkvou opäť sťahujú mračná 
a po spore medzi východnou a západnou odnožou nasleduje obrana Svätej 
zeme pred mohamedánmi počas križiackych výprav a neskôr cirkevný rozkol 
v podobe Východnej schizmy, či neslávne známa inkvizícia. Po krvavých rokoch 
upozorňuje autor na „leví podiel Katolíckej cirkvi pri budovaní západnej civi-
lizácie“ a zdôraznením jej úlohy pri šírení poznania a zakladaní (kláštorných) 
škôl ukončuje sériu článkov o jej histórii.
V šestnástom ročníku sme sa na úvodných stránkach stretávali s novinárskym 
okienkom Terézie Rončákovej. Povzbudila nás k stručným textom nabitým in-
formáciami, k tvorbe vhodných titulkov bez zbytočnej snahy o senzácie a priblí-
žila nám jednotlivé žurnalistické žánre, s ktorými sa stretávame aj na stránkach 
farského časopisu. Takýmto spôsobom prúdilo do redakcie i medzi prispievateľov 
poznanie, ako zlepšiť svoje texty a posunúť sa o krok dopredu.
Roman Vitko sa v krátkej sérii článkov venoval „dôležitosti manželstva, ktoré 
ustanovil Boh v raji“, z pohľadu súčasného práva. Okrem jeho rôznych definícií 
oboznámil čitateľov aj s javmi ohrozujúcimi manželstvo, konkrétne s liberaliz-
mom, relativizmom a subjektivizmom. Tému manželského života zakončil pripo-
menutím hodnôt a poslania kresťanskej rodiny, ako malého spoločenstva, ktorého 
členovia sa navzájom podporujú na ceste hľadania Boha a plnenia jeho vôle.
Sedemnásty ročník Pokoj a dobro obohatilo i miništrantské okienko Petra 
Hanuštiaka. Pripomenul v ňom dôležitosť služby mladých chlapcov pri oltári 
a uviedol základné požiadavky na ich správanie, v ktorom by sa mala odrážať 
pokora a radosť z Božej blízkosti. Zároveň objasnil pojmy ako librifer, turifer, 
navikulár či krucifer.
Od marca 2015 sme spolu s Miroslavou Lazniovou objavovali poklady nášho 
kostola ako aj jeho okolia. Články o epitafoch, okolo ktorých často bez povšim-
nutia prechádzame, začali samotným vysvetlením toho, čo je epitaf, ako vyzerá 
a čo obsahuje. Pokračovali opisom rodinného erbu a prekladom textu epitafu, 
po ktorom nasledovali informácie o živote jednotlivých členov rodiny Máriássy – 
Štefana, Andreja, Žigmunda, Pavla, Františka, ako aj Kristíny Mekchey a Michala 
Csetnekyho, ktoré sa nachádzajú v Kaplnke sv. Damiána a Kozmu. Po krátkej 
pauze sa na stránkach farského časopisu vrátila téma histórie Markušoviec v po-
dobe odhaľovania tajomstiev náhrobných kameňov Kláry Horváth-Stansith a jej 
manžela Ladislava Máriássy, Napoleona Máriássyho a Valérie Spóner či záhadné-
ho fragmentu.
Posledné tri roky je súčasťou časopisu aj okienko venované psychológii, do kto-
rého prispieva Zuzana Klučárová. Približuje témy zamerané na zdravú populáciu 
(bez psychických porúch), z ktorých môžu čerpať inšpiráciu do svojho každoden-
ného života: psychológia odpúšťania, zatrpknutosť, prežívanie smútku s inými 
ľuďmi, psychosomatické poruchy, tradície a rituály, ale aj syndrómy dotýkajúce 
sa mnohých z nás – syndróm vyhorenia či syndróm FOMO. V súčasnosti otvára 
problematiku rôznych druhov terapií, aby poskytla čitateľom možnosť vybrať si 
smer psychológie šitý na mieru práve im.
Za prácou autorov náučných článkov vidíme snahu poskytnúť čitateľom 
objektívne informácie, na základe ktorých môžu formulovať svoje vlastné 
názory. Počas dvadsiatich rokov sa našli aj prispievatelia, ktorí priniesli tému 
blízku ich srdcu či povolaniu, a tak umožnili časopisu Pokoj a dobro rozšíriť, 
hoci často iba jednorázovo, súbor tém, ktorým sa venuje. Za námahu všetkých 
autorov im patrí srdečné poďakovanie.

Foto: Peter Lazor. Kaplnka  
pred Lieskovanmi
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Áno, oslavujme 20. výročie farského časopisu 
Pokoj a dobro, zaslúži si to. Ja osobne veľa čítam, 
je to aj moja profesionálna úloha, ale keď dostávam 
Pokoj a dobro, ani ho neodkladám a hneď sa pustím do 
čítania. Nezdá sa mi, že by mal menšiu hodnotu ako iné 
časopisy, ktoré sú vydávané v oveľa vyššom náklade.
Farský časopis má dôležitú úlohu: umožňuje nám oboz-
námiť sa s naším širším okolím a tým, čo sa deje okolo 
nás. Jednoduchý človek je zamestnaný, a popri každo-

denných povinnostiach nemá čas a možnosť dozvedieť 
sa o všetkom, čo sa deje vo svete. Časopis ho oboznámi 
s hlavnými príbehmi, ktoré nesmieme ignorovať.
Osobne sa veľmi teším, že sú v našom regióne ľudia, 
ktorí dokážu písať na vysokej odbornej úrovni, 
s akou sa stretávame v tomto časopise.

Gratulujem autorom a obdivujem ich.
AD MULTOS ANNOS

GRATULÁCIE
Etienne Krotký, rehoľník z Lieskovian, Bejrút

Vážení čitatelia!
Šíriť okolo seba pokoj a snažiť sa každodenne konať dob-
ro – o to sa má usilovať každý dobrý kresťan. Rada by som 
upriamila našu pozornosť na skutočnosť, že náš farský 
časopis Pokoj a dobro nás svojím duchovným slovom, 
hlbokými zamysleniami, praktickými radami i aktuali-
tami zo života farnosti nepretržite sprevádza už celých 
dvadsať rokov.
Nápad i založenie časopisu inicioval bývalý duchovný 
otec – Mons. Ján Duda. Zaktivizoval vzácne obetavých ľudí, 

ktorí nezištne a zodpovedne pristupovali a pristupujú 
k tvorbe každého čísla – aj po jeho odchode z Markušoviec.
Chcem poďakovať všetkým tvorcom časopisu, redakčnej 
rade, prispievateľom i dobrodincom a popriať im zdravie, 
bohatú inšpiráciu, veľa tvorivých síl i mladých schopných 
nasledovníkov.
Verím, že dobrotivý Boh žehná a odmení úsilie a námahy 
obetované tomuto dielu.

Monika Hamráková, učiteľka

Spomienkové darčeky zo slávnosti



Milan Novotný, novinár 
Vážená redakcia časopisu  
Pokoj a dobro,
dovoľte, aby som sa pripojil aj ja,  
Váš občasný čitateľ, k okruhu gratu-
lantov k 20. výročiu jeho vydávania. 
Médiá, ktoré v dnešnej uponáhľanej, 
povrchnej a ,,zbulvarizovanej“ dobe, 
prinášajú svojim čitateľom okrem 
množstva hodnotných článkov aj 
ideu pokoja a dobra, sú nesmierne 
potrebné, pričom na celoslovenskom 
i jednotlivých regionálnych ,,mediál-
nych trhoch“ sú, žiaľ, veľmi nedo-
statkovým ,,tovarom“...  

Vážená redakcia, k okrúhlemu výro-
čiu všetkým redaktorkám, redak-
torom i spolupracovníkom srdečne 
gratulujem a aj do budúcnosti želám 
veľa tvorivých nápadov, podnetných 
článkov, spokojných čitateľov ako aj 
pokračujúcu osobnú zaangažovanosť 
pri šírení, zvlášť v dnešnej dobe, tak 
prepotrebných hodnôt, akými sú 
POKOJ a DOBRO.

S úctou k Vašej tvorivej činnosti 
a dôležitému poslaniu 
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Dvadsaťročnému
Ako sa cítiš?
Úsmev…
Dvadsaťročný mladík býva plný 
sily a energie, ale aj túžob, plánov, 
vízií a rozletov. Dať svoj dar slova 
do služieb Slova je iste chvályhodné 
a bohumilé. Veď vznešené poslanie 
tisícorakých zodpovedností postupne 
z nich formuje symboly lásky a prav-
dy, nádeje a pokoja a kryštalizuje ich 
vlastný názor a postoj k aktuálnej 
téme a k jej osobnej interpretácii.
Býva dobrým a užitočným zvykom 
pripomínať si výročia tak osobné, ako 
aj iných, prípadne výsledky spolo-
čenských hnutí a činov, ktoré chvália 
Pána a prispievajú k šíreniu jeho 
poznania a evanjelia. V tretine prí-
spevku sa dostávame k veci: po tieto 
dni si totiž pripomíname 20. výročie 
vzniku markušovkého 
farského časopisu Pokoj a dobro.

„Chváliť nám patrí slávnych mu-
žov…“ (Sir 441), ale osobitne, v našom 
kontexte, aj žien, ktoré prevažujú 
v redakcii spomínaného jubilan-
ta; chváliť za to, že prijali Pánovu 
ponuku talentov, ktoré táto práca 
či poslanie predpokladá „a s hoj-
nou múdrosťou predkladali ľudu 
posvätnú náuku“ (Sir 444). Aj ich 
si Pán vyvolil, aby písmom zvesto-
vali pravdu a múdrosť jeho slova. 
Múdrosť hovorí: „Ja Múdrosť bývam 
s rozumnosťou a dosahujem hĺbavé 
poslanie“ (Prís 8,12).
Do budúcnosti: spolupracujte s Pá-
nom i čitateľom a prispievateľom. 
Za dvadsať rokov ste vyorali hlbokú 
brázdu do histórie časopisu, ktorý 
nielen zmenil svoju tvár a obohatil 
sa o nové témy a mnohé žánre, ale 
podskočil aj v odbornej kvalite. Veď 
čítajú ho aj v iných farnostiach. Nech 
vás motivuje vedomie, že Pánovi 

rovnako záleží na vás, ako aj na nás, 
pretože nás miluje. Chce, aby sme 
spolupracovali, pretože novinárči-
na má osobité možnosti dotknúť sa 
mnohých pravdivým aktuálnym slo-
vom, presvieteným úsilím prispievať 
k spoločnému dobru, ale aj odhaľovať 
lož a premáhať zlo.
Nezabudnite ani na jazyk, veď ho tiež 
stvoril Boh, absolútna pravda, 
krása a dobro.

Ako sa teda cítiš?
Zodpovedne. Z kroka na krok. Ale 
kráčam a zápasím.
Správne. Bez svedomia by to nebolo 
ono. Pridávam sa k mnohým gratu-
lantom a vyprosujem Božie požehna-
nie do tretieho desaťročia. Ďakujem, 
že som mal možnosť stretnúť sa 
s jubilantom.

František Babiar, spisovateľ, novinár, učiteľ

Foto: Peter Lazor  
Kaplnka sv. J. Nepomuckého v Markušovciach
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CHRONOLÓGIA 
• V máji 1999 sa členovia redakcie zúčastnili pri 

príležitosti 33. svetového dňa spoločenských 
dorozumievacích prostriedkov seminára na 
Spišskej Kapitule. Pracovníkom v médiách sa 
prihovoril vtedajší spišský biskup František 
Tondra, ktorý dal nášmu časopisu imprimatur. 
Biskup Tondra dal kresťanským novinárom 
do pozornosti dvoch patrónov: Sv. Jána 
Nepomuckého ako patróna slova a Sv. Františka 
Saleského ako patróna masmédií. Pripomenul, 
že: „len to bude, čo my vytvoríme a čo nám Pán 
Boh požehná“. Poukázal na poslanie kresťanských 
pracovníkov v médiách: „majú byť povzbudením 
pre prijímateľa, hlavne pasívneho, aby sa stal 
aktívnym; majú sa podeliť s Pravdou, pretože 
nie sme samozvaní majitelia pravdy; majú byť 
otvorení pre Pravdu. Kresťanský novinár má byť 
ohlasovateľom, t.j. človekom dialógu, ktorý si váži 
skutočné hodnoty. Má mať kontakty s čitateľmi/
poslucháčmi/divákmi a vzájomne sa rešpektovať. 
Pri práci kresťanského novinára má platiť zásada 
jednej absolútnej Pravdy a dialógom cez médiá 
treba hľadať spoločne túto Pravdu. 

• Následne začala spolupráca s inými  
médiami – Lúč, Lumen, Lux, Katolícke noviny.

• Od roku 1999 sa redaktori stali členmi 
celoslovenského združenia – Spoločenstva 
katolíckych žurnalistov Network Slovakia. 

• Biskupství ostravsko-opavské pozvalo redakciu 
Pokoj a dobro na Diecézní setkání tvůrců farních 
časopisů a webových stránek, na ktorom sa 
podelili o skúsenosti so zakladaním farskej 
redakcie a časopisu.

• Časopis začal fungovať aj na webovej stránke: 
www.pokojadobro.sk a dnes je to webová 
stránka farnosti: http://www.farnostmarkusovce.
sk/?page_id=169 

Foto: Peter Lazor. Oprava okenných vitráží na markušovskom kostole



26

pokoj a dobro

VYDANÝCH ČÍSEL
12 ročníkov po 5 čísel;
6 ročníkov po 6 čísel;
2 ročníky po 4 čísla;
v 3. ročníku jedno dvojčíslo

MIMORIADNE MÍĽNIKY:
• začiatky: formát A4, 12 strán, čiernobiele vydanie;

• 5. číslo v 2. ročníku (2000) (vianočné) – začína prvá 
a posledná strana farebná;

• 1. číslo v 10. ročníku (2008) – novší dizajn: fotky až 
k okrajom strán;

• 3. číslo v 11. ročníku (2009) – rozlúčka s Mons. 
Jánom Dudom;

• 4. číslo v 11. ročníku (2009) – prvýkrát s novým 
správcom farnosti Ondrejom Švančarom;

• 25. 9. 2009 – Dni obce Markušovce: časopis Pokoj 
a dobro získal Cenu obce pri príležitosti 10. výročia 
jeho vzniku;

• 24. 9. 2010 – Dni obce Markušovce: Mons. Ján Duda 
získal Čestné občianstvo obce Markušovce;

• máj 2012 – Celoslovenská súťaž farských časopisov 
FAČA 2012: Pokoj a dobro získal 2. miesto;

• jeseň 2015 – Celoslovenská súťaž farských časopisov 
FAČA 2015: 1. miesto v kategórii farských časopisov 
vychádzajúcich dlhšie ako 10 rokov;

• 1. číslo v 18. ročníku (2016) – tvoríme nový formát, 
menší, A5, 6 farebných strán vo vnútri;

• 2. číslo v 18. ročníku (2016) - vylepšená nová grafika.

ŠTATISTIKA
 Foto: Peter Lazor. Zvon „Vojtaššák“ v markušovskom kostole
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Foto: Peter Lazor. Dva symboly markušovskej histórie - kostol a hrad
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Foto: Róbert Gyenes. Pohľad na kostol v Lieskovanoch
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Marec 1999
V mene Pánovom.
• Vyšlo prvé číslo časopisu Pokoj 

a dobro. Pax et bonum.
• 30. júna rozlúčková svätá omša 

s pánom kaplánom Mgr. Antonom 
Kasanom.

• 14. júna boli prijatí noví bohoslovci 
Pavol Maliňák a Róbert Gurčík.

• 1. júla privítanie nového pána 
kaplána Mgr. Ľuboša Šípoša.

• Od prvej adventnej nedele 1999 
sadá za organ a hráva na omšiach 
Lucia Hudáková.

• V prvom decembrovom týždni 
1999 namontovala moravská firma 
Elekon hodiny na kostolnej veži 
v Tepličke.

rok 2000
• Prvé narodeniny časopisu  

Pokoj a dobro.
• 2. januára v nedeľu sa začala 

v Markušovciach, v Tepličke 
a Lieskovanoch duchovná akcia 
v rámci jubilejného roka – 
Putovanie obrazu Panny Márie 
a obrazu Božského Srdca Ježišovho 
po rodinách.

• 1. apríla – nový kaplán Ing. Mgr. 
Jaroslav Chovanec.

• V nedeľu 14. 5. spišský pomocný 
biskup Mons. Andrej Imrich 
birmoval najskôr v Tepličke 
90 birmovancov a potom 
v Markušovciach 110 birmovancov.

• 1. júla – nový kaplán Mgr. Ján 
Budzák.

• Nový bohoslovec Ján Rimbala.
• Na kostole v Markušovciach bol 

vybudovaný nový hromozvod. 
Práce viedol P. Hodnický  
a O. Pramuka. Horolezecké práce 
vykonali J. Grečko zo Smižian  
a M. Mrovčák.

INFORMÁTOR
1999 – 2018

Foto: Peter Lazor
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rok 2001
• 7. januára (v nedeľu) veriaci 

z Tepličky hlasovali ohľadom 
možnosti vydania kedysi 
cirkevného pozemku, ktorý bol 
komunistickým režimom násilím 
Cirkvi odňatý, a na ktorom je 
dnes ihrisko vo vlastníctve obce 
Teplička, a stavby novej fary, 
aby sa Teplička mohla uchádzať 
o možnosť stať sa samostatnou 
farnosťou. Bolo rozdaných 627 
lístkov. Za vydanie ihriska a stavby 
fary bolo 207 hlasov, proti 295 
hlasov, 121 veriacich sa zdržalo. 
Po prvýkrát mali veriaci možnosť 
uchádzať sa o samostatnú farnosť.

• 5. marca zomrel Vdp. Michal 
Pačnár, rodák z Markušoviec, 
v 75. r. života a 51. r. kňazstva. 
Pochovaný je v Spišskej Kapitule.

• 29. marca zomrel Štefan Kalafut, 
pán kostolník a stavebný majster, 
v 75. roku života.

• 20. mája oslávil svoje životné 
jubileum 80. rokov života 
Mons. Michal Klučár, rodák 
z Markušoviec. 
 

V júni zavŕšili svoje štúdium hry na 
organ absolventskou svätou omšou 
Jozef Súkeník a Lucia Hudáková 
z Markušoviec, Martina Kľučárová 
z Lieskovian a Iveta Drabiščáková 
z Tepličky.

• Počas letných prázdnin bola 
farská budova napojená na obecný 
vodovod.

• 9. septembra odišiel pán kaplán 
Ing. Mgr. Jaroslav Chovanec, 
s účinnosťou 10. 9. za kaplána do 
Vysokých Tatier.

rok 2002
• V januári dostal kostol 

v Markušovciach nové vstupné 
brány do kostolného nádvoria. 
Návrh vypracoval Ing. Arch. 
Marián Goč so svojou manželkou 
v Ružomberku. Práce zrealizovala 
firma Aman Markušovce pod 
vedením Ing. Ľubomíra Holečka 
a pána Mikolaja.

• V Pôstnom období dostali lavice vo 
farskom kostole v Markušovciach 
nové čalúnenie.

• 14. júna ubehlo 15. rokov od 
kňazskej vysviacky pána farára 
Jána Dudu.

• V júli prebehla 1. etapa opravy 
organu v Markušovciach, ktorú 
realizoval Peter Franzen a spol. 
z Popradu.

• 12. augusta začali práce na sanácii 
vonkajšej omietky farského 
kostola v Markušovciach. Projekt 
vypracoval Ing. Arch. Marián 
Goč z Ružomberka a počíta aj 
so zavedením drenážnych rúrok 
popri základoch kostola. Odborný 
dozor vykonal Pamiatkový úrad 
a Ing. Michal Dinič z firmy Trinex.

• V predvianočnom období firma 
P. Franzen a spoločníci realizovala 
generálnu opravu organa vo 
filiálnom kostole v Tepličke.

 Foto:  Peter Lazor. Z diakonskej vysviacky Matúša Reinera

Foto: Peter Lazor. Nádvorie markušovského kostola
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rok 2003
• 1. marca sa konala v markušovskom 

farskom kostole kolaudácia organa 
po generálnej oprave. Opravu 
realizovala firma P. Franzen 
a spoločníci. Na obnovenom 
organe liturgiu sprevádzal domáci 
organista Jozef Súkeník.

• 27. mája sa konala v Markušovciach 
absolventská svätá omša Lucie 
Dutkovej.

• 12. júna bol vysvätený za 
diakona Cyril Hamrák, rodák 
z Markušoviec.

• 1. júla odchádzal z našej farnosti 
pán kaplán Ján Budzák, jeho 
novým pôsobiskom bola farnosť 
Poprad.

• 1. júla prišiel nový pán kaplán 
Peter Zimmerman, novokňaz.

• V júli a v auguste majstri Ľudovít 
Rimbala a Štefan Kapusta omietli 
externé múry farského kostola 
i múr pri kostole a vydláždili 

chodníky. Pán Ladislav Šteiner 
obielil celý kostol i múr okolo 
kostola.

• Začiatkom septembra 
putoval puknutý zvon z veže 
markušovského kostola do dielne 
pani Márie Dytrychovej do Brodku 
u Přerova, aby sa vrátil opravený.

• 26. septembra sa doviezol 
opravený zvon „Ján Vojtaššák“. 
Doviezli ho pán Jozef Jagáč a pán 
František Kalafut.

• 28. septembra (v nedeľu) 
počas odpustovej slávnosti 
v Markušovciach zvon požehnal 
Mons. František Tondra, spišský 
biskup.

• V Lieskovanoch firma Pavol 
z Jamníka namontovala do 
filiálneho kostola radiátory 
ústredného kúrenia a plynovú pec. 
Zároveň sa ku kostolu vybudovala 
plynová prípojka a celý interiér 
kostola bol nanovo obielený. 
Prevažná väčšina prípravných 

a organizačných prác spočívala na 
ramenách pána Jána Živčáka.

• 14. októbra firma Boroko začala 
montáž opraveného zvona na 
veži markušovského kostola. 
Okrem toho vymenila srdcia na 
všetkých troch zvonoch, pootočila 
najstarší zvon a namontovala nový 
elektrický pohon na bezdotykový 
(lineárny) systém ťahania zvonov.

• 20. novembra sa v Markušovciach 
konala absolventská svätá omša 
Lucie Lazorovej a Martiny 
Sivačkovej. Svätú omšu celebroval 
ThDr. Rastislav Adamko PhD., 
riaditeľ organovej školy Spišskej 
diecézy.

• 27. novembra sa v Markušovciach 
konali kňazské rekolekcie 
dolnospišských dekanátov. Svätú 
omšu celebroval Mons. Štefan 
Sečka, spišský pomocný biskup.

• V prvej polovici decembra firma 
Boroko z Brodku u Přerova 
vykonala montáž nového jarma 

Foto: Peter Lazor. Kňaz Róbert Neupauer požehnáva nové sochy
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• 16. júna zomrel gróf Pál Máriássy v domčeku pri letohrádku Dardanely 
vo veku 93 rokov. Pohrebné obrady boli v pondelok 21. júna o 14.00 hod. 
v letohrádku Dardanely, pochovaný bol na južnej strane nádvoria kostola.

• 19. júna bol vysvätený za kňaza Cyril Hamrák, rodák z Markušoviec. Primície 
mal 20. júna vo farskom kostole v Markušovciach. 1. júla nastúpil ako kaplán 
do farnosti Poprad.

• 23. júla bolo namontované nové osvetlenie interiéru filiálneho kostola 
v Tepličke.

• V Tepličke bol obnovený obraz utrpenia Krista v Getsemanskej záhrade. 
Reštaurátorské a pozlacovacie práce vykonal majster Krajčírik vo svojej 
dielni v Levoči. Finančné náklady zaplatila pani Dzimková z Tepličky 
a niektoré členky Ružencového bratstva z Tepličky.

• V novembri ten istý reštaurátor zrealizoval obnovu sôch Panny Márie 
a svätého Jozefa z kostola v Tepličke.

• Koncom novembra firma Boroko namontovala na digitálne hodiny anténu 
snímača času so silnejším signálom, ktorým sa reguluje zvonenie na veži 
markušovského kostola a taktiež vo filiálnom kostole v Tepličke.

rok 2005
• 3. apríla zomrel Jozef Kamenický, organista v markušovskom kostole, 

ktorý bol v službe 45 rokov. Dlhé desaťročia bol jediným organistom 
v Markušovciach. Pochovaný bol 5. apríla v Markušovciach.

• 30. júna odišiel z farnosti pán kaplán Mgr. Peter Zimmerman,  
1. júla nastúpil ako kaplán do Vysokých Tatier.

• 1. júla prišiel nový kaplán, novokňaz Mgr. Valentín Kokoruďa, rodák 
z Popradu Veľkej.

zvonov a nové ťahanie zvonov vo 
filiálnom kostole v Tepličke.

• 14. decembra v 87. roku života 
a 53. roku kňazstva si Pán povolal 
na večnosť kňaza vdp. Michala 
Šefčíka, rodáka z Harichoviec, 
ktorý posledné roky života trávil 
na odpočinku v Tepličke.

rok 2004
• Vo februári namontovala firma 

BBF zo Spišskej Novej Vsi nové 
ozvučenie vo filiálnom kostole 
v Tepličke.

• Pán Leopold Gattinger 
z Markušoviec zhotovil nové 
lavice do sanktuária, sakristie 
i k Božiemu hrobu v kostole 
v Markušovciach.

• 6. júna Mons. Andrej Imrich, 
spišský pomocný biskup, 
vysluhoval sviatosť birmovania 
v Tepličke a v Markušovciach. 
V Tepličke bolo 73 birmovancov, 
v Markušovciach bolo 100 
birmovancov a 23 birmovancov 
z Lieskovian. 

Foto: Peter Lazor. V interiéri kostola v Lieskovanoch
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• 16. júna vysvätil spišský biskup František Tondra dvoch 
markušovských rodákov za diakonov – Róberta Gurčíka 
a Jána Rimbalu.

• Po úspešnom zvládnutí prijímacích pohovorov boli 
prijatí do prvého ročníka na Teologickú fakultu 
Katolíckej univerzity opäť dvaja Markušovčania –  
Jozef Súkeník a Matúš Reiner.

• Koncom júla vykonala firma Pavol z Jamníka 
kúrenárske opravy na fare. Škody boli natoľko vážne,  
že oprava bola nevyhnutná.

• 1. septembra uviedol pán farár do pravidelnej služby 
dve nové organistky v Tepličke. Stali sa nimi Lucia 
Hamráková a Barborka Hamráčková.

• Novú organistku uviedol pán farár do služby aj 
v Markušovciach – Luciu Klučárovú.

rok 2006
• V piatok 28. apríla sa uskutočnila vo filiálnom 

kostole v Tepličke absolventská sv. omša, ktorú 
celebroval doc. ThDr. Rastislav Adamko, PhD. 
vedúci Katedry hudobného umenia Pedagogickej 
fakulty v Ružomberku. Hrou na organe a spevom 
sa prezentovali absolventky Hudobnej školy 
v Markušovciach Lucia Hamráková a Barborka 
Hamráčková z Tepličky.

• V nedeľu 28. mája o 11. hodine si pripomenul 
v markušovskom kostole sv. omšou svoje životné 
jubileum 85 rokov Mons. Michal Klučár, markušovský 
rodák. Spolu s ním koncelebrovali páter Matej Ovčiarik 
a domáci farár Ján Duda, ktorý povedal aj kázeň. Za 
veriacich zablahoželal jubilantovi pán Michal Lazor, 
člen hospodárskej rady.

• V pondelok 29. mája bola namontovaná vo filiálnom 
kostole v Lieskovanoch nová krížová cesta. 
Lieskoviansky kostol doposiaľ krížovú cestu nemal 
a nových 14 zastavení krížovej cesty bol dar od 
vtedajšieho predsedu vlády Slovenskej republiky pána 
Mikuláša Dzurindu. Krížovú cestu zhotovil majster 
rezbár pán Martin Barnáš z Kežmarku.

• V sobotu 17. júna v Spišskej katedrále J. E. Mons. 
František Tondra, spišský diecézny biskup, vysvätil na 
kňazov dvoch Markušovčanov. Dp. Ján Rimbala mal 
primície v sobotu 24. júna a dp. Róbert Gurčík v nedeľu 
25. júna o desiatej hodine.

• Dňa 19. augusta navštívil Lieskovany otec biskup 
Mons. Štefan Sečka, aby požehnal novú krížovú 
cestu v Lieskovanoch. Počas sv. omše zo slávnosti 
Nanebovzatia Panny Márie požehnal jednotlivé 
zastavenia krížovej cesty. Po sv. omši pred 
kostolom za nádherného počasia požehnal hasičskú 
striekačku a zástavu dobrovoľného hasičského zboru 
v Lieskovanoch.

rok 2007
• V nedeľu 10. júna krátko pred 11. hodinou, keď 

boli veriaci zhromaždení v kostole na svätej 
omši v Markušovciach, udrel blesk s najväčšou 
pravdepodobnosťou do veže kostola. Úder bol taký 
silný, že ho bolo cítiť v kostole a všetko elektronické 
bolo okamžite vyradené z prevádzky (ťahanie zvonov, 
svetlá, ozvučenie, poplašná signalizácia, čísla piesní). 
V praxi sa ukázalo, že nový bleskozvod, vybudovaný 
na spôsob ochrannej mriežky nad celým kostolom, má 
svoje opodstatnenie a je funkčný, lebo blesk kostolu 

Foto: Peter Lazor. Diakonská vysviacka Matúša Reinera



35

pokoj a dobro

neublížil. Po chvíli napätia 
a traumy sa svetlá znova rozsvietili 
a fungovalo aj ozvučenie. Istý čas 
nefungovali dva zvony (Urban 
a Michal), funkčným ostal iba zvon 
Ján Vojtaššák. Zvony boli opravené 
4. augusta.

• Na markušovskej kostolnej veži 
nefungovali ani hodiny. Spôsob 
fungovania hodín zabezpečoval 
hodinový stroj a bolo potrebné 
dosť často vyťahovať hore závažie, 

ktoré ťahalo hodinový stroj 
i samotné hodiny. Údržbu stroja 
a vyťahovanie závažia mal na 
starosti pán Jozef Kamenický, 
pokiaľ žil. Po ňom túto úlohu 
prevzal pán František Kalafut. 
V súčasnosti sa pristúpilo na 
elektrické naťahovanie i odbíjanie 
hodín, ktoré budú čas snímať 
z družice, a teda pôjdu a budú 
odbíjať s maximálnou presnosťou.

Foto: Peter Lazor. Veľkonočné ráno 
v Markušovciach - Mons. Duda 
požehnáva jedlá

rok 2008
• Od 1. júla dp. kaplán Valentín 

Kokoruďa, z rozhodnutia spišského 
biskupa Mons. Františka Tondru, 
opustil po trojročnom pôsobení 
farnosť Markušovce a nastúpil 
ako kaplán do farnosti Likavka pri 
Ružomberku. Za nového kaplána 
do Markušoviec prišiel Stanislav 
Misál, rodák z Liptovskej Tepličky, 
ktorý doteraz pôsobil ako kaplán 
vo farnosti Levoča.

• V Tepličke vyradil blesk všetky 
zvony a hodiny na veži Kostola 
Narodenia Panny Márie. Zvony 
opravila firma Boroko, ktorá 
zvony montovala pred niekoľkými 
rokmi. Žiaľ, zásah bleskom spálil 
elektroniku, ktorú bolo potrebné 
úplne vymeniť. Opravené boli aj 
hodiny.

• Firma Boroko čiastočne opravila 
aj zvony v markušovskom 
kostole. Vďaka dobre urobenému 
bleskozvodu tu boli spálené 
iba poistky, ktoré pracovníci 
firmy vymenili. V mesiaci 
októbri sfunkčnili aj hodiny na 
markušovskej veži.

• V auguste a v septembri došlo 
k rekonštrukcii dvoch miestností 
vo farskej budove. Do dvoch 
miestností presakovala voda. 
Dlho sa nedarilo nájsť miesto 
presakovania ani pri obhliadke 
pôjdu a strechy. Minulý rok sa 
to konečne podarilo a do fary už 
nezateká. Bolo potrebné pristúpiť 
k oprave. Pri týchto prácach 
zadarmo vypomohli pán Štefan 
Kapusta z Lieskovian, ktorý 
vykonal murárske práce a pán 
Michal Franko z Markušoviec, 
ktorý vykonal tesárske práce. Do 
miestností bola zároveň daná nová 
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podlaha. Miestnosti upratali ženy 
z Markušoviec, ktoré zorganizovala 
pani Marta Kamenická.

rok 2009
• V pondelok 2. marca zomrel pán 

Emil Krotký, člen Hospodárskej 
rady filiálky Lieskovany. V stredu 
4. marca ho za mimoriadne hojnej 
účasti veriacich pochoval pán farár 
Duda. V homílii pri pohrebnej 
svätej omši vyzdvihol dobrotu jeho 
srdca a jeho úprimnú prajnosť 
a úctu voči Cirkvi, ktorá v súčasnej 
dobe už nie je samozrejmosťou. 
Pán farár mu poďakoval za jeho 
prácu v hospodárskej rade a vyzval 
k modlitbám za jeho spásu.

• V stredu 11. marca 2009 na 
požiadanie pána farára navštívili 
pracovníci firmy Boroko 
z Brodku u Přerova Markušovce, 
aby opravili ciferník na veži 

Foto: Peter Lazor. Pohľad z chóru markušovského kostola

Foto: Peter Lazor. Zvonica kostola 
v Lieskovanoch

kostola. Hodiny odbíjajú presne, ale ručičky ciferníka hodín z neznámych 
príčin začali meškať a bolo potrebné tento nedostatok opraviť. Firma 
vykonala montáž a pravidelne sa stará o fungovanie zvonov i hodín 
vo farskom kostole v Markušovciach. Intenzívna spolupráca s touto 
firmou začala pri zhotovení zvona Ján Vojtaššák s hmotnosťou 320 kg 
firmou pani Dytrychovej z Brodku u Přerova. Okrem Jána Vojtaššáka 
zvoní na veži kostola zvon Urban s hmotnosťou pol tony a zvon Michal 
s hmotnosťou 150 kg.

• V pondelok 25. mája 2009 sa konala vo filiálnom kostole v Tepličke 
absolventská svätá omša Lucie Hamrákovej, ktorá ukončila II. stupeň hry 
na organ na Základnej umeleckej škole v Spišskej Novej Vsi. Svätú omšu 
celebroval pán farár Duda a na organe hrala Lucia Hamráková. Na svätej 
omši bola prítomná pani riaditeľka ZUŠ v SNV pani Mgr. Eva Šterbáková 
spolu s pani zástupkyňou Mgr. Alžbetou Matulkovou a s pánom 
zástupcom Tirpákom, ako aj triednou učiteľkou absolventky Katarínou 
Bottcherovou. Pri svätej omši spieval detský spevácky zbor ZUŠ, ktorému 
dirigovala naša absolventka. Po svätej omši Lucia Hamráková zahrala pre 
prítomných na organe Prelúdium h mol od C. Francka a Concerto h mol 
od J. G. Walthera.

• Spišský diecézny biskup Mons. František Tondra k 30. júnu 2009 
odvolal z úradu markušovského farára prof. Jána Dudu, PhD., ktorému 
nezveril novú farnosť, ale povolal ho plne sa venovať práci v biskupskej 
diecéznej kúrii v Spišskej Kapitule v úlohe súdneho vikára. Za farského 
administrátora v Markušovciach s účinnosťou od 1. júla 2009 ustanovil 
spišský diecézny biskup Mgr. Ondreja Švančaru. Z úradu kaplána 
v Markušovciach k 30. júnu 2009 spišský diecézny biskup odvolal 
Mgr. Stanislava Misála a ustanovil ho od 1. júna 2009 za farského 
administrátora vo farnosti Východná na Liptove. Za nového kaplána 
v Markušovciach od 1. júna 2009 ustanovil spišský diecézny biskup  
Mgr. Róberta Neupauera, ktorý doposiaľ pôsobil ako kaplán  
v Spišskej Novej Vsi.
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• Na slávnosť Všetkých svätých bol 
na cintoríne v Markušovciach 
požehnaný nový kríž.

• Po dlhších administratívnych 
úkonoch boli dňa 19. novembra 
2009 podpísané dve zmluvy 
o diele. Jedna sa týka reštaurovania 
kamenných ostení gotických 
okien južnej strany kostola, 
druhá reštaurovania samotných 
vitráží. V dňoch 30. 11. a 1. 12. 2009 
demontovala firma Patias južné 
vitráže a osadila provizórne 
okná, aby mohla pracovať na 
reštaurovaní kameňa. Všetky práce 
týkajúce sa tohto diela financovala 
pani Heidi Máriássy.

rok 2010
• Dňa 21. 12. 2009 Krajský 

pamiatkový úrad Košice 
schválil dočasné premiestnenie 
historických vitráží do 
reštaurátorského ateliéru: 
PATIAS – Združenie pre 
reštaurovanie a obnovu vitráží, 
Jazvečia 87, Košice, kde budú 
pod dohľadom autorského 
kolektívu: Prof. akad. soch. Jozefa 
Poruboviča, autorizovaného 
reštaurátora a Ing. Pavla 
Marjaka, zodpovedného za 
realizáciu technických prác, 
reštaurované v období od 9. 1. 2010 
do 20. 6. 2010. Následne dňa, 
31. 12. 2009 bol schválený návrh na 
reštaurovanie. Dňa 8. 1. 2010 boli 
vitráže odvezené do Košíc.

• Dňa 3. 3. 2010 sa začalo pod 
vedením Martina Belušku, 
člena komory reštaurátorov, 
s konzervačnými prácami 
kamenných ostení na oknách. 
Prebehlo odstránenie 
sekundárnych omietok, 

Foto: Peter Lazor. V Markušovciach sa Hornád vylial z koryta

Foto: Peter Lazor. Pohľad z kazateľnice markušovského kostola.  
Pohreb Mons. Michala Klučára
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odstránenie tehál a omietok z polkruhového oblúka. 
Celoplošné odstraňovanie omietok na skosených 
hladkých plochách a kamenných parapetoch, v horných 
častiach okien do tvaru lomeného oblúka. Ďalším 
krokom bude napustenie odkrytých kamenných 
článkov organokremičitým spevňovacím prostriedkom. 
Tým sa ukončí etapa konzervačných prác.

• Dňa 6. 3. 2010 sme prevzali nové biele liturgické 
zástavy. Keďže nebolo možné zreštaurovať pôvodné 
obrazy na zástavách, boli vytvorené nové. Autorom 
obrazov je Ján Šináľ, bývajúci v Trstenej v charitnom 
dome. Motívy obrazov sú: patrón a spolupatrón 
farnosti sv. Michal archanjel a sv. Ján Nepomucký na 
jednej strane a na druhej strane Božské Srdce Ježišovo 
a Panna Mária. Zástavy skompletizovala a ušila pani 
Štobrová v Liesku, kde sa zakúpil aj nový fialový pluviál. 
Financie na nové zástavy darovala už nebohá pani 
Augustína Kravecová.

Foto: Peter Lazor. Pohľad z chóru markušovského kostola

• Dňa 10. 6. firma BOROKO vykonala opravu vežových 
hodín v Markušovciach. Boli vymenené patričné 
súčiastky v rámci záručného servisu. V ten istý deň bol 
nainštalovaný snímač diaľkového ovládania zvonov 
v Tepličke. Zariadenie a práca stáli 482 €.

• Dňa 24. 7. bola dovezená zreštaurovaná socha Panny 
Márie s Ježiškom. Reštaurátorské práce vykonal 
reštaurátor Ľubomír Krajčírik z L-RESTORE, s.r.o. 
v Levoči. Celkové náklady na opravu boli 2350 €. Vďaka 
veľkej ochote veriacich z Tepličky sa počas troch 
mesiacov vyzbierala potrebná suma na jej opravu. Táto 
socha bola požehnaná v nedeľu 1. 8. a bola umiestnená 
nie na pôvodné miesto, ale bližšie k presbytériu kostola.

• V nedeľu 8. 8. bola požehnaná obnovená ružencová 
zástava. Obraz na zástave ostal pôvodný. Bol 
zreštaurovaný pánom Jánom Šináľom v Trstenej. Látku 
a jej vyšitie urobila pani Antonia Štobrová v Liesku. Bolo 
ju potrebné trochu upraviť, čo urobila pani Magdaléna 
Kalafutová s dcérou. Novú palicu na zástavu urobil 
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pán Michal Franko. Kovový držiak na zástavu navrhol 
pán Jozef Súkeník. Všetkým, ktorí sa podieľali na jej 
renovácii, vyslovujeme Pán Boh zaplať. Ružencové 
bratstvo ďalej zakúpilo jeden mariánsky a zelený ornát 
a štyri fialové štóly.

• V piatok, 17. 9. sa uskutočnil pri svätej omši 
absolventský koncert žiakov ZVŠ v Klčove, pobočka 
Markušovce. Svätú omšu celebroval riaditeľ ZVŠ 
v Klčove prof. PhDr. ThDr. Amantius Akimjak, pri ktorej 
hrali na organe títo žiaci: Lucia Klučárová, Filip Snopko 
a Marianna Sečková.

• Dňa 25. 9. 2010, po ukončení času kánonického 
noviciátu, brat Jozef Súkeník zložil svoje prvé rehoľné 
sľuby v reholi menších bratov konventuálov, minoritov. 
Slávnosť sa konala v Poľsku, v kláštore minoritov 
v Kalwarii Paclawskej. Sľuby prijal vyšší predstavený 
rehole minoritov na Slovensku, páter Lucián Maria 
Bogucki. Po sľuboch sa brat Jozef vrátil na Slovensko 
do Bratislavy, v štúdiách pokračuje na RKCMBF UK 
v Bratislave.

• Dňa 3. 10. bola požehnaná obnovená kaplnka 
v Lieskovanoch. Rekonštrukcia kaplnky začala 
17. 5. 2010. Opravu realizovala stavebná firma 
SANEX, s.r.o. SNV a odborne štukatérske prace pán 
Adolf Cetera. Na opravu finančne prispeli veriaci 
z Lieskovian, Markušoviec, Spišského Podhradia, 
SNV a občianske združenie Podhradie zo Spišského 
Podhradia, ktorého náplňou je aj starostlivosť 
o kultúrne pamiatky.

rok 2011
• Z rozhodnutia diecézneho biskupa, aby v každej 

farnosti bola popri hospodárskej rade aj pastoračná 
rada, prebehla v našej farnosti voľba do Farskej 
pastoračnej rady.

• V nedeľu 6. februára sa vyhlásil výsledok volieb a mená 
ďalších členov FPR.

• V piatok 18. marca 2011, zaopatrený sviatosťami, 
odovzdal Stvoriteľovi svoju dušu náš brat  

Foto: Kristína Rusňáková, rod. Kapustová.  
Modlitba pri lieskovianskom kostole

Foto: Peter Lazor. Oltáriky v Lieskovanoch
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kňaz Michal Klučár v 90. roku 
života a 65. roku kňazstva. 
Zádušná svätá omša bola 
v utorok 22. marca 2011 o 10.00 h. 
v Katedrále sv. Martina v Spišskej 
Kapitule. Pohrebná svätá omša, 
ktorú celebroval Mons. prof. ThDr. 
František Tondra, bola 22. marca 
2011 o 15.00 h. v jeho rodisku – 
Markušovciach.

• V polovičke augusta sa začalo 
s úpravou stien pri Božom hrobe. 
Keďže počas čistenia stien sa 
zistilo, že omietka je vo veľmi 
zlom stave, bolo potrebné dať 
novú. Veľkú iniciatívu vyvinuli 
členky Ružencového bratstva, 
pán Jozef Sečka, Dominik Sečka, 
Pavol Zmuda st., Pavol Zmuda 
ml. Opravu stien, novú omietku 
a vymaľovanie urobili Ladislav 
Šteiner, Anton Marcinko a Pavol 
Bajerovský. Všetkým vyslovujeme 
úprimné Pán Boh zaplať za ich 
ochotu. Drevenú časť Božieho 
hrobu reštauruje pán Ambróz 
Smotrila z Chraste nad Hornádom.

• Keďže nábytok v sakristii bol 
už v značne zlom technickom, 

praktickom a estetickom stave, 
nevytváral harmonický celok 
s priestorom, bol najvyšší čas ho 
vymeniť za nový. Predtým, ako 
sa umiestnil nový nábytok, bolo 
potrebné sakristiu vymaľovať. 
Pán Štefan Bogus sa ochotne 
podujal na jej vymaľovanie. Za ten 
čas bola provizórna sakristia pri 
bočnom oltári Božského Srdca. 
Nový nábytok zhotovili a umiestnili 
23. septembra Michal Franko ml. 
a Stanislav Franko.

• 27. septembra pri zasadaní 
hospodárskej rady v Tepličke 
sa rozhodlo o výmene strechy 
kostola (bočné lode), oprave plota 
a chodníkov pred vchodmi do 
kostola. Členovia hospodárskej 
rady prerokovali cenové ponuky 
na výmenu strechy, dodané 
spoločnosťami Švestav a Milan 
Krčmár. Vybratá firma na výmenu 
strechy podľa cenovej ponuky je 
Milan Krčmár. Na konci septembra 
sa opravili sokle vo vnútri kostola, 
ktoré urobil pán Štefan Holečko.

• 3. októbra sa začali práce na 
chodníkoch pred vchodmi do 

kostola a oprava oplotenia, ktoré 
sa ukončili 10. októbra.

• 13. októbra sa začalo s ďalšou 
úpravou priestoru Božieho hrobu. 
Ukladanie dlažby urobil pán Pavol 
Franko a pomáhali mu pán Michal 
Franko a Anton Marcinko.

• Veľkú pomoc pri týchto prácach 
ponúkla Bohu známa rodina. 
Všetkým vyslovujeme veľkú vďaku.

• 15. októbra sa priviezla prvá 
časť zreštaurovaného oltáru 
Božieho hrobu od pána Ambróza 
Smotrilu, ktorý túto časť na mieste 
poskladal. Ostáva zreštaurovať 
vrchnú časť tohto oltára a sochu 
Pána Ježiša.

• V piatok 14. októbra sa uskutočnil 
pri svätej omši absolventský 
koncert našej organistky 
Petry Klučárovej. Srdečne jej 
blahoželáme a prajeme veľa 
úspechov v tejto nenahraditeľnej 
službe.

 Foto: Peter Lazor.  
Oltáriky v Lieskovanoch
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rok 2012
• Pri rekonštrukcii lieskovianskej 

kaplnky sa našla zachovaná 
socha Panny Márie. Je zhotovená 
z lipového dreva a podľa 
vonkajšieho stavu sa jej zhotovenie 
datuje do 19. storočia. Autor, 
umelecký rezbár, sochu nesignoval, 
takže je to dielo od neznámeho 
umelca. Pán Martin Ilečko zo 
Spišského Podhradia sochu 
zreštauroval a originál odporučil 
neosadzovať naspäť do kaplnky, 
preto sa socha umiestni do kostola 
v Lieskovanoch. Do kaplnky po jej 
zrekonštruovaní bude osadená 
kópia originálu. Socha bola 
požehnaná v nedeľu 5. februára pri 
svätej omši.

• V piatok 3. februára pán Ambróz 
Smotrila z Matejoviec nad 
Hornádom demontoval zvyšné 
zreštaurované časti Božieho hrobu, 
aby bol kompletný. Samotné 
reštaurovanie stálo 750 €, pričom 
Ružencové bratstvo z Markušoviec 
prispelo sumou 200 €. V nedeľu 12. 
februára pri svätej omši Boží hrob 
požehnal generálny vikár prof. 
ThDr. ThBibl.Lic. Anton Tyrol, PhD.

• Na základe návrhu hospodárskej 
rady v Tepličke, s povolením 
Krajského pamiatkového úradu 
v Košiciach a  so súhlasom 
diecézneho biskupa sa 30. apríla 
2012 začala výmena strešnej krytiny, 
odkvapového systému a oprava 
drevenej konštrukcie na kostole 
Narodenia Panny Márie v Tepličke. 
Spomínané práce vykonala firma MK 
strechy, Milan Krčmár, Teplička 11.

• Dňa 12. júla v skorých ranných 
hodinách zasiahol vežu 
markušovského kostola silný 
blesk. Následne sa zistilo, že 
došlo k poškodeniu hodín na veži, 
zvonov, plynovej pece, číselníkov 
a mikrofónov. Oprava číselníkov 
stála 144 €; oprava mikrofónov 
400 €; oprava pece bola prevedená 
bezplatne, nakoľko tam nebola 
zistená veľká škoda; oprava hodín 
na veži a zvonov stála najviac – 
1330,21 €. Celkové náklady na 
opravy boli 1874,21 €.

• Dňa 8. septembra v kostole 
Nanebovzatia Panny Márie v Nitre 
na Kalvárii zložil svoje prvé sľuby 
čistoty, chudoby a poslušnosti 
v Spoločnosti Božieho Slova Matej 
Reiner, rodák z Markušoviec.

• Dňa 4. októbra sa začalo s prácami 
na časti strechy a veže kostola 
v Lieskovanoch. Bola odstránená 
pôvodná škridla a následne sa 
dala nová izolácia, fólia, laty 
a kontra laty. V sobotu 6. októbra 
sa postavilo lešenie ku veži kostola. 
Najprv sa očistil betón na veži 
a dal sa spojovací podklad. 12. – 
13. októbra sa natiahla nahrubo 
opravná omietka na betón veže. 
18. – 20. októbra sa zabetónoval 
sklobetón, natenko sa pucovala 
veža, očistili sa zvony a rozobralo 
lešenie. Potom sa previedli 
klampiarske práce a 10. novembra 
sa dala nová škridla. Za všetky 
odborné práce patrí veľká vďaka 
týmto chlapom: Peter Mrovčák, 
František Mrovčák, Štefan Kapusta, 
Ľuboš Krotký, Pavol Palkovič 
a František Dzimko. Pri pomocných 
prácach pomohli ďalší chlapi, ženy, 
deti a miništranti. Pán Boh zaplať 
patrí všetkým, ktorí prispeli svojou 
pomocou a milodarmi na túto 
opravu. Celá oprava stála 3 613,27 €.

Foto: Peter Lazor. Pohľad z chóru 
v kostole v Tepličke

Foto: Peter Lazor. Kapláni (zľava)  
V. Kokoruďa a A. Kasan
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 Foto: Peter Lazor.  
Kňaz Róbert Neupauer  

v markušovskej fare

rok 2013
• V sobotu 26. januára sa na vlnách rádia Lumen 

v relácii Naše zvony a ich zvonári rozprávalo 
o zvonoch farského Kostola sv. Michala archanjela 
v Markušovciach. Pri tejto príležitosti sa z veže 
v Markušovciach o 12:00 postupne rozozneli všetky 
tri zvony a nie jeden, ako je zvykom. Keďže ručné 
zvonenie bolo v roku 2012 vyhlásené za nehmotné 
kultúrne dedičstvo, zvonilo sa ručne.

• Dňa 5. októbra o 11:00 hod. v Kostole Svätého Ducha 
v Levoči zložil do rúk otca kustóda Tomáša Lesňáka 
večné sľuby brat Jozef Súkeník, rodák z Markušoviec.

rok 2014
• Dňa 12. januára boli vyhlásené voľby do Hospodárskej 

rady farnosti Markušovce a filiálok Teplička 
a Lieskovany. V dňoch 13. – 15. januára boli menované 
volebné komisie. Volebné lístky boli rozdané v nedeľu 
19. januára. Samotná voľba prebehla v nedeľu 26. 
januára. V Markušovciach a Tepličke sa volili štyria 
kandidáti, v Lieskovanoch traja.

• Koncom mesiaca január boli odmontované misijné 
kríže od kostolov v Markušovciach a v Lieskovanoch, 
aby sa obnovili. Kríž z Lieskovian bol veľmi poškodený, 
preto sa vyhotovil nový. Obnovu kríža v Markušovciach 
a výrobu nového kríža v Lieskovanoch previedli bratia 
Michal a Stanislav Frankovci, za čo im vyslovujeme 
úprimné Pán Boh zaplať.

• Po mnohých rokoch sa konali v našej farnosti ľudové 
misie v dňoch od 23. februára do 2. marca pod vedením 
pátrov verbistov: Jána Kušníra, Jozefa Strečka a Johny 
George Ambattu.

• Jozef Súkeník zo Spoločnosti menších bratov 
františkánov, rodák z Markušoviec, bol vysvätený na 
diakona dňa 25. marca 2014 o 17:00 hod. v Bazilike 
svätých apoštolov v Ríme.

• Na podnet hospodárskej rady v Tepličke, po 
konzultácii s Krajským pamiatkovým úradom 
v Košiciach a súhlasom diecézneho biskupa, sa dňa 
18. marca demontoval bočný oltár na reštaurovanie. 
Reštaurátorské práce realizovali: Mgr. art Martin 
Kukura a Rastislav Šišolák.

• Dňa 6. až 7. novembra sa začal skladať zreštaurovaný 
bočný oltár v Tepličke. Reštaurátorské práce previedla 

firma ALTIS plus pod vedením pána Mgr. art Martina 
Kukuru a Rastislava Šišoláka z Levoče.

• Kompletné reštaurátorské práce stáli 16 000 €. 
Financie tvorili: milodary od veriacich 7 330 €; Obecný 
úrad Teplička 1000 €; Pozemkové spoločenstvo 
Teplička 1 000 €; Ružencové bratstvo Teplička 2000 €; 
z účtu filiálky Teplička 4 670 €.

• V utorok 2. decembra 2014, zaopatrený sviatosťami, 
odovzdal Stvoriteľovi svoju dušu náš organista  
Jaroslav Klučár z Lieskovian – v 61. roku života. 
Pohrebná svätá omša bola v piatok 5. decembra 2014 
o 13.00 hod. v Lieskovanoch. S úctou spomíname na 
jeho obetavú službu organistu, ktorú začal v roku 1969 
v Lieskovanoch s dvojročnou prestávkou, kedy bol na 
vojenskej službe. Vo filiálke Teplička začal organovať 
v roku 1977.

• V dňoch 18. – 21. decembra sa konala duchovná obnova, 
ktorú viedol páter Ján Kušnír zo Spoločnosti Božieho 
slova s témou „Veď Boh tak miloval svet, že dal svojho 
jednorodeného Syna, aby nezahynul nik, kto v neho 
verí, ale aby mal večný život.“

rok 2015
• Dekrétom diecézneho biskupa boli ustanovení 

noví mimoriadni vysluhovatelia sv. prijímania 
v Markušovciach dňa 15. marca pri sv. omši. Sú to Pavol 
Zmuda, Dominik Sečka a Šimon Salanci.

• V nedeľu 26. apríla sa v Lieskovanoch konala slávnosť 
pri príležitosti sviatku svätého Floriána – patróna 
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hasičov, spojená s oslavami stého výročia založenia 
dobrovoľného hasičského zboru v Lieskovanoch. Svätú 
omšu slávil pán kaplán František Benko, po svätej omši 
sa uskutočnil slávnostný sprievod spojený s posvätením 
sochy svätého Floriána pred požiarnou zbrojnicou. 
Sochu svätého Floriána vyrobil z dreva miestny umelec 
Adam Bakoš.

• V sobotu 27. júna vo farskom Kostole svätého Michala 
archanjela sme pri slávení svätej omše oslávili 50. 
výročie kňazskej vysviacky dp. Jozefa Mrovčáka, rodáka 
z Markušoviec. Svätú omšu celebroval Mons. Pavol 
Janáč, ktorý bol zároveň aj kazateľom. Svätej omše 
sa zúčastnili veriaci, kňazi rodáci ako aj známi kňazi 
jubilanta.

• Dňa 27. júna sa uskutočnila prvá brigáda na oprave 
fasády. V prvý deň sme začali prípravnými prácami: 
brúsenie okien a okenných rámov, vonkajších 
podhľadov a priečelia kostola. Pri ďalších brigádach sa 
sieťkovali obvodové steny, čím sa upravili praskliny.  
Pri nasledujúcich brigádach sa budú ťahať omietky 
a farbiť steny.

• Pri príležitosti 50. výročia úmrtia Božieho služobníka 
Jána Vojtaššáka sa 4. augusta uskutočnila spoločná 
púť veriacich z dekanátu Spišská Nová Ves do 
Zákamenného. Celkom šlo 5 autobusov.  
Z markušovskej farnosti bolo 29 pútnikov – 
12 z Markušoviec, 12 z Tepličky a 5 z Lieskovian 
a obidvaja duchovní otcovia.

rok 2016
• 30. apríla sa v Kostole sv. Michala archanjela v 

Markušovciach konala krátka modlitba za Štefana 
Máriássyho, ktorý je tam pochovaný, pri príležitosti 
500. výročia jeho úmrtia. Spomienkový podvečer 
venovaný Štefanovi Máriássymu sa začal v kaštieli v 
Markušovciach.

• V sobotu 21. mája na Mariánskej hore v Levoči pri 
slávení svätej omše, ktorú celebroval diecézny biskup 
Mons. Štefan Sečka, rehoľná sestra Viktória Kapustová, 
rodáčka z Lieskovian, spolu so svojimi spolusestrami 

 Foto: Peter Lazor. Výstava betlehemov na markušovskej fare

Foto: Peter Lazor. Jasličková pobožnosť v Markušovciach
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z Kongregácie milosrdných sestier Svätého kríža si 
pripomenuli 25 rokov zasväteného života.

• Dňa 17. septembra sa konal absolventský koncert 
spojený so slávením svätej omše Anety Gyenesovej 
v Lieskovanoch. Svätú omšu za účasti správcu farnosti 
a pána kaplána celebroval riaditeľ diecéznej organovej 
školy prof. PhDr. Thdr. Amantius Akimjak, PhD.

 „Oltáriky“ v Tepličke s Mons. Dudom

rok 2017
• V pondelok 27. februára sa začalo s inštalovaním 

nového pohonu zvonov na veži kostola v Lieskovanoch. 
Práce zrealizovala firma Rduch – profesionálne vežové 
systémy. Prvé zvonenie týmto systémom bolo 1. marca 
o 12.00 hod.

• Doterajší pohon zvonov, kompletne osadený 
9. 11. 1989, svojpomocne zostavil Michal Ovčiarik so 
synmi Michalom a Dušanom. Prvýkrát zvony zazneli 
17. 11. 1989.

• V sobotu 8. júla bola požehnaná Kaplnka Božského 
Srdca Ježišovho v osade Korytno v Markušovciach. 
Ku kaplnke sa šlo v liturgickom sprievode od kostola. 
Kaplnka bola postavená rodinou nebohého Martina 
Mikolaja a Anny r. Krišpinskej, ako prejav vďaky za 
prežitie druhej svetovej vojny. Realizáciu obnovy 
kaplnky uskutočnil Marián Dvorský s rodinou a ďalší 
Bohu známi veriaci z Markušoviec.

• Dňa 13. augusta na odpustovú slávnosť v Lieskovanoch 
po slávení svätej omše, ktorú celebroval Dp. ThDr. 
Viktor Pardel, Phd., riaditeľ DKÚ Spišskej diecézy 
požehnal nový kríž s pôvodným umučením na priečelí 
kostola. Umučenie zakúpili lieskovianskí baníci v roku 
1972, v tom istom roku bol kríž umiestnený z ľavej 
strany starého kostola. Umučenie bolo obnovené spolu 
s krížom vďaka rodine Štefana Kapustu.

• Dňa 8. septembra na sviatok Narodenia Panny Márie 
sa priniesla zreštaurovaná menza z hlavného oltára. 
Reštaurátorské práce previedol reštaurátor Mgr. art. 
Martin Kukura v Levoči. Postupne sa budú reštaurovať 
sochy a architektúra oltára. Cena za reštaurovanie 
1. časti bola 6 670 €.

rok 2018
• V chotárnej lokalite nazývanej Roveň stojí drevený kríž, 

ktorý Tepličania nazývajú Hozov kríž. Tento kríž bol 
postavený pravdepodobne v 19. storočí. Je zakreslený 
na vojenskej mape Rakúsko-Uhorska z rokov 1869 – 
1887. Názvy krížov sa odvodzovali od rodiny, ktorá kríž 
dala postaviť. Priezvisko Hoza (Hozza) bolo v Tepličke 
rozšírené v 19. storočí. V priebehu 20. storočia sa 
toto meno vytratilo. Keďže kríž je drevený, musel byť 
pravdepodobne aj v minulosti obnovovaný. Terajšiu 
obnovu kríža zabezpečila rodina Ladislava Hamráka 
a manželky Boženy, rodenej Zekuciovej, ktorá je 
potomkom rodiny Hozovej. Obnovený kríž požehnal 
správca farnosti Ondrej Švančara.

Spracoval: Ondrej Švančara

Nábožné ženy pred  kostolom v Tepličke
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Púť Tepličanov  
do Zákamenného  

a do obce Klin

Dušičková pobožnosť 
na cintoríne v Tepličke

Ženy z Tepličky pri kríži na Babinej

Oprava strechy kostola v Tepličke

Fotky na str. 44 - 45  
Mária Koňaková
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FORMOVANIE 
DETÍ A MLÁDEŽE 
V MARKUŠOVCIACH
Stretnutia detí sa v Markušovciach 
vyvinuli zo stretnutí mladých. Začalo 
sa to založením detského spevokolu 
v školskom roku 1998/1999 a pokra-
čovalo o rok neskôr – zapojením detí 
do prípravy jasličkovej pobožnosti. 
V tom istom roku prebehol v našej 
farnosti (pre nás) prvý ročník koled-
níckej akcie Dobrá novina. Zapojilo 
sa šesť detí, spolu s dvanástimi ani-
mátormi. O niekoľko mesiacov na to 
bolo v Markušovciach založené eRko, 
pod vedením (dnes už pani) Marty 
Králikovej. Zapísaných bolo 35 detí. 
Okrem nacvičovania jasličkových 
pobožností sa zúčastňovali výletov 
či spoločných akcií. Časom však, pre 
nedostatok ľudských zdrojov, eRko 
u nás upadlo.
Nová vlna v práci s deťmi prišla 
v roku 2006, keď pod vedením 
sestier Klučárových vznikol spevokol 
Slniečko. Na „stretkách“ sa venovali 
nacvičovaniu piesní, jasličkových po-

Mária Reinerová, ml.
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božností, ale v spolupráci s inými aj organizovaniu výletov 
či karnevalov.
Samotné eRko sa u nás obnovilo v roku 2009. Stretnutia 
začali viesť Anna Fukerová a Lenka Kočišová, za pomoci 
ďalších animátorov. Zapísaných bolo vtedy 25 detí. Spo-
ločne sme sa začali zapájať do kampane Vypni telku, zapni 
seba!, organizovania letných táborov a taktiež sa obnovila 
dobročinná zbierka Dobrá novina.
Dnes je u nás hlavnou vedúcou Monika Klučárová, ktorej 
pomáha viacero ďalších animátorov. V rámci hesla eRká-

Fotky na str. 46 - 49: archív eRka

rov, ktoré znie – Radostnou cestou svedectva viery krá-
čame spolu, malí i veľkí – sa snažíme deti viesť k pravým 
hodnotám a vytvoreniu skutočného spoločenstva.



48

pokoj a dobro

Mladý človek potrebuje v istom veku niekam patriť a zažiť pocit prijatia a porozumenia.
Vo veku 14 rokov som našla miesto v markušovskom stretku. Slovo „stretko“ nie je spisovné, 
no práve tým poukazuje na neformálnosť a priateľskosť, ktoré v ňom prevládali. Pôvod tohto 
slova spočíva v často kladenej otázke: „Bude v piatok večer po omši stretko?“ Bola som jedným 
z najmladších členov. Do stretka som vstúpila ako do idúceho vlaku, no aj napriek tomu som sa 
v ňom cítila skutočne vítaná. Ako však „stretko“ vzniklo?

Písal sa školský rok 2003/2004. Spoločenská miestnosť na 
fare nezívala prázdnotou, ako by sa poniektorí boli nazdá-
vali. V Markušovciach bola totižto široká vrstva mladej 
generácie vo veku od 13 do 20 rokov. Z vlastnej iniciatívy 
sa začali stretávať v piatkové večery a snažili sa budovať 
pevnejšie vzťahy. Základom stretka bola snaha o vybu-
dovanie partie mladých, ktorí sa dokážu bezprostredne 

zabaviť a porozprávať. Stretko v tomto čase ešte nemalo 
presnú formu, tá sa vykryštalizovala až neskôr.
Pri diskutovaní o minulosti so stretkármi mnohokrát 
zarezonovalo slovné spojenie: bratia Reinerovci. Mnohí 
radi spomínajú na Matúšove piatkové témy, na diskusie, 
na jeho spoločnosť a snahu, ktoré veľkou mierou prispeli 
k duchovnej hĺbke týchto stretnutí.

STRETNUTIA
MLADÝCH

Annamária Salanciová
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Stretko sa naďalej rozvíjalo, pomá-
hala tomu aj prítomnosť kňazov, ako 
boli napríklad vtedajší p. kaplán Va-
lentín Kokoruďa, či neskôr p. kaplán 
Róbert Neupauer. Postupne sa vy-
tvoril pravidelný program. A to: zísť 
sa spolu na svätej omši, ísť na faru 
a rozprávať sa, modliť sa, rozoberať 
tému, hrať hry a zabávať sa.
„Piatková téma“ skrýva omnoho hlbší 
význam, než by sa človek prv do-
mnieval. Predstavovalo to pripravenú 
diskusiu na témy o kresťanskom 
živote.
Na faru prichádzalo čoraz viac mla-
dých a s nimi aj túžba skúšať nové 
veci. Čo si máme pod tým predsta-
viť? Výlety po blízkom okolí, no aj do 
Slovenského raja či Vysokých Tatier, 
nespočetné opekačky na „Miškovej 
turni“, hranie futbalu, baseballu 
a frisbee, Katarínske a Silvestrovské 
zábavy, letné chaty, filmové večery 
u Reinerovcov a mnoho ďalších ak-
tivít. Aktivity stretkárov sa dokonca 
často prelínali aj s eRkom, a to hra-
nými krížovými cestami, jasličkový-
mi pobožnosťami a spevokolom, ako 
je to dodnes.
Na záver by som už len citovala nie-
koľkých stretkárov a poukázala tak 
na hlboký význam tohto zvyku:
„Stretko bolo mimoriadne obohacu-
júce, mám naňho krásne spomienky. 

Keď sme študovali na „výške“, všetci sme sa tešili na piatok na fare. Prinášalo 
to radosť, duchovné obohatenie, pocit spolupatričnosti a pocit, že som akcep-
tovaný/akceptovaná.“
„Spolupráca medzi kňazom a mládežou bola veľmi dôležitá, bola to silná moti-
vácia chodiť na stretká.“
„Pamätám si, ako si Matúš pre nás chystal témy a prednášky a ako sa nám ve-
noval. Stretko mi veľmi pomáhalo v mojom duchovnom živote. Pomáhalo mi, 
že sme sa spolu mohli rozprávať o bežných veciach a o viere.“
V stretku som zažila mnohé obohacujúce momenty, ktoré vo mne zanechali 
nezmazateľnú stopu. Som za to vďačná a rozhodne každému mladému človeku 
odporúčam vyhľadať podobné spoločenstvo mladých ľudí a tráviť takto svoj 
voľný čas.
Týmto chcem zároveň povzbudiť mladých a aj starších, aby sa nebáli byť od-
vážni a iniciatívni a pokúsili sa obnoviť tradíciu stretiek v piatkové večery.
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Farníci
VIERA V ŽIVOTE KRESŤANA
Čo znamená viera v tvojom živote?
Viera v mojom živote znamená chuť 
žiť, vedieť prečo žiť a hlavne ako žiť. 
Som šťastný, že ju mám. Ako veriaci 
človek viem, že môj život plynie pod 
neustálym pohľadom nebeského 
Otca. Preto mi viera dáva smer 
a určuje spôsob života. 
Jozef Odziomek, Teplička

Čo pre vás znamená viera?
Všetko! S vierou plánujem, realizu-
jem všetky aktivity, riešim problémy, 
s vierou deň začínam aj končím. Tak 
som bola vychovávaná, je to súčasť 
môjho života. 
Štefánia Kamenická, Markušovce

Máš pri svojej práci čas myslieť na 
Boha?
V práci myslím na Boha dosť často 
hlavne v súvislosti s tým, že moja 
práca je úzko spätá s ľuďmi. So 
žiakmi počas praxe navštevuje-
me nemocničné oddelenia, kde sa 
stýkame s množstvom chorých ľudí 
odkázaných na pomoc iných. Skoro 
na každom nočnom stolíku vidím 
položenú modlitebnú knižku alebo 
ruženec a to, myslím, osloví každého. 
Je úžasné sledovať, akú silu dáva Boh 
mnohým pacientom. Mnohí z nich vo 
svojom trápení neklesajú na duchu, 
práve naopak, svojou nádejou dokážu 
povzbudiť nás zdravých. 
Melánia Kapustová, Lieskovany

Ako majú svoj vzťah k bohu prejavo-
vať muži?
Svojimi slovami a skutkami. 
Ich slová musia hlasno znieť vtedy, 
keď treba ochraňovať vieru. Skut-
kami by mali byť nápomocní pri 
spoločných dielach farnosti. 
Michal Lazor, Markušovce

Váš vzor duchovného života?
Mojím veľkým vzorom je nebes-
ká Matka Mária. Ona žila na zemi 
s pohľadom zameraným na Boha. Je 
vzorom trpezlivosti v čakaní na Božie 
slovo, svojej viery pri prijímaní tohto 
slova a skutkami, ktoré prijaté slovo 
nasledovali.
Zuzana Kapustová, Lieskovany

ČAS OTÁZOK 
A ODPOVEDÍ
Rozhovory. Azda najobľúbenejšia rubrika všetkých časopisov. Ani ten náš nezaostáva. 
V priebehu 20 rokov sme publikovali viac ako 70 rozhovorov s farníkmi, kňazmi, výraznými 
osobnosťami Katolíckej cirkvi na Slovensku i výnimočnými a talentovanými ľuďmi, 
ktorí zasiahli do života našej farnosti. Zaznelo v nich veľa podnetných myšlienok na rôzne témy. 
Pripomeňme si aspoň niektoré z nich.

Jozef Sendrej, 
Barbora Klučárová

Foto: Peter Lazor. Socha Panny Márie  
v Tepličke
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V SLUŽBE FARNOSTI
Máš obľúbenú pieseň alebo žalm?
Veľmi som si obľúbila žalm „Skúste 
a presvedčte sa, aký dobrý je Pán.“ 
Už vtedy, keď ho spieval nebohý ujo 
kantor, ma zaujal. Vedel ho zaspievať 
tak presvedčivo, aby ľudia rozmýšľali, 
o čom sú tie slová žalmistu.
Lucia Klučárová, 
organistka v Markušovciach

Mohli by ste si spomenúť na naj-
krajší zážitok v súvislosti s prácou 
kostolníčky?
Veľmi pekné chvíle mám pri primí-
ciách našich novokňazov. Prežívam 
to značne dojímavo. Tých chvíľ je 
skutočne veľa. Nedajú sa tu spome-
núť všetky. Peknou chvíľou bolo aj to, 
keď sme sa v decembri 1998 vrátili 
z provizórnych priestorov domu 
smútku, kde bývali sväté omše, späť 

do kostola po oprave. Bolo tu vysvie-
tené, teplo, čisto, voda… Čo sme sa 
dovtedy natrápili, čo sme sa tu vody 
nanosili a zima bola všade. Aj „ker-
meš“ mám rada, lebo je to slávnosť. 
Mária Kalafutová, 
kostolníčka v Markušovciach

Našiel si v službe kostolníka duchov-
né naplnenie?
Služba kostolníka je posvätná služba. 
Bez viery, pokory a duchovného 
prežívania služby by som nemohol 
byť kostolníkom.
Michal Drabiščák, kostolník v Tepličke

Služba kostolníka je aj o vzťahoch 
s ľuďmi, s ktorými prichádza do 
styku. Aká bola spolupráca?
Každý máme svoju povahu. A nie 
vždy každý každému rozumie. 

V modlitbe:,Ježišu, tichý a pokorný 
srdcom, sprav srdce moje podľa srd-
ca svojho,“ prosím o pokoru, seba-
ovládanie a konanie dobra pre svoju 
rodinu i v službe, ktorú vykonávam. 
Pavol Dzimko, kostolník v Tepličke

Boli aj ťažké chvíle?
Ťažká skúška nastala za pôsobenia 
pána farára Vitkovského, keď sa pod 
jeho vedením Lieskovianci rozhodli 
postaviť nový kostol. Stala sa spojkou 
medzi kňazom, majstrom stavby 
a kurátorom. Bolo to náročne, ale 
krásne obdobie. Všetkých nás spájala 
radosť z nového kostola. 
Pomáhali všetci, starí, mladí, 
mládež, ba aj deti.“ 
Mária Mrovčáková, 
kostolníčka v Lieskovanoch

POD KOŽU
Čo pre teba znamenajú Markušovce?
Markušovce – to je môj domov, moja 
rodina. Mám tu svojich najbližších, 
ktorých mám veľmi rada. Nech som 
kdekoľvek, vždy všetko s nimi pre-
žívam. Naša veľká rodina je pre mňa 
darom. 
Mária Súkeníková, Markušovce

Čo dobrého ti dali tvoji rodičia?
Hlavne vieru v Boha a úžasnú rodinu. 
Vďačím im za život, za výchovu, sú 
pre mňa vzorom a príkladom kres-
ťanského života. 
Iveta Drabiščáková, Teplička

50. výročie sobáša
Manželstvo je, samozrejme, 
aj o kompromisoch, o odpúšťaní, 
o obete, ale predovšetkým o láske – 
nielen k partnerovi, deťom, 
ale aj k Bohu, pretože stále platí veta, 
že bez Božieho požehnania, márne 
naše namáhania. 
Michal Kozák, Lieskovany

POVEDALI…
O viere: Naši rodičia boli tí, ktorí 
nás v náboženskom duchu viedli od 
malička. Všetko v našom živote bolo 
podmienené vierou v Boha. Vieru sa 
snažím žiť preukázateľnými skutka-
mi pre dobro blížnych a pre spolo-
čenstvo, v ktorom žijem. V minulosti 
museli veriaci z Tepličky kráčať 

za Božím slovom peši do farského 
kostola (do Markušoviec), dnes Božie 
slovo „príde“ za nami. Verím, že ak 
má človek vieru zakorenenú hlboko 
vo svojom srdci, cestu k Bohu skôr 
či neskôr nájde. 
Mária Koňaková, Teplička

O láske – svojej knihe: Lásku 
vnímam ako osobu, ako skúsenosť. 
Rozprávam sa s ňou a rozprávam 
to Človeku. Prosím Človeka, aby 
neodsudzoval lásku bez toho, aby 
ju spoznal. Človek, ktorý má v srdci 
lásku, nemôže byť zlý. 
Miroslava Janíčková, Markušovce
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Kňazi
EVANJELIUM V PRAXI
Pre Boží ľud Oravy, Liptova a Spiša 
ste nástupcom apoštolov. Ako preží-
vate toto poslanie?
Je to ako u pastiera, ktorý ma ochrá-
niť svoje ovečky, ale okolo košiara 
krúžia vlci. Je to obraz z evanjelia. 
František Tondra, spišský biskup

Ako si predstavujete proces kultúr-
neho ozdravovania spoločnosti?
Bude stačiť, keď poviem, že moje 
pocity v tejto súvislosti veľmi dobre 
vystihuje čínske príslovie:,Kto ide 
k prameňom, musí ísť proti prúdu.“ 
Ísť k prameňom znamená vrátiť sa 
k človeku, k prvotnej ľudskej dôstoj-
nosti, aby človek sám seba nedegra-
doval, ale vážil si každého človeka 
i seba samého. 
Branislav Kožuch, odorínsky kaplán

Ako sa človek môže stať svätým?
Svätci – to nie sú drevené sochy, 
ktoré vidíme v našich kostoloch tak, 
ako ich zobrazili umelci. To sú živí 
a konkrétni ľudia, ktorí sa usilujú 
žiť svoj život zodpovedne, čestne 
a v úprimnom živom vzťahu 
s Bohom. 
Ján Duda

Dnešná doba nepraje Cirkvi a kňazi 
to majú v pastorácii často dosť ťaž-
ké, zvlášť mladí kňazi. Uvedomuješ 
si vážnosť situácie?
Áno, intenzívne to vnímam a bolest-
ne sa ma to dotýka. Útoky a utrpenie 
sprevádzali Cirkev už od počiatku 
a budú ju sprevádzať až do konca. 
Cirkev predstavuje Kristovo mys-
tické telo, preto je jasné, že bude 
trpieť. V dnešnom svete sa tlačia do 
popredia zvrátené hodnoty. Keďže 
Cirkev tieto zvrátené hodnoty ne-
uznáva a kritizuje, kazí tým niekomu 
obchod. Aj kvôli tomu na ňu útočia 
a snažia sa ju zničiť. Ľudstvo asi 

musí „padnúť“, aby pochopilo, čo ho 
skutočne urobí šťastným, a kde je 
pravý poklad. My však môžeme ostať 
pokojní. Pán Ježiš povedal Petrovi: 
„Ty si Peter a na tejto skale posta-
vím svoju Cirkev a pekelné brány ju 
nepremôžu.“ (Mt 16,18). Z toho jasne 
vyplýva, že Cirkev pretrvá do konca 
vekov.
Matúš Reiner

Aká je farnosť Markušovce z pohľa-
du „začínajúceho“ novokňaza?
Myslím si, že táto farnosť je veľmi 
vhodnou školou pre začínajúceho 
novokňaza. Dá sa tu rozvíjať prax 
a schopnosti vo všetkých rovinách. 
Či už ide o tú „bežnú“ pastoráciu, 
myslím tým vysluhovanie sviatos-
tí, ale aj prácu v kancelárii, učenie 
náboženstva, konfrontáciu s róm-
skou problematikou… Taktiež je tu 
priestor aj na iné aktivity: spevokol 
a „stretká“ mladých, akadémie detí, 
miništrantský futbal a výlety.
Valentín Kokoruďa

Každá životná skúsenosť nás môže 
niečomu naučiť. Čomu vás naučil 
rok a pol v Markušovciach?
Predovšetkým ma naučil zvykať si na 
nový post správcu farnosti, lebo ne-
bolo to zo začiatku také jednoduché, 
akoby sa možno zdalo. Naučil som 
sa, že vždy sa nájdu ľudia, ktorí mi 
poradia, usmernia, ako z kňazských 
radov, tak aj z radov laikov. Keď je 
niekedy niečo ťažké a neviem, ako by 
som to mal urobiť, tak si spomeniem 
na slová môjho predchodcu Michala 
Vitkovského. Keď som ešte len štu-
doval v seminári, tak mi raz povedal: 
„Ondrej, len študuj, kňazstvo je 
ťažké, ale krásne…“
Ondrej Švančara,
správca farnosti Markušovce

Čo považujete za zmysel pôstu?
Pôst ako taký je pre nás a náš 
evanjelizačný tím veľmi dôležitým 
duchovným prostriedkom. V podsta-
te sa postíme pred každým víkendom 
a každým evanjelizačným výjazdom. 
Pôst nevnímam tak, že ja priná-
šam Bohu nejakú obetu, ale presne 
naopak. Pôst je pre mňa darom od 
Boha. Je to čas, keď som sústredený 
nenapĺňať svoje telesné potreby, čo 
ma viac otvára duchovnej realite. 
Keď sa postím, mne osobne sa ľahšie 
modlí, ľahšie sa mi vstupuje do Božej 
prítomnosti, ľahšie od neho prijí-
mam inšpiráciu ku kázaniu. Je to 
čas, keď namiesto fyzického pokrmu 
dostávam o to hojnejší duchovný 
pokrm od Boha. Pôst naozaj vnímam 
ako dar, ktorý Boh dáva mne, nie ja 
jemu. Peter Lipták, evanjelizátor

Foto: Peter Lazor.  
Kríž na markušovskom cintoríne



 Foto: Peter Lazor. Návšteva dominikánov v Tepličke
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Odborníci
UMENIE
Ako vnímate organovú hudbu?
Hra na organ je vzácne umenie. 
Píšťalový organ dokáže vytvoriť 
„prenádhernú“ hudbu. Sám pôsobím 
ako organista vo farskom kostole 
v Poprade Matejovciach a úžasne 
ma táto hra teší a napĺňa. Chcel by 
som povzbudiť kňazov, aby sa starali 
o výchovu a vzdelanie kvalitných 
organistov, aby mohli aj veriaci lepšie 
a kvalitnejšie prežívať duchovnú 
atmosféru bohoslužieb, k čomu im 
pomôže aj nádherná hra na organ. 
Peter Franzen,
organár z Popradu

Aká bola hra na markušovskom 
organe?
Každý koncert je iný. Markušovský 
organ je síce malý, ale pokúsil som sa 
dať zo seba všetko, ukázať moje na-
ladenie a bezprostredné pocity. Cítil 
som sa v tomto prostredí príjemne. 
Pre hudobníka nie je až také dôležité, 
kde hrá, ale pre koho hrá. Už sa mi 
stalo, že som mal krajší pocit z hry 
v malom kostolíku ako vo veľkej 
katedrále.
Mateusz Rzewuski, hudobník

Práca reštaurátora vás živí, určite 
baví, ale existuje aj tretí rozmer – 
napĺňa vás nejakým spôsobom?
Áno, je zakaždým prekvapujúce, keď 
človek reštauruje 200 až 300 rokov 
starú vitráž. Staršie nie sú. Stredo-
veké sa nezachovali, okrem nejakých 
fragmentov. V Nemecku a Rakúsku 
je plno stredovekých vitráží. U nás 
500 či 600-ročná vitráž nie je. Ale 
je zaujímavé, všimnúť si už aj tie 100 
alebo 200-ročné vitráže, ako to autor 
predtým robil, maľoval. My sa nevie-
me ani technicky priblížiť. Vtedajší 
ľudia mali obrovské zručnosti a robili 
vitráže dennodenne.
Pavol Marják, reštaurátor

MEDICÍNA
Čo je na práci lekára pracujúceho 
s ľudskou krvou fascinujúce?
Sú to také situácie v praxi lekára, keď 
musí dať pomyselný klobúk dolu pred 
tou nenahraditeľnou tekutinou a tiež 

sa pokloniť pred darcami, ktorí pri-
chádzajú a zachraňujú životy pacien-
tov. Najlepšie to vidno na chirurgii 
alebo aj na rýchlej lekárskej pomoci, 
kde slúžim. Tam vidím priamo v te-

réne účinok podanej krvi, napríklad 
pri záchrane človeka pri autonehode 
alebo po úraze. A pocit záchrany je 
úžasný. Také zadosťučinenie.
Rastislav Osif, lekár
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VÝCHOVA
Zdá sa vám, že výchova detí 
a mládeže je dnes náročnejšia ako 
bola kedysi, alebo je to len „módna 
fráza“? Ak áno, tak v čom?
Neviem, či náročnejšia. Rozdielna 
určite áno. Dnešné deti majú všetko. 
Sú múdre, šikovné, vedia sa zorien-
tovať v návale informácií. Ale sú aj 
viac odkázané samy na seba. Často 
vidieť, že sa rodičia, v snahe zabez-
pečiť svoje deti finančne, ženú za 
kariérou, financiami a zabúdajú na to 
najcennejšie, čo doma zanechávajú 
medzi štyrmi stenami. Takéto deti 
sú ochudobnené o lásku rodičov, 
komunikáciu, spoločné prechádzky. 
Často ich vychovávajú starí rodičia 
a výsledok dvojitej výchovy nedá na 
seba dlho čakať.
Andrea Baluchová

ODKAZY ČITATEĽOM
To, čo mi dali a ukázali Markušovce pri pohrebe Pála, to sa jednoducho nedá 
opísať slovami. Pocítila som toľko dobra od Markušovčanov. Išla som cez dedi-
nu a pozdravili ma. Úžasné. A toľká pohostinnosť. To už človek dnes nezažije. 
To sa nedá opísať, to je jednoducho pocit. Bola som tu prijatá s toľkou láskou 
a srdečnosťou. Za všetko vám, Markušovčania, ďakujem. 
Heidi Máriássy

Odkázal by som všetkým asi to, že nikto by nemal zakopávať svoje talenty, 
dary. Každý je v niečom dobrý, treba si to uvedomiť, nájsť to. Nejojkať – ja nič 
neviem. Každý môže byť v niečom prospešný, a tým prispieť aj k zlepšeniu 
stavu v Cirkvi. 
Jirka, vedúci moravskej skupiny PAPRSKY

Milujte Boha a jeho Cirkev. Vždy hľadajte pravdu. Svedčte svojím životom 
o Kristovi aj napriek nedokonalosti a chybám nás kňazov. Nikdy sa nenechajte 
znechutiť, pretože Ježiš, jedine Ježiš, je svetlom nášho života.
Cyril Hamrák

Na Velehrade, ktorý nás spája, spievame: „Dedičstvo Otcov zachovaj nám, 
Pane“. Tým najväčším dedičstvom je viera, ktorú sme od našich rodičov prijali. 
Cyril a Metod priniesli vzdelanie i vieru. Dnes sa propaguje len vzdelanie 
a viera sa odhadzuje ako nepotrebná vec. Takže farníkom prajem, aby boli 
vzdelaní, ale i veriaci. A takúto vzdelanosť potom najviac použijú pre dobro 
ľudstva, rodiny a spoločnosti.
Anton KasanFoto: Peter Lazor. Pobožnosť  

na markušovskom cintoríne
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Foto: Peter Lazor. Hlavná loď markušovského kostola



Foto: Peter Lazor. Oltáriky v Markušovciach 

Foto: Peter Lazor.  Krížová cesta  
pri markušovskom hrade
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v našom špeciále považujeme za vhodné prihovoriť sa 
špeciálne vám, ktorí si na detské stránky pamätáte 
zo svojho detstva. Práve vy ste boli spolutvorcami det-
ských stránok – prispievali ste obrázkami, kresbami, 
odpoveďami na otázky či úlohy, krátkymi reflexiami. 
Veru i my si pamätáme vás. Zachytili vás archívne foto-
grafie, a že ten čas letí! Hoci ste dozreli a niektorí už sami 
máte vlastné deti, ste sebaistejší, samostatní, v spoloč-
nosti zaradení, veríme, že vás nostalgia pošteklí a nastaví 
pery na úsmev. Nuž, zaspomínajte si s nami, možno sa na 
fotografiách nájdete práve vy.
Pritom však nesmieme zabudnúť na obľúbenú súťaž. 
Vašou úlohou bude do nasledujúceho špeciálu porozmýš-
ľať a napísať mená vašich kamarátov z fotografie, na ktorej 
ste zachytení. V nasledujúcom špeciále (ak sa podarí, 
vyjde o 10 rokov) sa dozviete mená výhercov, ktorí získajú 
pekné nevecné ceny, akými budú:
• modlitby členov redakčného tímu za vás a vaše rodiny,
• teplo domova, ktoré vytvoríte vlastnou obetavosťou, 

odriekaním, vľúdnosťou a úsmevom,
• luxusná starostlivosť o vašu dušu – možnosť pravidel-

nej prvopiatkovej spovede,
• balíček svätých omší obetovaných za prispievateľov 

časopisu PaD,
• iné, podľa vlastného výberu (vaše tipy sú vítané).

Adriana Lazorová 

DVADSAŤ A VIAC ROČNÍ 
DOBRÁČIKOVIA,
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Ružencové bratstvo 
má pre náboženský 
život vo farnosti 
nezastupiteľnú úlohu. Je 
najväčším modlitbovým 
spoločenstvom veriacich. 
Na stránkach časopisu 
Pokoj a dobro v rubrike 
Ružencové bratstvo 
sú príspevky nielen 
pre členov RB, ale 
pre všetkých čitateľov 
časopisu. Sú to články 
náučné, povzbudzujúce, 
organizačné, informačné.
Ponúkame výber 
z príspevkov RB.

RUŽENCOVÉ 
BRATSTVO

Ako vznikli 
Ružencové bratstvá
(Renáta Regecová)
Korene vzniku Ružencových bratstiev siahajú hlboko do minulosti, prakticky 
do prvej polovice 13. storočia, keď podľa legendy modlitbu posvätného ruženca 
prijal od Panny Márie sv. Dominik, zakladateľ rehole kazateľov (dominikánov), 
ako účinný prostriedok rozjímania nad udalosťami Kristovho života a šírenia 
jeho lásky medzi ľuďmi. Na pôde dominikánov vzniklo v roku 1470 aj prvé 
Ružencové bratstvo. Pápež sv. Pius V. poveril dominikánov, aby na večné časy 
rozširovali modlitbu ruženca.

Mária Koňaková
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Ružencové bratstvo
(Monika Hodnická)
„Ako sme sa dozvedeli zo záznamov farskej kroniky, do ktorej urobil zápis 
nebohý vdp. Ján Skrak, on založil 15. 8. 1940 v obci Markušovce a vo filiálkach 
Teplička a Lieskovany ružencové bratstvá ako kresťanský spôsob oslavy Boha: 
„Cez Pannu Máriu k nebeskému Otcovi.“

Lev XIII. – apoštol  
svätého ruženca
(Ján Duda)

Náučný článok o pápežovi, ktorý sa venoval modlitbe svätého ruženca. Počas 
svojho pontifikátu vydal 10 encyklík – prvú v roku 1883 a potom každý rok 
vydal ďalšie, každú s inou témou o význame a sile modlitby svätého ruženca.
„Ruženec je školou viery i života, lebo nás privádza k tomu, aby sme uvažovali 
o veľkých skutkoch nášho vykúpenia. Ruženec oživuje a obnovuje našu vieru, 
dodáva nám odvahu konať dobré a sväté skutky.“ Lev XIII.

Hľa, tvoja matka
(Renáta Regecová)
Svätý Otec František: „Posvätný ruženec, modlitba k Ježišovi a Panne Márii 
prednesená spoločne je vzácnou chvíľou ďalšieho utuženia rodinného života 
a priateľstva. Naučme sa viac modliť v rodine, modliť sa ako rodina.“

Ruženec – za alebo proti?
(Marek Ondra, kaplán)
„Rozjímanie nad tajomstvami ruženca, v ktorých je zhrnuté celé evanjelium, 
v spojení s týmto pravidelným rytmom ústnej modlitby uvoľňuje všetku ich 
spásonosnú silu, preniká do hĺbky ľudského srdca a premieňa ho. Pravidel-
ným opakovaním modlitby ruženca sa presväté meno Ježiš, ktoré je centrom 
ruženca, stáva súčasťou ľudského dychu. Tak sa Ježiš stáva naším dychom, 
naším životom.“

Ružencová Panna Mária 
ukazuje správny smer
(Mária Reinerová st.)

„Keď sme ešte nemali rozlietané deti po svete, modlili sme sa večer spoločne 
jeden desiatok. Som presvedčená, že vtedy sme obsiahli veľa milostí, z ktorých 
čerpáme všetci podnes.“ Foto: Peter Lazor. Socha Panny Márie  

v markušovskom kostole



 Foto: Peter Lazor. Putujúci farníci   
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Potrebujeme tvoju 
lásku, Mária
(Peter Hanuštiak)
„Aby modlitba rodičov bola magnetom pre ich deti, a tie 
aby potom s láskou vstupovali do spoločenstva modlitby 
svojich rodičov. Nech spoločná modlitba v rodine ostane 
do srdca hlboko vrytou spomienkou na rodičov, ktorých si 
Pán raz povolá k sebe.“

Kráľovná  
pompejského  
ruženca
(Mária Koňaková)

Bartolo Longo – posolstvo jeho modlitieb, ktorými sám 
hľadal cestu k obráteniu, je aktuálne aj v tejto dobe. Jednou 
z modlitieb je Novéna k Panne Márii z Pompejí. Obracajú 
sa k nej ľudia v ťažkých životných situáciách. Je náročná 
na čas, trpezlivosť a vytrvalosť. Má dve časti: prosebnú 
a ďakovnú. Podstatou novény je vzbudiť si jeden konkrét-
ny úmysel, za ktorý sa denne treba pomodliť všetky tri 
ružence počas 54 dní – 27 dní za časť prosebnú a 27 dní za 
časť ďakovnú.

Ó, Mária,  
spomni na mňa
(Emília Klučárová)

Venované Ružencovému bratstvu a duchovnej obnove, 
ktorá sa konala od 5. – 7. 10. 2012 v Markušovciach, ktorú 
viedol páter Bruno Donoval OP z Dominikánskeho  
Mariánskeho centra z Košíc.
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