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Začíname devätnásty ročník časo-
pisu Pokoj a dobro. Spoločným úsilím 
a s prosbou Boha o požehnanie by sme 
sa chceli počas celého roka pripravovať 
aj na jeho budúci jubilejný ročník.

V súvislosti s tým sme pripravili zo-
pár noviniek. V prvom rade ide o novú 
rubriku: VZDELÁVANIE DOSPELÝCH, 
ktorú bude počas celého roka pripravo-
vať profesor Mons. Ján Duda. Hlavným 
motívom jeho príspevkov je uvažovanie 
o tom, čo môže dospelý kresťan v súčas-
nosti (u)robiť pre svoju vieru. Ako sám 
pán profesor hovorí, rád uvíta aj naše 
reakcie na jeho príspevky – či už písom-
ne alebo v spoločnej diskusii.

V čase od 11. novembra 2016 do 
11. novembra 2017 bol pre Spišskú die-
cézu a Bratislavskú arcidiecézu vyhlá-
sený Rok sv. Martina. Počas neho budú 
prebiehať vo farnostiach rôzne aktivity. 
V našom časopise ponúkame informá-
cie o svätcovi, ktoré nás môžu inšpiro-
vať v našom náboženskom živote.

Na konci minulého roka sme pre našu 
farnosť vydali prvý FARSKÝ KALENDÁR 
2017. Bol to pilotný projekt a dúfam, že 
vás potešil. V rámci prípravy na jubilej-
ný ročník PaDka by sme sa chceli opäť 
o kúsok posunúť dopredu – jednak s ča-
sopisom, ale aj s aktivitami vo farnosti. 
No nechceli by sme v tom ostať sami. 
A  preto pozývame všetkých, ktorí majú 
záujem, k spolupráci. Spolupráca však 
znamená aktívne sa zapojiť. Ako prvé 
vám v budúcom čísle prinesieme anke-
tu, na základe ktorej chceme zistiť, čo 
našich farníkov zaujíma. Veľmi nás pote-
ší a zároveň aj pomôže, ak budete ochot-
ní ju vyplniť. Podrobnejšie informácie 
nájdete na anketovom lístku, ktorý bude 
vložený vo veľkonočnom vydaní časopi-
su. Z anketových lístkov nakoniec vyžre-
bujeme výhercov pekných darčekov.
Redakcia praje požehnané  
Pôstne obdobie.

Editoriál

Milí čitatelia!

Monika Hodnická
šéfredaktorka

monika.hodnicka@gmail.com
Foto: Peter Lazor

Aranžovanie 
v markušovskom kostole (2017): 
Marianna Sečková, foto: Peter Lazor
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aktuálna téma

Pôst v živote kresťana
Pôstne obdobie sa v Katolíckej cirkvi každoročne začína na Popolcovú stredu. Jeho význam spočíva 

v prehĺbení nášho vzťahu s Bohom pomocou troch nosných pilierov: pôstu, modlitby a almužny. V súčasnosti 
– dobe zameranej na ego človeka, dobe pôžitkov a zážitkov, nás okrem iného ohrozuje nebezpečenstvo 

pomýliť si pôst s diétou. No zatiaľ, čo počas diéty sa zameriavame na seba, v čase pôstu je centrom  
nášho záujmu Boh. Kde siahajú korene pôstu, a prečo sa vôbec máme postiť?

Korene pôstu
Cirkev prevzala pôst zo ži-

dovskej náboženskej praxe. 
Židia poznali jeden pôstny deň 
v roku a to bolo na sviatok Jom 
Kippur – Deň zmierenia. Ten 
bol záväzný pre všetkých, ale 
známkou zbožnosti bolo po-
stiť sa dvakrát do týždňa, a  to 
v pondelok a vo štvrtok. Pri 
zvláštnych príležitostiach ale-
bo v núdzi boli vyhlasované 
verejné pôstne dni. 

Židia chápu pôst, ako úpenli-
vú prosbu k Bohu, ako zname-
nie toho, že to so svojou mod-
litbou myslia vážne, tiež ako 
výraz pokánia a snahu o zmier. 
V pôste vyznávajú pred Bohom 
svoju hriešnosť a prosia o od-
pustenie a pomoc. Pôstom sa 
chcú vrátiť k Bohu.

  
Raná Cirkev preberá 
tieto postoje, ale pôst 
praktizuje v iné dni, a to 
v stredu a v piatok, ako 
spomienku na Kristovo 
zatknutie a umučenie. V stredu 
a v piatky, a v pôstnej dobe sa 
jedlo len od 15.00 hod. 

V kláštoroch sa praktizovali 
ešte prísnejšie pôsty. Mnohí 
mnísi jedli len každý druhý 
deň, iní sa postili päť dní 
v  týždni a jedli len v sobotu 
a v nedeľu. Mimo toho si ukla-
dali obmedzenia aj vo výbere 
potravín. Zriekali sa v tej dobe 
mäsa, vajec, syra a zdržovali sa 

vína. Ich obvyklou stravou bol 
chlieb, soľ a voda, strukoviny, 
byliny, zelenina, sušené ovocie. 
Pri tom dávali prednosť surovej 
strave pred varenou. Varená ze-
lenina mala už charakter svia-
točného jedla. 

Pôst prvotnej Cirkvi je vý-
razom bdelosti a očakávania 
Pána. Pôstom kresťania vyzná-
vajú, že tu spása ešte nie je tak, 
aby ňou boli úplne preniknu-
tí. Pre kresťanov boli pôstne 
dni, dňami väčšej bdelosti pre 
Boha. Nazývali ich podľa vo-
jenských hliadok „stationes“.

Účinky pôstu
Sv. Augustín hovorí: že nás  

„k pôstu ženie radosť ducha, 
ktorý si obľúbil duchovné veci, 

ktorých ľúbez-
nosť mu vždy 
vnuká istý od-
por k telesným 
p o k r m o m . “ 
V  pôste človek 

prichádza stále viac na chuť 
Bohu. Kresťan aj pôstom sved-
čí o sile, ktorá vychádza z kaž-
dého Božieho Slova. Pôst nám 
umožňuje preniknúť do po-
znania tajomstva. 

Dr. Buchinger popisuje du-
ševné účinky pôstu takto: 
V  pôste sa modlíme aj telom. 
Sv. Bernard z Clairvaux hovorí: 
„Pôst dodáva modlitbe dôveru 
a rozohňuje ju. Modlitba vypro-

sí silu k pôstu a pôst získa mi-
losť k modlitbe. Pôst posilňuje 
modlitbu, modlitba posilňuje 
pôst a prednáša ho pred Božiu 
tvár.“ Pôst podporuje modlitbu 
aj tým spôsobom, že dáva silu 
bdieť. V pôste je človek bdelej-
ší a otvorenejší pre duchovné 
veci. Telo prichádza ku svojmu 
pokoju tým, že nie je zaťažo-
vané nadmerným trávením 
a práve v dobe pôstu si môže 
urobiť poriadok samo v sebe. 

Spracovala Barbora Klučárová 

 V PÔSTE ČLOVEK 
PRICHÁDZA STÁLE 

VIAC NA CHUŤ BOHU. 

Foto: Peter Lazor
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NÁUČNÉ ČLÁNKY

Medzi hlavné ťažiská prežívania Jubilejného 
roka patrí aj podrobnejšie oboznámenie sa so 
životom svätého Martina. My čerpáme z diela 
Život svätého Martina od Sulpicia Severa.

Sulpicius Severus
Sulpicius Severus bol Martinovým žiakom 

a  duchovným synom. Spis Život svätého Mar-
tina napísal v roku 397, hneď po jeho smrti, čo 
mu dáva aj pečať hodnovernosti. Dielo patrí ku 
klasike hagiografickej literatúry a ku skvostom 
svetovej literatúry z čias vtedy zanikajúcej Rím-
skej ríše. 

Sulpicius videl v Martinovi z Tours skutočný 
ideál kresťana, ktorý chcel použiť na obhajobu 
proti jeho kritikom. Tento spis o svätom Marti-
novi nie je presným historickým protokolom, ale 
o to väčší význam má pre kresťana, ktorý sa snaží 
žiť v Kristových stopách. 

Martin sa stáva bojovník
za Krista

Martin sa narodil v panónskom meste Sabária. 
Vyrástol však v Itálii v Ticínii. Jeho rodičia boli 
pohania. Otec slúžil najprv ako obyčajný vojak, 

neskôr ako tribún. Mladý Martin vstúpil takisto 
do armády, a to do Konštantínových oddielov. Po-
tom konal službu za cisára Juliána. 

Keď mal desať rokov, utiekal sa proti vôli ro-
dičov do chrámu a žiadal o prijatie do katechu-
menátu. Čoskoro sa podivuhodným spôsobom 
oddal Bohu, a keď mal dvanásť rokov, zatúžil stať 
sa pustovníkom. Iste by bol zložil i sľuby, keby mu 
nebránil jeho vek. Myšlienka na kláštor alebo na 
chrámovú službu ho však už neopustila, a  hoci 
ešte chlapča, stále premýšľal o tom, čo neskôr 
v zasvätení dosiahol. 

Tu bol vydaný edikt nariaďujúci odvody synov 
vyslúžilých vojakov. Otec, pozerajúci na Marti-
novo počínanie s veľkou nevôľou, ho vydal. Vtedy 
mal pätnásť. 

Odviedli ho v putách a prinútili, aby zložil vo-
jenskú prísahu. Uspokojil sa s jedným sluhom, 
a k tomu ešte, hoci bol pánom, naopak sluhovi 
takisto posluhoval. Dokonca mu zobúval a čistil 
obuv. Jedávali spoločne a pri jedle častejšie obslu-
hoval Martin. Takmer tri roky bol vo vojsku, než 
prijal krst, a predsa neupadol do nerestí, ktorým 
tak často podliehajú ľudia v tejto službe. K svoj-
im druhom v zbrani sa správal s veľkou dobrotou 
a s úžasnou láskou. Jeho trpezlivosť a skromnosť 

Život svätého Martina
Spišský diecézny biskup Štefan Sečka vyhlásil od 11. novembra 2016 do 11. novembra 2017  

Jubilejný rok svätého Martina. Dôvodov je viacero. V novembri 2016 sme si pripomenuli 1700 rokov  
od narodenia a v tomto roku 2017 si pripomíname 1620 rokov od smrti svätého Martina.  

A keďže svätý Martin je známy hlavne skutkami milosrdenstva, to pekne nadväzuje na prežívanie 
Mimoriadneho roku svätého milosrdenstva.
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prekračovali ľudské medze. Jeho poctivosť nie je 
potrebné vyzdvihovať, pretože tou sa zdal byť už 
vtedy viac mníchom než vojakom. Všetkých spo-
luvojakov si natoľko získal, až ho úprimne zbož-
ňovali. Hoci sa ešte nenarodil druhýkrát v Kristo-
vi, žil dobrými skutkami, ako sa patrí na čakateľa 
krstu. Trpiacim bol vždy nablízku, úbohým po-
máhal, živil núdznych, obliekal nahých a zo žol-
du si pre seba nenechával viac, než čo postačovalo 
na každodennú obživu.

Medzitým zhromaždil cisár Julián (Apostata) 
armádu k Vagionu (dnes Worms), pretože sa do 
Galie hrnuli barbari. 

Ako bolo zvykom, boli jednotliví vojaci vyvo-
lávaní jeden po druhom. I prišiel na rad Martin. 
A  tu sa mu zdalo, že je vhodný čas na žiadosť 
o prepustenie. Takisto nepovažoval za poctivé pri-
jať dar, keď už nehodlá ďalej zostávať v armáde. 
Vtedy povedal Cézarovi: „Až doteraz som bojoval 
za teba, teraz mi dovoľ, aby som bojoval za Boha. 
Ja som Kristov vojak, bojovať nesmiem.“ Na  tieto 
slová despota zlostne zachrčal: „Nie pre vieru, ale 
zo strachu zo zajtrajšieho boja sa vzpieraš vojne.“ 
Nato Martin, neohrozený a ešte posilnený tým, že 
mu tyran chcel nahnať strach: „Ak sa to má pri-
pisovať zbabelosti, a nie viere, postavím sa zajtra 
pred šík bezo zbrane. Budem chránený menom 
Pána Ježiša a znamením kríža, nie štítom alebo 
prilbou, a cez zástupy nepriateľov prejdem v bez-
pečí.“ Nato Martin opustil armádu.

František Benko, kaplán
Zdroj: Manuál k sláveniu 

 Jubilejného roka svätého Martina.  
Námestovo 2016.

SVÄTÝ MARTIN
PREUKAZUJEME AJ TELESNEJ SCHRÁNKE ÚCTU, 
LEBO VERÍME, ŽE AJ TELO BUDE RAZ OSLÁVENÉ.

Výber krstného mena 
Nachádzame sa v Sabárii – severnej provincii 

Rímskej ríše (dnes mesto Szombathely v Ma-
ďarsku). Píše sa rok 317. Rímskemu vojenskému 
tribúnovi Flórusovi sa práve narodil prvorodený 
syn. Jeho radosť je nepredstaviteľná. Je to tvrdý, 
bojmi ošľahaný muž, no v tejto chvíli naplnený 
radosťou robí všetko pre dobro svojho prvorode-
ného. 

Pohanský otec
Kresťanstvo a viera v Ježiša v tom čase nebo-

li ešte rozšírené, preto musíme vziať do úvahy, 
že tribún sa v takejto chvíli neutiekal k jedné-
mu všemohúcemu Bohu. Hoci je pokročilá noc, 
zavolá si svojho astrológa, aby sa dozvedel, čo 
jeho synovi predpovedajú hviezdy. Samozrejme, 
že astrológ mal pripravené pre svojho pána iba 
dobré predpovede, veď kto by chcel v takejto si-
tuácii rozhnevať svojho chlebodarcu... „Dám mu 
meno Martinus, lebo sa narodil v znamení Mar-
sa. S mečom boha vojny si bude raziť cestu a jeho 
šťastie mi bude žiariť v mojej starobe.“ Otec nedal 
svojmu synovi meno len tak – dobre si rozmyslel, 
čo bude jeho syna sprevádzať celý život. Je samo-
zrejmé, že vojenský dôstojník túži, aby syn kráčal 
v jeho šľapajach. 

Rodičovská radosť
Všimnime si radosť otca z narodenia svoj-

ho syna a jeho konanie. Aj naši rodičia sa teši-
li z  nášho narodenia. S láskou nás prijali a už 
pred naším narodením robili všetko preto, aby 
náš život bol radostný a spokojný a priniesol im 
šťastie v starobe. Modlili sa k Bohu za naše zdra-
vie, mamky využili možnosť získania zvláštneho 
požehnania, ktoré kňazi dávajú matkám pred 
pôrodom a tuho rozmýšľali nielen nad tým, aké 
meno nám pri krste dajú, ale aký krstný patrón 
nás bude po celý život sprevádzať. 

V kostole na Tepličke
Foto: Peter Lazor
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náučné články

Foto: Peter Lazor

Náš krstný patrón
Je správne, aby každý z nás 

spoznal svojho krstného pat-
róna, zoznámil sa s jeho živo-
tom a hlavne skutkami, ktoré 
mu otvorili bránu neba. Mô-
žeme sa pokúsiť v niektorých 
veciach, ak je to možné, napo-
dobniť jeho život. Určite bude 
vhodné v modlitbe ho prosiť, 
aby sa v nebi prihováral u dob-
rého Pána Boha za nás. No a 
do budúcnosti pamätajme, 
že krstným menom určujeme 
nielen to, ako budú dieťa volať 
jeho rodičia, súrodenci, kama-
ráti, ale predovšetkým určuje-
me jeho celoživotného sprie-
vodcu – krstného patróna. Čím 
viac svätých poznáme, tým 
zodpovednejšie dokážeme die-
ťaťu vybrať krstného patróna.

Prvé informácie
o kresťanoch 

Martin prežíval detstvo v blíz-
kosti vojakov, ktorým velil jeho 
otec tribún Flórus. Vojaci boli 
rôznych národností a rôznych 

náboženstiev. Úplne prirodze-
ne sa Martin naučil rozprávať 
rôznymi rečami a dozvedal sa 
aj o viere kresťanských vojakov. 
„Kto sú kresťania?“ „Klaňajú sa 
istému Ježišovi – tesárovi, kto-
rého Rimania pribili na kríž, 
lebo bol burič.“ „Ako môže 
byť Bohom, keď sa dal ukrižo-
vať?“ Martin tomu nerozumel. 
„Kresťania tvrdia, že aj napriek 
tomu je Boh, dokonca Boží 
Syn, a že po smrti vstal z mŕt-
vych a vystúpil na nebesia...“ 
„Tomu nerozumiem, nepáči sa 
mi taká viera, kto by sa chcel 
stať kresťanom?“ 

Stotník Cornelius
je kresťan

Cornelius je otcov najudat-
nejší dôstojník z celej kohorty. 
Je to statočný a šľachetný muž. 
Hlavné prikázanie kresťanov 
je: „Miluj Boha nadovšetko 
a blížneho ako seba samého...“ 
„Prečo by som mal milovať 
svojho blížneho? Je to čudná 
viera!“ V tom čase malo rímske 
impérium dvoch cisárov, ktorí 
bojovali proti sebe. Licínius, 
ktorý sa klaňal egyptským bo-
hom Izide a Ozirisovi, bojoval 
proti Konštantínovi, ktorý bol 
priateľom kresťanov. Martinov 
otec bojoval za cisára Konštan-
tína, aj keď bol označovaný 
ako priateľ kresťanov. Matka 
rozprávala o kresťanoch ako 
o čestných a verných ľuďoch, 
zvyknutá však bola uctievať 
rímskych bohov. Toto všetko 
ovplyvňovalo myslenie sotva 
desaťročného Martina. 

Príklad vojaka
V bitke pri Adrianopolise ci-

sár Konštantín porazil počtom 

oveľa silnejšie Licíniovo vojsko. 
Martinovmu otcovi kopijou za-
siahli koňa. Kým obaja padali 
na zem, nepriateľský vojak za-
útočil sekerou. Všetkým, čo to 
videli, stuhla krv v žilách, keď 
v tom sa medzi nich vrhol stot-
ník Cornélius a  bleskurých-
lym pohybom meča odrazil 
útok. Martinov otec ostal ne-
zranený, sekera dopadla na 
stotníka, rozmliaždila mu ná-
plecník panciera a spôsobila 
otvorenú ranu na pleci. Ale 
stotník si ranu nevšímal a bil 
sa ďalej, kým víťazstvo nebolo 
isté. Až potom sa dal lekárovi 
ošetriť. „Zachránil môjmu otco-
vi život,“ hútal Martin. „A mu-
síme mu byť navždy vďační za 
jeho odvážny skutok,“ dodala 
dojatá a šťastná mama. Dlho 
do noci Martin hútal o tom, že 
mu kresťan, ktorého nábožen-
stvom pohŕdal, vlastným telom 
chránil otca. 

Príklad dnešných
kresťanov

Aj dnes sa ľudia pýtajú, aká je 
to kresťanská viera. Z odpovedí 
nepoznajú podstatu, preto hľa-
dia na kresťanov a ich život. Sú 
čestní, zodpovední, žijú pod-
ľa viery a prikázaní? Kto nie je 
dobrým človekom, nemôže byť 
dobrým kresťanom. Ako žije-
me svoju vieru? Sme druhým 
na povzbudenie či na hanbu 
Cirkvi? „Nech tak svieti vaše 
svetlo pred ľuďmi, aby videli 
vaše dobré skutky a oslavovali 
vášho Otca, ktorý je na nebe-
siach.“ (Mt 5,16)

Ondrej Švančara, 
správca farnosti

(Katechézy o sv. Martinovi z Tours 
z manuálu k sláveniu Jubilejného 

roka sv. Martina v Spišskej diecéze)
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Príspevok z Tepličky

pokračovanie na strane 10

Ako je to v skutočnosti s nedeľným voľnom 
u nás? Každý z nás pozná niekoho, kto musí ísť 
v nedeľu do práce. Pomaly sa to stáva pravidlom 
a považuje sa to za ,,normálne.“ Mnohé súkrom-
né firmy a obchodné reťazce doslova nútia svo-
jich zamestnancov pracovať aj v nedeľu. Akoby 
oni nemali rodiny, ktorým by sa mohli venovať, 
právo ísť na sv. omšu, či právo oddýchnuť si a na-
čerpať nové sily. 

Samozrejme, že sú povolania, napríklad v do-
prave, nemocniciach či v zložkách Ministerstva 
vnútra, kde je nevyhnutné pracovať v nepretrži-
tých prevádzkach. Ale prečo ostatní bohatí pod-
nikatelia či firmy nútia ľudí pracovať v nedeľu? 

Gréckokatolícky biskup Milan Šášik v novem-
bri 2015 na Trnavskej novéne v homílii povedal, 
že dnes sa máme materiálne lepšie ako v minu-

Deň sviatočný svätiť
Každý človek, ktorý cez týždeň – v pondelok až piatok (sobotu) pracuje, má právo  

v nedeľu na zaslúžený odpočinok, voľno, ktoré by mal zasvätiť Pánu Bohu, venovať sa rodine, relaxovať.  
Aj Sväté písmo nás učí, že Pán Boh šesť dní pracoval a siedmy svätil, oddychoval,  

a to nám prikazuje aj tretie Božie prikázanie: ,,Spomeň si, aby si sviatočný deň svätil.“ 
 Nedeľa je Deň Pána, a tak to má aj zostať.

losti, ale že dnes máme krízu morálnych hod-
nôt a nenásytnosti. Na adresu bohatých použil 
slová: ,,Lebo bohatí sú nenásytní,“ a citoval dnes 
už svätú Matku Terezu: ,,Nie je problém nasýtiť 
hlad chudobných, ale hlad bohatých.“ Škoda, že 
medzi majiteľmi firiem a podnikateľmi, ktorí 
požadujú pracovať v nedeľu, sú aj veriaci ľudia. 
Aj u nich by malo platiť, že nie je bohatý, ten čo 
má najviac, ale ten, ktorý je spokojný s tým, čo 
má. Naproti tomu sú aj podnikatelia, ktorí si ctia 
Pána Boha, vieru, človeka a jeho dôstojnosť.

Ako je to v iných krajinách?
Už naši predkovia, aj keď často pracovali viac 

či už na poli, alebo na gazdovstve, nedeľu a svia-
tok svätili a robili len to, čo bolo nevyhnutné, 
nakŕmili statok. Ešte v nedávnej minulosti sa 
v  nedeľu nepracovalo a mysleli sme si, že keď 
prišla demokracia, tak to tak aj ostane. No mýlili 
sme sa. Zaujímavé je, že v západných krajinách 
sa v nedeľu a počas cirkevných sviatkov oficiálne 
nepracuje, a ak to niekto poruší, tak sú za to ude-
ľované vysoké sankcie a napríklad v Nemecku je 
nedeľné voľno chránené aj ústavou. A paradox-
ne firmy zo západných krajín, vrátane obchod-
ných reťazcov, požadujú, aby ich zamestnanci 
na Slovensku pracovali aj v nedeľu. Možno sa 
nájdu ľudia, ktorým ,,vyhovuje“ práca v nedeľu, 
ale určite je viac tých, ktorí chcú mať v nedeľu 
zaslúžené voľno.

Diskusia v parlamente
V poslednom čase sa ozývajú hlasy, resp. už 

dozrel čas na diskusiu o zmene terajšieho sta-
vu a zákaze práce v nedeľu. Aj keď sú u nás ľu-
dia, ktorí sú tomu naklonení, nemajú ďalších 
podporovateľov v parlamente. Posledný zákon, 
ktorý upravoval prácu vo sviatok, bol schválený  

Foto: Jozef Sendrej



pokoj
A dobro

01
2017

8

Vzdelávanie dospelých 

Čo môžem urobiť  
pre svoju vieru?

Otázky súčasného
kresťana

Súčasný kresťan si v súvis-
losti so svojou vierou kladie 
mnohé otázky. Prečo dnes ľu-
dia odmietajú kresťanstvo? 
Prečo kresťanstvo nezriedka 
ponižujú? Prečo stále menej 
ľudí navštevuje nedeľné boho-
služby? Ak v kresťanskej viere 
a mravoch zlyhávajú biskupi 
a kňazi, ako máme vo viere ob-
stáť my ostatní?

Tí, ktorí si chcú zachovať 
kresťanskú vieru, si kladú aj 
ďalšie otázky. Čo môžem uro-
biť, aby som si zachoval kres-
ťanskú vieru a nepodľahol tla-
ku sveta? Čo mám urobiť, aby 
si aj ďalšie generácie zachova-
li kresťanskú vieru? A vôbec, 
môžem niečo urobiť pre svoju 
kresťanskú vieru alebo mám 
iba pasívne čakať, čo príde?

Na tieto a ďalšie podobné 
otázky nemáme nijaké pre-
svedčivé odpovede. Zdá sa, 
akoby sa Satan „utrhol z re-

ťaze“ a pre kresťanstvo nastal 
zásadný zápas. Akoby sme žili 
„apokalyptické časy“, ktoré 
opisuje sv. Ján vo svojich Zja-
veniach. 

Musíme niečo urobiť!
Napriek tejto skutočnosti 

si myslíme, že musíme niečo 
pre svoje kresťanstvo, pre kres-
ťanskú vieru, pre svoju nádej 
v Boha, ktorú máme, aj niečo 
vykonať. Nemôžeme pred-
sa stáť so založenými rukami 
a oddať sa lamentáciám, ako je 
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len štyri témy, ktoré kopírujú 
jeden rok publikovania mar-
kušovského farského časopisu 
Pokoj a dobro. Na druhej stra-
ne, sú to obsahom veľmi širo-
ké témy, ktoré bude potrebné 
podávať veľmi zjednodušene. 
Bude to vlastne iba začiatok, 
nejaká báza či fundament, na 
ktorom postavíme svoje uva-
žovanie a svoje kroky v pro-
spech upevňovania našej kres-
ťanskej viery.

Povzbudenie
Okolo nás je mnoho ľudí, kto-

rí už prestali praktizovať kres-

ťanské náboženstvo. Možno 
sú to ľudia, ktorých stretáva-
me na pracovisku. Ale dnes už 
nie je zriedkavé, že aj v našich 
rodinách existujú ľudia (syno-
via, dcéry, vnúčatá, nevesty, 
zaťovia, a i.), ktorí tiež prestali 
praktizovať kresťanskú vieru, 
ba dokonca sú aj takí, ktorí sa 
nám z našej viery vysmievajú. 
Neľakajme sa toho! Nebojme 
sa! Viem, že je to bolestné, naj-
mä ak sa cítime bezmocní, ak 
im nevieme vieru vrátiť, ak sa za 

nich modlíme a nepomáha to. 
Aj napriek tomu, nebojme sa! Je 
to iba skúška, aká silná a pevná 
je naša viera!

Musíme sa aj my naučiť krá-
čať životom podľa kresťanské-
ho presvedčenia, nie s masou 
okolo nás, ale hoci aj sám ale-
bo iba s malou skupinou kres-
ťanov. Naša kresťanská viera 
už nie je o tom, že „sa veziem“ 
s ostatnými, lebo chodievam na 
sv. omšu, lebo na ňu chodieva 
celá dedina alebo mnohí z mo-
jich známych. Teraz to musí byť 
moje osobné kresťanské pre-
svedčenie, ktoré „mnou pohne“ 
ísť na svätú omšu a nie inde.

A ešte niečo: 
Boh a naše 

pozemské šťastie
Niektorí kresťa-

nia očakávajú, že im 
kresťanský život pri-
nesie šťastie na tejto 
zemi. Skrátka, že ak sa 
budú modliť, Boh ich 
ochráni od chorôb, od 

každého iného nešťas-
tia, či nepriazne osudu 

na tejto zemi.
Zdá sa, že toto presved-

čenie môže mať oporu v Svä-
tom písme, napríklad v Knihe 
Jób. Jób bol bohabojný bo-
hatý muž. Veľmi často priná-
šal Bohu obety a  Boha prosil 
o  odpustenie, lebo si vravie-
val: „Čo keď moji synovia zhre-
šili a urazili Boha vo svojich 
srdciach“ (Jób 1,5). Potom pri-
šiel o všetko: stratil najprv svoj 
majetok, potom stratil svojich 
synov a dcéry, stratil svoju ro-
dinu. Ale ani to nebol ešte ko-
niec. Napokon stratil aj svoje 
zdravie. Bola to hrozná situ-
ácia, lebo mu aj vlastná žena 
povedala: „Ešte stále zotrvávaš 

nám ťažko. Musíme naplniť to, 
čo od veriacich žiada sv. Peter 
apoštol, keď napísal: „Buďte 
pripravení vždy obhájiť svoju 
nádej (a vieru) pred tými, ktorí 
vás o to žiadajú“ (1 Pt 3,15).

Dve zásady 
na začiatok

Prvá zásada. „Musíme niečo 
urobiť“ sa vzťahuje v prvom 
rade na nás samých. Najprv 
musím niečo urobiť v prospech 
svojej viery, svojho kresťanské-
ho presvedčenia. Je zásadné, 
aby som najprv ja bol prakti-
zujúcim a veriacim kresťanom, 
lebo inak nemôžem urobiť pre 
vieru iného nič, ak ja sám nie 
som veriaci a praktizujúci 
kresťan.

Druhá zásada. „Mu-
síme niečo urobiť“ 
znamená, že treba 
„konať“, nie ostať le-
nivým, nečinným. 
Koľko lenivcov si ho-
vorí, že sú veriacimi, 
ale nedvihnú sa z po-
stele alebo od televí-
zora, aby v nedeľu šli na 
svätú omšu? Ako chcú 
niečo urobiť pre svoju vie-
ru, keď nedokážu prekoná-
vať svoju lenivosť a pohodlie? 
Toto by sa malo radikálne zme-
niť, ak chceme niečo urobiť pre 
svoju kresťanskú vieru.

Čo bude nasledovať?
V nasledujúcich príspevkoch 

chcem poukázať na konkrétne 
kroky k tomu, ako je možné 
niečo robiť pre svoju osobnú 
kresťanskú vieru. Prvým kro-
kom je účasť na svätej omši, 
druhým krokom je biblické 
poznanie, tretím krokom je 
poznanie kresťanského ume-
nia, štvrtým krokom je pozna-
nie cirkevných dejín. Sú to 
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vo svojich čnostiach? Prekľaj 
Boha a zhyň“ (Jób 2,9). Ale keď 
prešiel čas skúšky a Jób obstál, 
Boh zdvojnásobil jeho maje-
tok, Jób mal opäť synov a dcéry, 
z  ktorých mal radosť, žil dlho 
a videl svojich synov a vnukov 
(Jób 42,10-17).

Podobne sa pýtajú aj apoštoli 
Pána Ježiša: „My sme opustili 
všetko a šli za tebou. Čo za to 
dostaneme?“ Ježiš však od-
povedá: „Každý, kto pre moje 
meno opustí dom, bratov a ses-
try alebo otca a matku, alebo 
deti, alebo polia, dostane sto-
násobne viac a bude dedičom 
večného života“ (Mt 19,27-29).

Autori, ktorí sa usilujú o du-
chovný výklad knihy Jób tvrdia, 
že táto kniha naznačuje Božiu 
priazeň voči človeku na tejto 
zemi, ale najmä Božiu priazeň 
voči veriacemu človeku po jeho 
smrti, vo večnosti. Je to odme-
na večného života pre človeka, 
ktorý bol verný Bohu na zemi. 
Pán Ježiš už jasne hovorí, že 
odmenou za to, že človek krá-
ča za Ježišom, bude „dedičstvo 
večného života“.

Večnosť na prvom 
mieste

Ak sme veriacimi kresťanmi, 
môže sa stať, že nás Pán Boh 
zahrnie aj pozemskými darmi. 
Avšak rovnako platí, že nás ne-
musí zahrnúť svojimi pozem-
skými darmi (napr. dostatkom v 
oblasti majetku, šťastnej rodiny 
a i.) Pozemský osud kresťana 
sa vôbec nemusí odlišovať od 
pozemského osudu iného člo-
veka, ktorý kresťanom nie je. 

Použitá literatúra: Sväté písmo, jeruzalemská biblia, Trnava: Dobrá kniha, 2015. Benedikt XVI., 
Ultime conversazioni, Milano: Garzanti 2016. Pápež František, Meno Boha je milosrdenstvo, Bra-
tislava: Fortuna libri 2015. Jean-Pierre Torrell, Fenomén „katolícka teologie“, Praha: Krystal 2013. 
Tomáš Akvinský, O duvodech víry, Praha: Krystal 2011. Boethius, Filosofie utešitelkou, Praha: Vy-
šehrad 2012. Michael Novak, Boha nikto nevidí. Temná noc ateistov aj veriacich, Bratislava 201

Či nám naši predkovia neza-
nechali ľudovú múdrosť: Koho 
Pán Boh miluje, toho krížom 
navštevuje? Michael Novak, 
Američan so slovenskými ko-
reňmi, v jednej zo svojich kníh 
napísal, že mu mladšieho brata 
(katolíckeho kňaza a misionára) 
zabili v Pakistane a že matka Te-
reza asi 40 rokov prežívala akési 
„duchovné temno“ vo vzťahu 
k Bohu a predsa pri Pánu Bohu 
vytrvala. Preto tvrdí, že na tejto 
zemi nám kresťanstvo nemusí 
nutne zaručovať úspech a náš 
život môže byť podobný životu 
tých, ktorí nie sú kresťanmi. Dô-
ležitá je však večná odmena! Iný 
príklad. Peter Seewald sa spýtal 
pápeža Benedikta XVI., ktoré sú 
jeho najmilšie modlitby a pápež 
odpovedal: „Ja ťa, Pane, milujem 
nie preto, že mi môžeš dať večný 
život alebo poslať ma do večné-
ho zatratenia, ale preto, že si môj 
Boh a Pán. Milujem ťa, lebo Ty si 
Ty.“ Je to modlitba sv.  Františka 
Xaverského (Posledné rozhovo-
ry, str. 25). Niečo podobné prežil 
aj filozof Boethius (480 – 525), 
keď bezprostredný vzťah k Bohu 
nadobudol vo väzení, kde čakal 
na smrť.

Pozvanie
Drahí priatelia! S dovolením 

vášho pána farára vás teda po-
zývam absolvovať túto cestu za 
upevnením našej viery na strán-
kach markušovského farského 
časopisu Pokoj a dobro. A  pro-
sím vás, aby ste toto pozvanie 
prijali v dobrej vôli, že ideme 
niečo urobiť pre našu vieru. Ďa-
kujem a modlím sa za vás.

Mons. Ján Duda

v  roku 2008 a stanovil zákaz 
práce, resp. nedeľného predaja 
na Nový rok, Veľkonočnú nede-
ľu, Štedrý deň (poobede) a Na-
rodenie Pána. 

Terajšia iniciatíva poslancov 
NR navrhuje v novele Zákon-
níka práce rozšíriť zákaz ma-
loobchodného predaja počas 
štátnych sviatkov a dní pracov-
ného pokoja o ďalších dvanásť 
dní. Je to krok správnym sme-
rom, ale malo by sa ísť ďalej 
a zakázať prácu v tieto sviatoč-
né dni nielen v obchodoch, ale 
aj v štátnych, resp. súkromných 
firmách. A hlavne v nedeľu, 
aby nedeľa bola voľným dňom, 
sviatkom pre všetkých. Aj naši 
slovenskí biskupi na túto tému 
zareagovali pastierskym listom 
o svätení nedele, ktorý sa čí-
tal v  kostoloch v minuloročnú 
prvú adventnú nedeľu. 

Treba dúfať a myslieť aj 
v modlitbách na to, aby sa na-
šlo viac ľudí, ktorí budú presa-
dzovať na rôznych úrovniach 
spoločnosti i v parlamente, aby 
rodina mohla stráviť nedeľu 
v pokoji so svojimi najbližšími, 
otcovia a mamy s deťmi, aby 
mohli ísť spolu na bohosluž-
by, spoločne stolovať, navštíviť 
príbuzných, starých a cho-
rých ľudí, dopriať si oddych, 
prechádzku. Aby nedeľa bola 
Dňom Pána v našich rodinách 
na celom Slovensku.

Jozef Sendrej Teplička

Deň 
sviatočný 

svätiť
pokračovanie zo strany 7
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Hoci je každý vzťah jedineč-
ný, po vypočutí mnohých život-
ných príbehov si začal všímať 
opakujúce sa vzorce správania. 
Na ich základe postavil svoju 
teóriu, že existujú rôzne preja-
vy lásky, ktorými ľudia hovoria. 
Niekto vám z  lásky kúpi kyticu 
kvetov, iný namiesto vás nakú-
pi a navarí a ďalší si vás pritúli 
a celý večer vám bude hovoriť, 
že vás miluje. Tieto prejavy sú 
rôzne tak, ako sú rôzni ľudia, 
ale jedno majú spoločné – kaž-
dý z nás preferuje určitý pre-
jav lásky, ktorým sa prihovára 
k  iným a  zároveň prijíma len 
určité prejavy lásky, ktorými iní 
hovoria k nemu.

Nemusíte sa obávať zložitých 
teoretických informácií. Ta-
kýchto jazykov je iba päť a  po 
prečítaní ich charakteristiky 
ľahko odhalíte svoj vlastný, ako 
i jazyk svojho partnera. Možno 
si odrazu uvedomíte, že aj keď 
vám už pol roka nevyznal lás-
ku, každý deň trpezlivo počúva 
všetko, čo máte na srdci, a tým 
vám dáva najavo svoje city. 

Názor PSYCHOLÓGA

Hovoríte s partnerom 
tým istým jazykom lásky?

Gary Chapman pracoval dlhé roky ako pastor a manželský poradca. 
Každodenne počúval o radostiach a strastiach partnerského a rodinného 
života. Radil, ako zvládnuť pubertálne deti, manželskú krízu, vyhasnutú 

vášeň, chýbajúcu komunikáciu, a pomáhal rozhodovať o tom,  
či má manžel pomáhať s domácimi prácami, alebo je to úloha ženy. 

Slová uistenia
Pochvala, úprimný kompli-

ment, obdiv, uznanie, vyznanie 
lásky, vyjadrenie záväzku – ak 
vám práve tieto slová dokážu 
priniesť na tvár úsmev a po-
koj do srdca, pravdepodobne 
ide o váš jazyk lásky. Najlepšie 
je vyjadrený v jednoduchých 
uisteniach ako: „V tých šatách 
vyzeráš úžasne.“ „Vždy ma do-
kážeš rozosmiať.“ 

Pozornosť
Darovať niekomu svoj čas 

bez kontrolovania smartfó-
nu, bez pozerania televízie 
alebo uvažovania nad vlast-
nými problémami je v súčas-
nosti najcennejším prejavom 
záujmu o druhého človeka. 
Znamená to pozerať si do očí, 
rozprávať sa bez rušivých vply-
vov, ísť na výlet, na prechádzku 
alebo na dobrú večeru. Ak váš 
partner hovorí jazykom lásky 
„pozornosť“ alebo „kvalitne 
strávený spoločný čas“, čerpať 
z neho budete obaja.

Darčeky
Samotná láska je aktom pl-

ným dávania toho najlepšieho 
čo máme. Milovníci darčekov 
nemusia byť práve materialisti, 
jednoducho k nim hmatateľné 

Foto: Peter Lazor

prejavy lásky prehovárajú naj-
hlasnejšie. Darček je čokoľvek, 
čo môžu držať v ruke a povedať 
si, že na nich niekto myslel, 
hoci práve nebol pri nich. Ide 
viac o symbol ako o konkrétnu 
vec. 

Služba 
Hovoriť jazykom služby zna-

mená vyjsť zo zóny svojho 
komfortu, urobiť niečo, čo veľ-
mi radi nerobíme, ale vieme, 
že druhého človeka to poteší. 
Alebo urobiť veci, ktoré sú pre 
nás jednoduché a pre nášho 
partnera sú španielskou dedi-
nou. Uvariť obed, povysávať, 
vymeniť plienku dieťaťu, zájsť 
do lekárne, opraviť počítač... 
Možností je neúrekom. 

Fyzický dotyk
Prejaviť lásku objatím či boz-

kom je pre človeka tak priro-
dzené, ako naliať si pohár vody, 
keď je smädný. V prípade jazy-
ka lásky však nejde iba o tieto 
základné prejavy. Môcť partne-
ra držať za ruku na verejnosti, 
nebyť odmietaný, oprieť sa 
oňho alebo zaspať v jeho náru-
čí – tieto prejavy ocenia najmä 
ľudia hovoriaci jazykom lásky 
„fyzický dotyk“.

Zuzana Klučárová

Foto: Peter Lazor
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Inštalovanie nového pohonu  
zvonov v Lieskovanoch
Foto: Ondrej Švančara

Adventný veniec 
pred  kostolom 
na Tepličke
Foto: Jozef Sendrej

Brigáda: Výrub a vyčistenie brala pod kostolom v Markušovciach
Foto: Ondrej Švančara
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Karneval 2017  
v Markušovciach, 
foto: Pavol Zmuda

Dobrá novina  
v Markušovciach, 

foto: Peter Lazor  

Dobrá novina na Tepličke, foto: Patrik Hudran

Adventný veniec 
pred  kostolom 
na Tepličke
Foto: Jozef Sendrej
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RUŽENCOVÉ BRATSTVO 

KRÁČAJME S MÁRIOU
Stála Matka bolestivá vedľa 

kríža ľútostivá, keď na ňom 
Syn milý pnel.

Syna jej odsúdili na smrť! 
Za čo? Vedela o tom už vtedy, 
keď povedala: „Hľa, služobnica 
Pána, ...“ (Lk 1,38)? 

Určite nevedela kedy, čo 
a ako sa má niečo stať, ale celý 
život bola pripravená na sprá-
vu, že jej Syn má spasiť svet. 
Teraz kráča s davom ľudí na 
Golgotu a sprevádza svojho 
Syna na poslednej ceste jeho 
pozemského života, na krížovej 
ceste. Ježiš doráňaný a  ubo-
lený ide s krížom na Kalváriu, 
a zrazu padá. Trikrát padá a tri-
krát vstáva, cíti slabosť, bolesť, 
utrpenie, ale z  lásky k  nám 
a  z  poslušnosti k  Otcovi krá-
ča ďalej. Po ceste napomína 
ženy: „Neplačte nado mnou, ale 
samy nad sebou a nad svojimi 
deťmi.“ Na hore jej Syna spolu 
s  dvoma lotrami pribíjajú na 
kríž! Och, aký to bôľ prenikol 
jej srdcom a celým jej telom, 
keď to vidí a nezmôže nič, len 
plakať. „Zdravas', Mária, milosti 
plná, ...“

Pre hriech ľudu bezbožného 
vidí Syna mučeného, krv sa 
leje z jeho žíl.

Kajúci lotor kričí: „ ..., ale on 
neurobil nič zlé,“ a dodáva, „Je-
žišu, pamätaj na mňa, keď prí-
deš do svojho kráľovstva.“ Pod 
krížom stojí jeho Matka. Pre-
žíva vrchol svojej bolesti, keď 
vidí visieť a tri hodiny v bolesti 
umierať svojho ukrižovaného 
Syna. Od žiaľu má skrivenú 
tvár, po ktorej sa lejú slzy. Ne-
počuť jej krik, tŕpne, v tichosti 
a v pokore k Bohu prežíva Je-

žišove bolesti, ktoré nedokáže 
ošetriť, utíšiť. Chcela by mu 
pomôcť, no nemôže, lebo je to 
Božia vôľa, je to jeho plán. Ježiš 
ani v tejto chvíli nezabúda na 
svoju matku a slovami: „Hľa, 
tvoja matka,“ ju zveruje apoš-
tolovi Jánovi. „Zdravas', Mária, 
milosti plná, ...“

Kriste, keď zo sveta vyjdem, 
nech skrz tvoju Matku prídem 
do víťazstva slávneho.

Panna Mária celý svoj život 
prežila ako služobnica. Však 
jej trpiaca láska dosiahla veľ-
kú odmenu, bola korunovaná 
a vzatá do neba. Je požehnaná 
medzi ženami, jej služba trpi-

Pieta 
v kostole 
na Tepličke, 
foto: Jozef Sendrej

teľky nebola márna.„Zdravas', 
Mária, milosti plná, ...“

Panna Mária, tvojho Syna  
odsúdili na smrť pre moje hrie-
chy, moju nedbalosť, neveru, 
nevšímavosť a tvrdosť srdca. 
Tvoj Syn sa z lásky k nám obe-
toval, ukázal, ako máme žiť 
a ako máme konať dobrá. Nech 
táto bolestná cesta pretvorí 
náš život a vzbudí v nás lásku 
k blížnym. Robme aj my dob-
ré skutky, pokánie a nesme si 
spolu bremená. Aby sme doká-
zali naplniť Kristovu modlitbu, 
ktorou prosil za nás nebeského  
Otca: „Aby všetci boli jedno, ako 
ty Otče vo mne a ja v tebe. Aby 
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On-line život 
vo vlastných rukách
Zdá sa, že nám i našim deťom prerástli mobily a internet cez hlavu a že z dobrého 

sluhu sa stáva zlý pán.  Pri príležitosti vzniku Centra prevencie internetovej závislosti 
nezavislost.sk chceme ponúknuť niektoré rady odborníkov pre rodičov. 

Juraj Holdoš, psychológ a vý-
skumník pôsobiaci na KU v Ružom-
berku uvádza, že závislosť od interne-
tu je správanie, pri ktorom dochádza 
k nadmernému používaniu internetu 
a u jedinca vedie ku komplikáciám 
v psychickej, sociálnej, pracovnej ale-
bo školskej oblasti. U závislého má 
používanie internetu oveľa väčšiu 
prednosť ako iné konanie, ktoré si 
predtým cenil. Väčšinou si prvé varov-
né príznaky všimnú blízki postihnutej 
osoby, čo je často zdrojom konfliktov. 
Ďalším varovným signálom sú pribú-
dajúce problémy v práci alebo v škole, 
spôsobené nadmerným "internetova-
ním". I keď závislý neužíva chemickú 
látku – drogu, mechanizmus závislosti 
je veľmi podobný. Dokonca sa zistilo, 
že u závislých od kokaínu a závislých 
od internetu dochádza po istom čase 
v mozgu k podobným patologickým 
zmenám. Avšak na rozdiel od drog, sa 
zo závislosti na internete nedá absti-
novať. 

Ako obmedziť surfovanie po webe? 
Je potrebné vyplniť čas rôznymi akti-
vitami, záujmami. Ak vytvoríme zo-
znam príjemných aktivít, ktoré chce-
me deťom ponúknuť, snažme sa ich 
vykonávanie v pravidelných časových 
intervaloch dodržiavať. Veľmi užitoč-
ným krokom v obmedzení chatovania 
je stanovanie si presného času, ktorý 
deti strávia on-line. Aby sme stanove-
ný čas dodržali, je užitočné používať 
externé upozornenie, napríklad bu-
dík, minútky či programy... Lepšie je 
k internetu pristupovať častejšie a na 

krátky časový úsek, nie napríklad iba 
raz denne, ale na dlho. Úspechy mož-
no motivovať malými odmenami, sa-
mozrejme, nie odmenou sedenia pri 
počítači či mobile. Rodičia môžu vy-
robiť kartičku, na ktorej bude na jed-
nej strane päť  hlavných problémov, 
ktoré prináša závislosť od internetu. 
Na druhej strane bude päť benefitov/
výhod, ktoré prinesie obmedzenie 
takéhoto správania. Je dobré takúto 
kartičku nechať na viditeľnom mies-
te, alebo nechať ju nosiť stále pri sebe, 
napríklad v peňaženke alebo pri mo-
bilnom telefóne. Takýmto spôsobom 
posilňujeme a utvrdzujeme motiváciu 
dostať používanie internetu pod kon-
trolu. 

Pri negatívach nemožno nespome-
núť i fakt, že elektromagnetické žiare-
nie mobilov, wifi sietí a iných podob-
ných zariadení nepriaznivo pôsobí na 
fyzické zdravie človeka. Preto odbor-
níci radia mobily používať čo najme-
nej a zvlášť vystríhajú pred častým po-
užívaním mobilov deťmi do 16 rokov. 
V závere dávame do pozornosti azda 
paradoxný tip nielen pre deti – apli-
kácia neZávislosť anonymne meria 
čas trávený na mobile a v jednotlivých 
aplikáciách, ponúka test interneto-
vej závislosti, časovú stopku a ďalšie 
funkcie, ktoré môžu používateľovi po-
môcť lepšie sa poznať a získať rovno-
váhu medzi časom stráveným on-line 
a off-line. 

Adriana Lazorová
Použité zdroje: https://www.internetovazavislost.sk/ 

http://www.biospotrebitel.sk/  
http://elektrosmog.voxo.eu/

svet uveril, že si 
ma ty poslal.“ 
Buďme k  sebe 
tolerantní, po-
môžme tým, 
ktorí to potrebu-
jú, chorým, sta-
rým, osamelým, 
deťom i ľuďom 
v núdzi. Veď aj 
naša nebeská 
Matka sa s lás-
kou stará o nás, 
o svoje deti.
„Zdravas', 
Mária, milosti 
plná, ...“

Renáta 
Regecová
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ROZHOVOR

Viera mi dáva odpovede  
na moje otázky

Jedného večera pred desiatimi rokmi ju po svätej omši oslovil pán farár J. Duda s prosbou. Pre časopis 
Pokoj a dobro navrhol spracovať históriu kamenného kríža na kostolnom nádvorí. Dovtedy sa nijako zvlášť 

do diania farnosti nezapájala. Jeho výzvu však prijala, a takto nebadane začala písať a tvoriť. 

Jubilantka Mária Koňaková

Aktívna farníčka
V súčasnosti je členkou hos-

podárskej rady, organizačne 
zabezpečuje upratovanie kos-
tola a iné písané i nepísané 
služby potrebné pre dôstojné 
slávenie svätej omše ako aj 
náboženského a duchovného 
života v dedine. A hlavne, za-
pája sa vždy nad rámec svojich 
povinností či úloh. 

Doteraz si pribúdajúce roky 
nejako zvlášť neuvedomova-
la. Vek, ktorý prišiel, prijíma 
s rozpakmi, ale s pokorou a je 
vďačná za zdravie, za prežité 
roky. Čo bolo, alebo mohlo byť 
inak, je nenávratne v minulosti 
a ako hovorí – „nijako to už ne-
zmením“.

Rodinné zázemie
Zásadný vplyv na jej vieru 

mala predovšetkým jej rodi-
na. „Bolo nás päť detí,“ spomí-
na Marienka, „a naši rodičia 
boli tí, ktorí nás v nábožen-
skom duchu viedli od malička. 
Mama bola nábožná. Všetko 
v  našom živote bolo podmie-
nené vierou v Boha. Na týchto 
základoch stojí moja osobná 
viera. Spočiatku to bolo iba 
rutinné praktizovanie nábo-
ženského života. Zlom nastal, 
keď moji rodičia začali byť 
odkázaní na pomoc iných. Si-
tuáciu som riešila tak, že som 
sa vrátila domov na Tepličku 
a do práce do Kvetnice som 
začala dochádzať. Otec čosko-
ro zomrel. Ostala mama s ob-
medzenou pohyblivosťou. Po-
sledných päť rokov jej života, 
až do jej posledného dňa, som 
ju takmer každodenne autom 
vozila do kostola. Niekedy to 
bolo pre mňa vyčerpávajúce. 
Uvedomila som si však, že to 
je to najviac, čo pre ňu môžem 
urobiť. A cez jej utrpenie a po-
zvanie Ježiša cez slová evanje-
lia: „Poďte ku mne všetci, ktorí 
sa namáhate a ste preťažení, 
a ja vás posilním,“ sama som si 
prehlbovala svoj vzťah k Bohu 

a posilňovala vo viere. Vieru 
sa snažím žiť preukázateľný-
mi skutkami pre dobro svojich 
blížnych a pre spoločenstvo, 
v ktorom žijem."

Jej láskavý vzťah 
k Tepličke

Tepličku má rada. O jej oby-
vateľoch sa vyjadruje láskavo: 
„Odjakživa tu žili nábožní ľu-
dia, napriek ťažkej dobe, ktorú 
žili. Ľudí okrem iného formuje 
aj prostredie a doba, v ktorej 
žijú. Život Tepličanov bol vždy 
úzko spätý s prírodou a pôdou, 
ktorá ich živila. Viera v Boha 
bola prvoradou a samozrej-
mou súčasťou života každej 
rodiny. Teplička je a vždy bola 
filiálkou Markušoviec. V minu-
losti museli veriaci kráčať za 
Božím slovom peši do farského 
kostola. Dnes Božie slovo príde 
za nami. A to každý deň! Vždy 
boli ľudia obetaví aj menej 
obetaví. Bolo to tak v minulos-
ti a je to tak aj teraz. A fakt, že 
kostolné lavice ostávajú prázd-
ne, trápi aj nás. Dôvody každý 
pozná. Verím, že ak človek má 
vieru zakorenenú hlboko vo 
svojom srdci, cestu k Bohu späť 
skôr či neskôr nájde.“



17

pokoj
A dobro

05
2016

Narodila sa v Tepličke v bežnej kresťanskej 
rodine. Tu prežila aj roky svojho detstva 

a dospievania. Po skončení základnej 
školy si vybrala povolanie zdravotnej 

sestry, ktoré absolvovala na Zdravotníckej 
škole v Levoči. Tesne pred maturitou sa 
v ich ročníku robil nábor sestier do troch 
tatranských ústavov so zameraním na 
pľúcne choroby. Prihlásila sa aj Mária. 

Chcela ísť sama vlastnou cestou životom, 
cestovať, poznávať svet. Dostala sa do 

Kvetnice pri Poprade, kde ako zdravotná 
sestra pracovala až do dôchodku. Svoj 
život rozdelila na dva domovy. Domov 

prežitý v Kvetnici spojený s prácou a domov 
v Tepličke, ktorý nikdy neprestal pre ňu byť 

tým naozajstným domovom.
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Aktívna sedemdesiatnička
Počas rozhovoru nejedného z nás pani Marienka 

zahanbila. Je to človek s aktívnym prístupom k živo-
tu. Patrí k tým ženám, u ktorých má človek pocit, že 
vek je naozaj len číslo. 

Zaujíma sa o históriu, číta kvalitné knihy a zvláda 
aj moderné technológie, ktoré jej pomáhajú pohy-
bovať sa vo svete informácií. „Kúpili mi počítač, tak 
som sa začala učiť na ňom pracovať,“ takto racionál-
ne pristupuje k novým životným výzvam. Krásne 
prekvapenie prišlo takmer na záver rozhovoru, keď 
nám skromne a zároveň s nefalšovanou radosťou 
ukázala jej úžasnú tvorbu: sama navrhla a  vlast-
noručne vytvorila krojované bábiky, ktoré majú na 
sebe repliku skutočných krojov z Tepličky. Je to pre-
cízna práca a pani Marienka by si priala, aby raz boli 
uchované aj pre ďalšie generácie.

História  a cestovanie
„Vždy ma zaujímalo, kto sme a odkiaľ pochádza-

me,“ uvažuje, a preto často pátra v historických kni-
hách, ale aj na internete a hľadá odpovede na svoje 
zvedavé otázky. Okrem obdivu dejín si obľúbila ces-
tovanie a hlavne „duchovnú turistiku“. Navštívila 
mnohé zaujímavé miesta, no najmilšie sú pre ňu 
dve hory – Mariánska hora v Levoči a Kráľova hoľa, 
ktorú má prejdenú z každej možnej strany. 

Záverečné slovo
Najradšej si spomína na časy spojené s jej povola-

ním zdravotnej sestry v Kvetnici a na spolupracov-
níkov a priateľov, s ktorými prežila kus svojho aktív-
neho života.

Poďakovať by chcela svojej veľkej rodine. „Vlastnú 
rodinu nemám,“ hovorí, „nikdy však nie som sama. 
Vždy stoja pri mne. A je to aj opačne. Vždy som tu 
pre nich. Nemám veľké očakávania. Život sa skladá 
z dobrých i tých menej dobrých osobných príbehov. 
Treba sa tešiť z toho dobrého a s Božou pomocou pri-
jať aj to ťažšie.“

Marienka rada hovorí, že život človeka má zmy-
sel, ak po ňom vo svete zostane o trocha viac lásky 
a dobra. S pokorou dodáva, že ona nič veľké v živo-
te neurobila. No ľudia ju poznajú ako rešpektovanú 
farníčku a vedia, že doposiaľ dala tomuto svetu kus 
dobra, lásky a aktívnej pomoci.

Aj za jej prácu pre náš časopis jej srdečne ďaku-
jeme.

Za rozhovor ďakuje redakcia,  
spracovala: Monika Hodnická.

Kríž  na dvore u Márie Koňakovej
Foto: Peter Lazor
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pre deti

M
yslím, že v skutočnosti 
nie je na svete nik, koho 
život by pripomínal 
prechádzku ružovou 

záhradou. Boh každému z nás 
naložil na plecia kríž šitý na 
mieru. A zariadil to tak preto, 
že nebo si treba zaslúžiť, a ne-
existuje iný most do neba ako 
kríž. Nesením kríža tu na zemi 
máme možnosť odpykať si svo-
je hriechy už na tomto svete. 

Kríž môže mať najrôznejšiu 
podobu. Môže to byť osame-
lý život, starostlivosť o vážne 
choré dieťa, manžel alkoho-
lik, drogovo závislý syn, práca, 
ktorá nás nenapĺňa, smrť dra-
hého človeka, znášanie ťažkej 
choroby, večná nespokojnosť 
s vlastným vzhľadom, život 
v zahraničí bez rodiny, nezria-
dený život vlastného dieťaťa, 
starostlivosť o rodiča, ktorý ne-
trpezlivo znáša svoju starobu, 
nevera manžela, neschopnosť 
počať dieťa, finančné ťažkosti a 
mnoho iných. Niekoho kríž sa 
nám môže zdať ľahší, iného zas 
ťažší. Vždy je však práve taký 
ťažký, aký sme schopní uniesť.

Koho Pán Boh miluje, 
toho krížom navštevuje

Ťarcha kríža však nie je dô-
ležitá. Dôležité je, ako sa k ne-
seniu kríža postavíme. Ak ho 
prijmeme a budeme trpezlivo 
niesť, bude sa nám ľahšie zná-
šať. Vtedy si popri nesení kríža 
všimneme aj množstvo krás-
nych vecí, ktoré nám Boh po-
siela do cesty, aby nás potešil. 
A naopak, ak kríž odmietame, 
repceme naň, závidíme kríž 
inému a sťažujeme sa, prečo 
práve my máme mať taký kríž, 

naraz ešte viac oťažie a zdá sa 
nám nemožné ho uniesť. Vte-
dy okrem kríža už neuvidíme 
nič iné. Možno sa tiež budeme 
snažiť ako pútnik z príbehu, zo 
svojho kríža odrezať. A možno 
sa nám časť kríža podarí hodiť 
na plecia inému. Raz nám však 
ten odrezaný kúsok bude chý-
bať a my ostaneme smutní stáť 
pred bránou do večnosti.

Veronika Šebestová
Lieskovany

Stará legenda rozpráva o ľuďoch, ktorí niesli so sebou svoje kríže. 
Jednému z pútnikov sa zdalo, že jeho kríž je veľmi dlhý, a tak z neho 

kúsok odpílil. Po dlhej ceste všetci zastali nad priepasťou. Na druhom 
brehu bolo už vidieť ako na dlani zasľúbenú zem. Bohužiaľ, neviedol tam 

nijaký most. Pútnici po malej chvíli váhania položili svoje kríže ponad 
priepasť. Všetky kríže dĺžkou vyhovovali a stali sa mostom.  

Len ten odrezaný bol krátky. Jeho majiteľ zostal stáť smutný a bezradný.

(Kazimierz Wójtowicz: O kázni a dáždnikoch)

Fotky: Pavol Zmuda
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PRE MLÁDEŽ

ČO MA UČÍ OCOT, ALEBO 
AKO BYŤ REBELOM

Aký bol tvoj prvý pokus, pri ktorom si obdi-
voval vlastnosti látok okolo seba? Môj asi zmes 
octu a sódy bikarbóny. Bolo to na prvom stup-
ni základnej školy a fascinovalo ma prizerať sa 
tomu, ako to celé vyšumí. Kyslý ocot „zaútočí“ 
na mierumilovnú bielu sódu bikarbónu za vzni-
ku soli kyseliny octovej, vody a oxidu uhličitého. 
V chemickom ponímaní – neutralizácia. 

Iná situácia. Máš dobrú náladu a pocit, že ťa 
nič nemôže rozladiť. No prídeš domov, kde je 
polovica tvojej rodiny rozhádaná a vidíš, že at-
mosféra je „dusná“. Máš dve možnosti. Buď sa 
staneš taktiež „sódou bikarbónou“ a prispôso-
bíš sa mrzutému zvyšku, alebo začneš meniť 
prostredie a bude z teba „agresívny ocot“, ktorý 
„zaútočí“ na ostatných dobrou náladou. A hneď 
sa lepšie „dýcha“. Prvá možnosť je určite poho-
dlnejšia a bezpečnejšia. No Pán Ježiš nám neho-
voril o tom, že náš život bude jednoduchý a po-
kojný, veď povedal: „Hľa, posielam vás ako ovce 
medzi vlkov. Buďte teda opatrní ako hady a jed-
noduchí ako holubice.“ (Mt 10,16). Buďte rebeli, 
buďte tí, ktorí idú proti prúdu a nestoja pasívne 
na mieste. Buďte soľou zeme (porov. Mt 5, 13) 
a svetlom sveta (porov. Mt 5, 14). 

Pravda vás vyslobodí
Čo to však znamená v praxi? Ani nie tak mať 

dobrú náladu neustále (to sa ani nedá), ale riadiť 
sa svedomím a radovať sa v Pánovi (porov. Flp 4, 
4). Alebo byť pravdivý, aj keď ma okolie pokladá 
za blázna. To je dnes ťažké. Blaise Pascal sa raz 
vyjadril, že pravda je v súčasnosti taká zastieraná 
a klamstvo sa tak rozšírilo, že človek už nedokáže 
poznať pravdu, ak ju skutočne nemiluje. Ak žije-
me s klamstvom a vieme o ňom, tak sme nepo-
kojní. No často je najväčšou úľavou, keď pravda 
vyjde najavo. Vojtech Kodet vo svojej Novéne 
k Duchu Svätému hovorí: „Nie je pre nás ľahké, 
úplne sa otvoriť pre Ducha pravdy, ktorý nás chce 
uviesť nielen do pravdy o Bohu a o svete, ale pre-

dovšetkým do pravdy o nás samých. Ľudia sa boja 
pravdy, lebo býva nepríjemná. Ale to je len jedna 
stránka pravdy, ona tiež oslobodzuje. Poznáte 
pravdu a pravda vás vyslobodí (Jn 8, 32), povedal 
Ježiš Židom. Tí to však neprijali.“ Naše stretnu-
tie s pravdou môžeme prirovnať ku stretnutiu 
sódy s octom. Najprv všetko šumí a naše vnútro 
je búrlivé a plné emócií. No časom sa to upokojí 
– zneutralizuje – oxid uhličitý sa v podobe zlých 
myšlienok a predsudkov odparí preč a ostane iba 
neškodná a mnohokrát užitočná voda a nejaká 
tá soľ. Áno, stretnutie sa s pravdou nie je príjem-
né, ale je oslobodzujúce.

Svet akútne potrebuje dobro
Ďalej môžeme byť octom aj skrze našu vytrva-

losť a odhodlanosť. Godzone tour v roku 2014 sa 
niesla v duchu: Nezastaviteľní. Zasiahla ma tam 
myšlienka: Buďte nezastaviteľní v láske k  rodi-
čom, v plnení si svojich povinností, v konaní dob-
ra. Presne to dobro potrebuje dnešný svet najviac. 
Práve tento „ocot“ môže rozhýbať tvoje okolie 
a veci sa začnú meniť k lepšiemu. Charakteristika 
tmy je nedostatok svetla. To isté môžeme pove-
dať aj o zle. Zlo je nedostatok dobra. Jasné, viem, 
dobro je široký pojem. Skús sa však obzrieť okolo 
seba. Kde je veľa sódy bikarbóny? Kde to škrípe 
a potrebuje namazať? Kde sú potrebné tvoje ruky 
k tomu, aby sa svet stal lepším miestom? Kde 
môžeš byť dnes rebelom a „octom“? Možno je 
to v škole, keď spolužiaci nechápu matike a ty si 
jediný, komu to páli (šťastný to človek) a môžeš 
im to vysvetliť „po slovensky“. Či možno v partii, 
keď vidíš, že ktosi je odstrkovaný a neprijímaný, 
a práve ty budeš ten, kto sa ho zastane a podporí 
ho. A možno ani nemusíš ísť ďaleko, stačí viac po-
máhať doma, porozprávať sa s tými, ktorým den-
ne nevenuješ toľko času. Ty už vieš, kde v tvojom 
živote potrebuje prísť ocot. Tak sa neboj a nepre-
mrhaj príležitosti, nebude ich veľa...

Mária Reinerová ml. 
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Ahoj, Dobráčikovia
Pôstny čas nás nenúti byť smutnými, práve na-

opak. Ak máme konať dobré skutky, zriekať sa nie-
čoho, je dôležité robiť to s radosťou a úsmevom na 
tvári. Úsmev na perách nám občas vyčaria i rôzne 
trapasy, na ktorých sa dá dobre zabaviť. Napríklad, 
keď si športovec dá gól do vlastnej brány, alebo keď 
rôzni speváci, modelky či moderátori spadnú na 
pódiu, alebo sa im popletie jazyk a povedia niečo 
úplne inak. 

Čítala som o žiačke, ktorá po dlhom čase vide-
la kráčať oproti obľúbenú pani učiteľku, chcela ju 
objať, rozbehla sa tak radostne, že neubrzdila a obe 
spadli na zem. Správy informovali, že víťazným 
ruským biatlonistom v Hochfilzene zahrali starú 
hymnu, a to bol riadny trapas pre organizátorov. 
Raz na pohrebe, keď muži v oblekoch vkladali do 
hrobu truhlu, jednému pri zhýnaní praskli nohavi-
ce v zadnej časti na desaťcentimetrovú dieru.

Je humorné, keď sa trapas či, po francúzsky, faux 
pas (čítaj fó pá) stane niekomu inému. Horšie sa 
na to pozeráme pri vlastných nepodarkoch. Často 
robíme veci, pri ktorých si ostatní povedia: „Veď 
sa nič nestalo.“ No pre nás je to strašné, zvlášť pri 
predstave, že už sa situácia nedá vrátiť späť. Nie 
je ľahké pozorovať vlastný trapas. Nevieme, ako 
sa zachovať – či podľahneme panike, alebo... Áno, 
úžasným spôsobom je zobrať aj vlastnú situáciu s 
humorom, i keď musíme prekonať svoje zlyhanie.

pre deti

Zaujímavosti alebo, ako sa vyhnúť trapasom  
v zahraničí:

• Vo Francúzsku nepýtajte bagetu, v Taliansku 
syr, kapučíno dopoludnia. Dať si kečup na špa-
gety alebo na pizzu je v talianskom stolovaní 
neprekonateľná trápnosť. 

• V Japonsku, Francúzsku, Turecku a Saudskej 
Arábii je smrkanie nosa takmer zločin a dera-
vé ponožky veľký trapas.

• V arabských krajinách nesmieme odmietnuť 
žiadne ponúknuté jedlo alebo pitie, lebo tým 
hostiteľa urazíme.

• V Kambodži sa sedí na zemi. Muži sedia 
s  prekríženými nohami, ženy nie. 

• Číňania sa vyhýbajú priamemu očnému kon-
taktu, často majú svoj zrak zľahka sklopený, 
čím vyjadrujú rešpekt voči svojmu spoloční-
kovi. Inak vás považujú za drzých.

• V Číne, Rusku, Thajsku či na Filipínach dočis-
ta vyjedený tanier znamená, že ste ešte hladní 
a očakávate dupľu.

Niektoré z týchto krajín sú nám veľmi vzdiale-
né, no azda raz tieto informácie môžu pomôcť 
pre prípad lepšieho pochopenia cudzincov 
u nás, na Slovensku. 

A čo vy? Spomínate si na nejaké faux pas vo 
svojom živote? Napíšte nám, radi vaše príspevky 
zverejníme.

Adriana Lazorová
Zdroj:internet, foto: Peter Lazor
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INFORMÁTORhudba

„Je katastrofa, ak si neuvedomu-
jeme, že archeológovia sú dôleži-
tejší ako developeri,“ hovorí o de-
valvácii kultúrnosti.

Vladimír Godár sa 16. marca 
dožíva 61 rokov. V Bratislave ab-
solvoval štúdiá na Konzervatóriu 
a  Vysokej škole múzických umení. 
Bol odborným redaktorom redak-
cie hudobnín a kníh o hudbe vy-
davateľstva Opus a externým pe-
dagógom na VŠMU. Po študijnom 
pobyte vo Viedni pôsobil v Ústave 
hudobnej vedy Slovenskej akadé-
mie vied. Pracoval ako vedúci re-
daktor časopisu Slovenská hudba, 
prednášal na katedre estetiky Filo-
zofickej fakulty Univerzity Komen-
ského v Bratislave, bol riaditeľom 
vydavateľskej sekcie Národného 
hudobného centra, riaditeľom vy-
davateľstva Scriptoriummusicum 
a pedagógom skladby na Akadémii 
umení v Banskej Bystrici.

Spomínané ocenené dielo Mater 
predstavuje jedno z najvýznamnej-
ších diel súčasnej slovenskej vážnej 
hudby. Je plné emócie, napätia, 
nádherných melódií a vynikajúcich 
hudobníckych výkonov. Godár ho 
pojal ako poctu žene – matke. Toto 
dielo nabité tradíciou a históriou 
zaujme aj nereligióznych posluchá-
čov. Väčšinu skladieb, ktoré tvoria 
komponovaný celok, zložil Godár 
priamo pre výraznú osobnosť čes-
kej alternatívnej hudobnej scény 
Ivu Bittovú. Interpretuje ho ako 
sólistka so súborom starej hudby 
Solamentenaturali. Nahrávanie 
sa uskutočnilo koncom leta 2005 
v  kostole vo Svätom Jure. Mimo-

 je výnimočný hudobný skladateľ, muzikológ, vysokoškolský pedagóg, držiteľ 
Českého leva za hudbu k filmu Návrat idiota, taktiež Krištáľového krídla 

v kategórii hudba za album Mater.

riadne úspešné hudobné dielo zís-
kalo aj medzinárodné uznanie. 

Album Mater obsahuje sedem 
skladieb, z ktorých za najväčší 
skvost sa považuje Ecce puer – Hľa, 
chlapec. Táto skladba bola pôvod-
ne napísaná pre film Martina Šulíka 
Orbis Pictus. 

Dávam do pozornosti aj sklad-
by Magnificat, Uspávanky, Regina 
coeli a v neposlednom rade dielo 
Stála Matka, ktoré dokáže vtiahnuť 
myseľ v tejto pôstnej dobe do hlbo-
kého meditovania o pravdách našej 
viery.

Tohto hudobného intelektuála si 
dovolím nazvať slovenským Arvo 
Pärtom.

  Lazor Peter
Informácie požité z www.hudba.zoznam.sk, www.

vladimirgodar.wz.cz

Vladimír Godár domov  
a rodín

Počas Vianočného 
obdobia sa uskutočni-
lo požehnanie domov 
a rodín našej farnosti. 
Na sv. Štefana - Lies-
kovany; 1. a 6. januára 
nižný koniec Mar-
kušoviec; 7. januára 
Teplička a Pod Teplič-
ka; 8. januára vyšný 
koniec Markušoviec. 
Duchovní otcovia far-
nosti všetkým ďakujú 
za milé prijatie a vo 
svojich modlitbách 
všetkým farníkom aj 
naďalej vyprosujú Bo-
žie požehnanie a po-
moc.

Karneval
V sobotu 25.2. sa 

v telocvični ZŠ v Mar-
kušovciach tradične 
konal karneval, kto-
rý pripravili eRkári 
v  spolupráci so zák-
ladnou školou a obec-
ným zastupiteľstvom. 
Témou, v ktorej sa 
niesla výzdoba, nie-
ktoré masky i celý 
program, bolo obja-
vovanie vesmíru. Deti 
mali na jednotlivých 
stanovištiach, na kto-
rých ich čakali ani-
mátori ako pracovníci 
NASA, možnosť spo-
znávať planéty našej 
slnečnej sústavy, ako 
i súhvezdia, ktoré zdo-
bili telocvičňu. Porota 
ocenila najkreatív-
nejšie masky Malého 
princa, Majku z Gu-
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runu, Hviezdnu oblohu a rybičku 
Nemo. Ocenenie získali i najlepší 
tanečník Adam Bobrík a najlepšia 
tanečnica Ninka Lesňáková. Na 
všetkých účastníkov čakalo množ-
stvo tombolových cien, tanca, spo-
ločných hier, cukrová vata, občer-
stvenie a kopec radosti.

Dobrá novina  
Teplička 

Dňa 24. 12. 2015 sa dopoludnia 
uskutočnila Dobrá novina na Teplič-
ke a Pod Tepličke. Do koledovania sa 
zapojilo 48 detí, ktoré boli rozdelené 
do piatich skupín. ĎAKUJEME všet-
kým ľuďom dobrej vôle, ktorí nám 
otvorili svoje príbytky a s láskou nás 
podporili. Vďaka vám sa nám poda-
rilo vyzbierať sumu 1 365,80,-€, ktorá 
poputovala na pomoc deťom v Afri-
ke. ĎAKUJEME všetkým ochotným 
deťom, ktoré sa s radosťou do tohto 
projektu zapojili. Vedúci Dobrej no-
viny bol Patrik Hudran. 

22. ročník  
Dobrej noviny  

v Markušovciach
Aj tento rok sa markušovskí eR-

kári zapojili do celoslovenskej fi-
nančnej zbierky s názvom Dobrá 
novina. V dňoch 6. januára a 8. ja-
nuára zvestovalo radostnú zvesť 
o  narodení malého Ježiška dokopy 
15 detí a 9 animátorov. Na hornom 
konci nás do svojich príbytkov pri-
jalo 32 rodín a na dolnom konci 
sme navštívili 27 rodín. Dokopy sa 
do 22. ročníka Dobrej noviny v Mar-
kušovciach zapojilo 59 rodín, vďaka 
ktorým sa nám podarilo vyzbierať 
sumu 787,50 €. Zvlášť by sme chce-
li poďakovať ZŠ Markušovce, ktorá 
zorganizovala Vianočný bazár a vy-
zbierané finančné prostriedky ve-

novala Dobrej novine. Konkrétne 
šlo o sumu 100,- €. 

V mesiaci január bolo ešte mož-
né podporiť Dobrú novinu v kos-
tole, kde bola pripravená poklad-
nička. Do nej ľudia prispeli sumou 
74,- €. Všetkým, ktorí tento rok 
koledníkov Dobrej noviny do svo-
jich príbytkov prijali, a tým prispeli 
k tomu, aby sa ľudia na opačnom 
konci sveta mali aspoň o trošku 
lepšie, vyslovujeme úprimné  
ĎAKUJEM.

Zvony Lieskovany
V pondelok 27. februára na veži 

kostola v Lieskovanoch sa začalo 
s  inštalovaním nového pohonu 
zvonov. Práce zrealizovala firma 
Rduch – profesionálne vežové sys-
témy. Prvé zvonenie týmto systé-
mom bolo 1. marca o 12.00 h. 

Doterajší pohon zvonov svojpo-
mocne zostavil Michal Ovčiarik 
spolu so synmi Michalom a Du-
šanom, ktorý bol kompletne osa-
dený 9. novembra 1989. Prvýkrát 
zvony zazneli 17. novembra 1989.

Brigáda  
Markušovce

V sobotu 4. marca členovia Hos-
podárskej rady František Kalafut 
a  Michal Franko zorganizovali 
brigádu na brale pod kostolom 
smerom ku hlavnej ceste. Na zák-
lade súhlasu, ktorý vydal Okresný 
úrad Spišská Nová Ves odbor sta-
rostlivosti o životné prostredie sa 
previedol následný výrub a vyčis-
tenie brala pod kostolom. Všetkým 
chlapom úprimne ďakujeme za 
ich čas, námahu a profesionálne 
prevedenie všetkých prác pri  čis-
tení brala. Za drevo po vyčistení 
brala sme prijali 120,-€, ktoré budú 
použité ako milodar na kostol. 

-red-



pokoj
A dobro

01
2017

24

 Bez kňaza  
by smrť  
a utrpenie  
nášho Pána 
ničomu  
neposlúžili.
(Ján Mária Vianney)

Aranžovanie 
v markušovskom kostole (2017): 

Marianna Sečková
Foto: Peter Lazor


