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Tisícstopäťdesiaty odkaz
Tento rok v znamení tisícstopäťdesia-
teho výročia príchodu svätého Cyri-
la a Metoda nás navádza zamyslieť 
sa nad hodnotami, ktoré nám prišli 
sprostredkovať. Reč, písmo, kultú-
ra, viera, po celé roky prechádzajúce  
generáciami, mnohokrát skúšanými 
ťažkými spoločenskými, ekonomický-
mi, politickými pomermi, sú hlásané 
naďalej. I keď nemožno povedať, že 
v našej demokratickej spoločnosti, kde 
väčšina determinuje práva menšiny, 
je všetko v poriadku. Predovšetkým 
si dnešný človek, veriaci či neveriaci, 
všíma opak, tlak menšiny na väčšinu. 
Tak aj nás, kresťanov (podľa údajov 
–  na Slovensku väčšinu),  pritláčajú 
k múru rôzni aktivisti.

Okrem rôznych iných nezmysel-
ností, pozorujeme problém už eu-

rópsky, problém rodovej rovnosti. Aj 
v susedných krajinách existujú škôlky, 
kde deťom čítajú rozprávky o princo-
vi, ktorému sa páčil princ, chlapcom 
obliekajú dievčenské šatôčky, učia ich 
jemne rozprávať, dievčatkám ponú-
kajú chlapčenské hračky a učia ich 
rozprávať nižším tónom hlasu. Dejú 
sa tam i iné neobyčajnosti, aby si deti 
slobodne vybrali pohlavie: „Pozorne 
sleduj, čím chceš byť – dievčaťom ale-
bo chlapcom, ženou alebo mužom.“ 
Vo Francúzsku už v rodnom liste ne-
nájdeme meno otca a matky, len stro-
hé rodič jedna, rodič dva. V Nemecku 
odobrali deti do náhradnej starostli-
vosti rodičom, ktorí odmietli sexuálnu 
výchovu v podobnom duchu, pričom 
matku a otca uväznili za zanedbávanie 
výchovy.  Nevedno, či deťom v týchto 
krajinách povedia, že káčer s káčerom 

nemôžu mať malé káčatká, ale zdá sa, 
že to už neúmerne presahuje hranice 
našich cyrilometodských koreňov.  

Napriek tomu, skepticizmus ne-
môže byť pre nás prvoradý. Sv. Cyril 
a Metod odolávali výraznému odporu, 
intrigám a nevzdali sa. Tým nám za-
nechali odkaz medzi riadkami. Nech 
nás dnes nezastrašia polená, hádzané 
pod nohy menšinovými aktivistami 
a ich pomýlenými názormi, ani iné 
trápenia zvonku alebo vo vnútri našej 
rodiny, Cirkvi. Dodržiavanie desatora, 
sviatostný život, vzdelávanie vo viere, 
modlitba... posilňujú, uisťujú, napo-
máhajú vytrvať. Nie zanedbateľným je 
tiež odkaz vierozvestcov neostať ticho, 
vedieť vyjadriť svoj názor, bojovať za 
správnu vec. Dedičstvo otcov zacho-
vaj nám, Pane.

Adriana Lazorová

Snímka: Peter Lazor
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Milí čitatelia! 
Začiatkom mája sa v Bra-
tislave uskutočnila púť 
katolíckych médií Slo-
venska. Jej súčasťou bolo 
aj vyhodnotenie celoslo-
vensky vyhlásenej súťaže 
farských časopisov. S  po-
tešením konštatujeme, 
že naše PaDko obsadilo 
druhé miesto.

Časopisy z rôznych 
kútov Slovenska hodnoti-
la odborná porota, ktorá 
posudzovala nasledovné 
kategórie: štylistickú úro-
veň, grafickú úpravu, no-
vinársku etiku, splnenie 
poslania a celkovú úroveň 
časopisov. 

Veľkým prínosom pre 
redakciu je aj písomné 
hodnotenie, ktoré nám 
odovzdali. V ňom pou-
kazujú na konkrétne silné 
a slabé stránky periodika. 
Sme radi, že nám odbor-
níci svojím pohľadom 
ukazujú cestu, na ktorej sa 
môžeme zlepšovať. Pozi-
tívne hodnotenie potešilo 
a pripomienky sú pre nás 
výzvou na kvalitatívny 
posun dopredu. 

Odborná porota klad-
ne vyzdvihla to, že časo-
pis zaujímavo informuje 
o  dianí vo farnosti a má 
príjemnú a prehľadnú 
grafiku. Oceňujú, že re-
dakcii sa darí pripravovať 
pestrý, obsahom bohatý aj 
vzhľadom pútavý a pekný 
časopis. Vyzdvihli vytr-
valosť tvorcov a povzbu-
dzujú nás do ďalšej práce. 
Osobitne uznali vzdeláva-
cie príspevky a pochválili 
výrazné fotky - dobré zá-
bery a originalitu pohľa-
du. Pripomínajú, že na 
kvalitnejšom papieri (kto-
rý by bol finančne náklad-
nejší) by lepšie vynikli. 
Dajú sa však v plnej kva-
lite príjemne vychutnať na 
internetovej stránke. 

Medzi ocenenými boli 
časopisy, ktorých auto-
rov poznáme a ktorých si 
vážime, s väčšinou z nich 
sme už vyše pätnásť ro-
kov v kontakte. Na tom-
to mieste by som chcela 
poďakovať združeniu 
Network Slovakia, ktoré 
nás prostredníctvom svo-
jich každoročných letných 
seminárov „vychovávalo“ 
k  žurnalistike s kresťan-
ským základom. Vytvo-
rili sme veľkú komunitu, 
z ktorej vzišlo mnoho od-
borne i ľudsky kvalitných 
ľudí, z ktorých dnes niek-
torí pôsobia v rozličných 
významných oblastiach 
nášho spoločenského ži-
vota. 

Tiež nás teší, že mô-
žeme byť inšpiráciou pre 
ďalšie začínajúce noviny 
či časopisy. Všimli si nás 
nielen doma, ale aj v su-
sednej Českej republike, 
kam sme boli pozvaní 
prednášať na tému tvorby 
farských časopisov. 

Milí spolupracovní-
ci PaDka, veľmi si vážim 
Vašu obetavú a nezištnú 
prácu. Je príjemné spo-
lupracovať s ochotnými 
a zanietenými ľuďmi, kto-
rí by aj bez spomínaného 
ocenenia videli zmysel 
tejto práce. A to je to naj-
podstatnejšie. Zároveň 
sa chcem v zastúpení ce-
lej redakcie poďakovať 
všetkým, ktorí akýmkoľ-
vek spôsobom pomáhajú 
tvoriť naše PaDko, alebo 
ho priamo či nepriamo 
podporujú. Sme radi, že 
môžeme svojou troškou 
prispievať k  vytváraniu 
spolupatričnosti našej far-
skej komunity. Aj naďa-
lej vyprosujeme pre toto 
dielko Božie požehnanie.

Monika Hodnická, 
šéfredaktorka
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Dolinou sťa ozvena letel z chrámu
refrénu hlas:
ORODUJ za nás, ORODUJ za nás!
U päty božej muky, v tôni starej lipy
šuchol sa tieň.

Úbohé chlapča v slzách zopälo ruky,
pery mu šeptali bolestnú žalobu,
na otcov, na matky, na dobu.

Ó, krásna Pani, odpusť, neviem sa modliť,
nenaučili ma.

SOM SIROTA MODERNÝCH ČIAS I KEĎ MÁM
OTCA I MAŤ.

No i ja mám srdce, čo cíti, čo chce milovať.

Mama modliť nenaučila ma.
Vždy vraví: Nemám čas!
Otec, ako mnohí iní, vždy to isté zas:
Práca, auto, rádio, noviny.
Niet vraj čas! Niet čas!

Oni sa nemodlia. Nechcú? Neviem.
Možno v tom zhone zabudli, hanbia sa priznať.
Jedno viem, že nie sú šťastní,
nevedia milovať.

Ó, krásna Pani, počuj môj hlas:
SOM SIROTA MODERNÝCH ČIAS I KEĎ MÁM
OTCA I MAŤ.

Zľutuj sa, oroduj za nás!

(z archívu Alžbety Ruttkayovej)

Snímka: P. Lazor
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Najsvätejšia Trojica

V tajomstve Eucharistie je akoby 
zašifrované Božie zjavenie o tajomstve 
Trojice. Je v ňom akoby sprítomnená 
udalosť, ktorá sa uskutočnila pri Pá-
novom krste v Jordáne, kde sa zjavila 
Najsvätejšia Trojica. „Keď bol Ježiš po-
krstený, hneď vystúpil z vody. Vtom sa 
mu otvorilo nebo a on videl Božieho 
Ducha, ktorý ako holubica zostupoval 
a prichádzal nad neho. A z neba zaznel 
hlas: Toto je môj milovaný Syn, v kto-
rom mám zaľúbenie.“ (Mt 3,16 – 17)

Eucharistické 
posolstvo lásky Boha 
Otca
Z Najsvätejšej Eucharistie nám usta-
vične zaznieva tiché posolstvo o lás-
ke nebeského Otca k svojmu Synovi, 
ale aj k nám, jeho bratom a sestrám. 
Eucharistia je znakom, svedectvom 
i skutočnosťou toho, čo napísal svätý 
Ján apoštol vo svojom Prvom liste, 
keď nám predstavil prameň Božej lás-
ky: „Milovaní, milujme sa navzájom, 
lebo láska je z Boha a každý, kto milu-
je, narodil sa z Boha a pozná Boha. Kto 
nemiluje, nepoznal Boha, lebo Boh je 
láska. A Božia láska k nám sa prejavila 
v tom, že Boh poslal svojho jednorode-
ného Syna na svet, aby sme skrze neho 
mali život. Láska je v tom, že nie my 
sme milovali Boha, ale že on miloval 
nás a  poslal svojho Syna ako zmiernu 
obetu za naše hriechy. Milovaní, keď nás 
Boh tak miluje, aj my sme povinní mi-
lovať jeden druhého. Boha nikto nikdy 
nevidel; ale keď sa milujeme navzájom; 
Boh ostáva v nás a jeho láska v nás je 
dokonalá. A  že ostávame v ňom a on 
v nás, poznávame podľa toho, že nám 
dal zo svojho Ducha. A my sme videli a 
svedčíme, že Otec poslal Syna za Spasi-
teľa sveta. Kto vyzná: „Ježiš je Boží Syn,“ 
ostáva v ňom Boh a on v Bohu. A my, čo 
sme uverili, spoznali sme lásku, akú má 
Boh k nám. Boh je láska; a kto ostáva 
v láske, ostáva v Bohu a Boh ostáva v 
ňom.“ (1Jn 4, 7 – 16)

Eucharistické 
posolstvo múdrosti 
a dobroty Boha Syna
Najsvätejšia Eucharistia nám zjavuje 
aj múdrosť a dobrotu Božieho Syna, 
ktorý sa z lásky k nám stal človekom 
a narodil sa z Márie Panny. Eucharis-
tia je znakom múdrosti Slova, ktoré sa 
z poslušnosti Otcovej vôli stalo člo-
vekom, podstúpilo smrť na kríži, aby 
napravilo hlúposť našej ľudskej nepo-
slušnosti. Práve pre túto múdru po-
slušnosť má nebeský Otec v ňom zaľú-
benie. Múdrosť Slova sa v Eucharistii 
zjavuje aj v tom, že sa Kristus sprítom-
nil a dáva ľuďom v spôsoboch chleba 
a vína, v ľudsky dostupných znakoch 
a prostriedkoch, aby sme mohli mať 
účasť na tomto tajomstve. 

Eucharistické 
posolstvo moci Boha 
Ducha Svätého
V Eucharistii vierou vnímame aj pô-
sobenie moci Ducha Svätého. Jeho 

pôsobením si vzal Boží Syn telo 
z Márie Panny, ktoré je teraz prítom-
né pod eucharistickými spôsobmi. 
Kristus – človek v moci Ducha Svä-
tého v Eucharistii uskutočňuje svoje 
kňazstvo a vydáva sa v obeť za naše 
hriechy, a je za nás obetou svojmu 
nebeskému Otcovi. Pôsobením toho 
istého Božieho Ducha sme schop-
ní uveriť, že Eucharistia je umučený 
a vzkriesený Kristus, prítomný pod 
spôsobmi chleba a vína. Veď „nik ne-
môže povedať: „Ježiš je Pán,“ iba ak 
v Duchu Svätom.“ (1Kor 12, 3)

Nemožno uveriť v Najsvätejšiu 
Eucharistiu bez viery v Trojicu, ako 
ani nemožno veriť v Najsvätejšiu 
Trojicu bez viery v Eucharistiu. Vie-
ra v Eucharistiu zahŕňa vieru v lásku 
nebeského Otca, v múdrosť Božieho 
Syna – Slova, ktoré sa stalo telom 
a v moc Ducha Svätého, čo táto Pre-
velebná sviatosť obsahuje, zjavuje 
a hlása. 

Ondrej Švančara, 
správca farnosti

Eucharistia vyžaruje tajomstvo viery o Najsvätejšej Trojici. Táto Sviatosť sviatostí nielen obsahuje tajomstvo Trojice, ale 
ho aj hlása a umožňuje nám mať na ňom plnú účasť. Kedykoľvek slávime Eucharistiu, vždy prichádzame do kontaktu 
a utvárame spoločenstvo s troma božskými osobami: s Otcom, Synom a Duchom Svätým.

Snímka: P. Lazor
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Homília má veľmi zvláštny cha-
rakter. Nie je to lekcia katechizmu, 
ani teologická prednáška a tým menej 
ukážka rečníckeho umenia kazateľa. 
Pre kňaza je to duchovné poslanie, 
ktorého význam a náročnosť sa neda-
jú porovnávať s akýmkoľvek iným ve-
rejným prejavom. Toto poslanie mu 
prikazuje, aby Kristovo slovo, ktoré 
práve zhromaždeniu prečítal, objas-
nil a aktualizoval v živote tých, čo ho 
počúvajú. A to je nesmierne náročné 
poslanie, na ktoré ľudské sily nesta-
čia. Preto sa kňaz musí spoliehať na 
pomoc Ducha Svätého, ktorý vezme 
jeho ľudské, často nešikovné a kostr-
baté slovo a dá mu silu obrátiť srdcia 
počúvajúcich. 

Sme na veľkom omyle, keď po-
sudzujeme kazateľa podľa umelec-
kej úrovne jeho kázne. Mali by sme 
sa snažiť počuť Boha v jeho slovách, 
medzi jeho slovami zachytiť hlas 
Krista, ktorý sa nám prihovára. Niek-
torí hundrú na kazateľa a hovoria, že 
oni by to lepšie povedali. Možno áno, 
ale oni nie sú na túto službu pomaza-
ní, preto Duch nebude cez ich slová 
pôsobiť. Pôsobí v slovách toho, koho 
na túto službu povolal a pomazal. Nie 
je to človek, ktorý mení srdcia veria-
cich, ale Boží Duch, ktorému sa kňaz 
i veriaci majú snažiť byť otvorení.

Proste o Ducha Svätého pre ka-
zateľa, ktorý sa k vám prihovára, len 
v jeho moci môže kňaz dobre konať 
svoje poslanie.

Apoštolské  
vyznanie viery
Krédo, čiže vyznanie viery, je osob-
ným vyjadrením viery človeka 
svojmu Bohu. V ňom potvrdzuje-
me Bohu, že ho prijímame do svoj-
ho každodenného života a veríme 
v neho, ako vo svojho jediného pra-
vého Boha. Všetky vety Kréda, všetky 

jeho slová obsahujú zhrnutie článkov, 
právd katolíckej viery. 

Dnes sa často stretávame s kres-
ťanmi, ktorí majú zmätok v učení 
Cirkvi a Písma, vplietajú do pravej, 
po apoštoloch zdedenej náuky cu-
dzie prvky, ktoré narúšajú čistotu 
našej Bohom zjavenej spásnej viery. 
Považujú sa za katolíkov, no odmie-
tajú niektoré prvky učenia Cirkvi, či 
zároveň s evanjeliom vyznávajú i vie-
ru v rôzne bludy, ktoré sú v priamom 
rozpore s Písmom, napr. v reinkar-
náciu. Je dôležité pozorne bdieť nad 
čistotou svojej viery.

Tým, že vo svätej omši spoločne 
recitujeme alebo spievame Apoštol-
ské vyznanie viery alebo jeho dlhšiu 
verziu Nicejsko-carihradské, sláv-
nostne sa zriekame všetkých iných 
bôžikov a ich učenia, vplyvov iných 
náboženstiev a filozofií a zdôrazňu-
jeme svoju vernosť Trojjedinému 
Bohu. Pripomíname si tiež svoj krst, 
v ktorom sme sa my alebo naši rodi-
čia v  našom mene prvýkrát zriekli 
diabla a  vyznali pravú apoštolskú 
vieru. 

Modlitba veriacich
Prosby veriacich či modlitby prí-
hovoru, tak by sme mohli nazvať 

túto časť svätej omše. Prosby, ktoré 
predčítava miništrant alebo lektor 
sú prosbami celej Cirkvi za všetkých 
jej členov i za všetkých, ktorí potre-
bujú naše modlitby. Uchovali sa nám 
nádherné texty prvotných kresťanov, 
ktorými sa Cirkev spája i v čase po 
celé pokolenia. Je to modlitba uni-
verzálna, spoločná modlitba všet-
kých veriacich vo všetkých krajinách 
a dobách. Kňaz túto modlitbu iba 
zahajuje a uzatvára, lebo sú to prosby 
všetkých za všetkých.

Spoločne prosíme za rôzne kon-
krétne dary, milosti, uzdravenia, za 
Božiu pomoc v ťažkých situáciách 
pre nás i pre našich blízkych, prosíme 
i za duše zosnulých... Prosíme jedno-
myseľne, spoločnou formulkou  Pro-
síme ťa, vyslyš nás. Prosíme s dôve-
rou, majúc na pamäti Ježišov prísľub, 
že kde čo len dvaja alebo traja jedno-
myseľne prosíme zhromaždení v jeho 
mene, on nám nikdy neodoprie svo-
ju pomoc, lebo Pán je verný svojím 
prísľubom.

Tak končí bohoslužba slova, bo-
hatá a krásna vo svojom duchovnom 
pohybe.

Marek Ondra, kaplán
Snímka: P. Lazor

Homília
Kňaz sa prihovára ľuďom počas kázne 
podobne, ako sa Ježiš prihováral počas 
svojho verejného účinkovania zástu-
pom. Učí a vysvetľuje pravdy a tajom-
stvá Písma.

Markušovský rodák - kňaz Janko Rimbala  

SVäTá OMšA - V. ČASť
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Spočiatku arabskí páni nerobili 
väčšie prekážky kresťanským pútni-
kom, avšak v 11. storočí sa moci v Pa-
lestíne ujala dynastia Fatimidovcov 
a pánmi Svätej zeme sa stali seldžuckí 
Turci. Turci kresťanských pútnikov 
zabíjali, väznili, týrali, mrzačili a pre-
dávali do otroctva, preto niet div, že 
už pápež sv.  Gregor VII. sa zaoberal 
myšlienkou vyhlásenia vojny turecké-
mu sultánovi na obranu kresťanských 
pútnikov. Napokon pápež Urban II. 
zvolal v roku 1095 synodu do Cler-
montu, kde prítomným biskupom 
a neskôr aj ľudu oznámil, že na oslo-
bodenie Svätej zeme vyhlasuje kri-
žiacku výpravu. Pápež zároveň udelil 
plnomocné odpustky každému, kto 
nie zo ziskuchtivosti a ctižiadosti, ale 
čisto zo zbožnosti šiel oslobodiť sväté 
mesto Jeruzalem.

Zámery križiackych výprav
Dvesto rokov tiahli ozbrojení kresťa-
nia do Svätej zeme, viac ako 2 milióny 
kresťanov padlo na bojisku v sied-
mych hlavných a v mnohých menších 
výpravách. Je tiež pravda, že križiakov 
do boja neviedli vždy iba čisté úmys-
ly, ale pápeži boli preniknutí vždy 
len šľachetnou intenciou – oslobodiť 
Svätú zem z rúk pohanov. Najprv boli 
križiacke výpravy úspešné. Už v roku 
1099 sa bojovníci zmocnili Jeruzale-
ma a zriadili tu Jeruzalemské kráľov-
stvo, ktoré trvalo len do roku 1187, 
kedy sa ho opäť zmocnili saracéni. 
V križiackych výpravách bojovali aj 
slovenskí mládenci, najmä v piatej vý-
prave (1217 – 1221). Paradoxom však 
ostáva tzv. detská výprava z roku 1212, 
keď mladí pastieri, Štefan vo Francúz-
sku a Mikuláš v Nemecku, začali odu-

ševňovať chlapcov za účasť na oslo-
bodzovaní Svätej zeme, pretože, „čo 
nedokázali v  boji otužilí mužovia, to 
mali dokázať malé deti“. Proti výpra-
ve ostro vystúpil aj pápež Inocent III., 
ktorý hrozil aj cirkevnými trestami. 
Napokon však cca 40 tisíc talianskych, 
no najmä nemeckých a francúzskych 
detí „vyrazilo do boja“. Bolo zrejmé, že 
výprava sa skončí katastrofálne, čo sa 
aj potvrdilo, keďže  už cestou mnoho 
detí zahynulo a ostatné boli preda-
né do otroctva. Križiacke výpravy sa 
napokon skončili neúspechom a kres-

ťanská Európa musela už na konci 
13.  storočia uznať moslimskú hege-
móniu na Blízkom východe.

Križiacke výpravy boli bezpochyby 
významným vzopätím ducha kresťan-
ského stredoveku. Avšak s odstupom 
času musíme skonštatovať, že žiadne 
krviprelievanie nevinných ľudí nemôže 
byť požehnané. Nie silou a zbraňou tre-
ba šíriť a upevňovať kresťanstvo v jed-
notlivých častiach sveta, ale úprimnou 
modlitbou a svojimi skutkami či kres-
ťanským spôsobom života. 

Marek Cimbala

Snímka: P. Lazor

KRIŽIACKE VÝPRAVY
Obrana Svätej zeme pred mohamedánmi
Kresťania už od staroveku túžili po 
miestach, ktoré Spasiteľ posvätil svo-
jím životom a krvou. Od počiatku, 
najmä však od vlády Konštantína Veľ-
kého, sa Svätá zem stala cieľom mno-
hých pútnikov. Avšak pokoj pútnikov 
narušil rok 637, keď sa mohamedáni 
zmocnili Jeruzalema. 



strana 6Pokoj a dobroportrét

My, ktorých trénoval, sme ho zvykli vo-
lať familiárne –  ujo. Nemal ľahký život. 
Narodil sa v pohnutých časoch 26. mar-
ca v roku 1937 v obci Podkriváň. Kto by 
si myslel, že Podkriváň je nejaká dedin-
ka pod Tatrami, tak sa mýli. Obec Pod-
kriváň je neďaleko Detvy. 

Rodinný život
Z jeho rozprávania vieme, že si toho 
veľa vytrpel. Už ako dvanásťročný 
odišiel z domu na banské učilište do 
Banskej Štiavnice a pretĺkal sa živo-
tom. Tu sa aj rodila jeho veľká lás-
ka k  športu. Ja sám si pamätám, ako 
spomínal lyžovanie, dokonca skoky 
na lyžiach  z čias, kedy sa ešte skákalo 
tak, že človek mával rukami ako vták, 
až po opuchnuté líca pri trénovaní 
boxu. Po skončení učilišťa sa dostal 
do Rudnian – do bane a neskôr pra-
coval na píle. A,  samozrejme, oženil 
sa. Veľkou ranou bola pre neho smrť 
milovanej manželky, ktorá umrela 
na rakovinu. Mal ju veľmi rád a ešte 
aj po rokoch, keď na ňu spomínal, sa 
neubránil slzám. Ďalšou ranou bola 
pre neho tragická strata syna a pred-
nedávnom aj dcéry. A predsa vedel, že 
musí ísť ďalej. Duša športovca v ňom 
stále bila, a tak sa nevzdával a bojoval 
až do posledných síl. Boh pozná každé 
naše trápenie, každú okolnosť nášho 
života, všetko ťažké, čo prežívame... 
Všetko berie do úvahy.  

Život venovaný  
športu a mládeži
Michal Suja, hoci prišiel o vlastné deti, 
vedel sa venovať aj iným. Už sa hádam 
aj zabudlo na to, že istý čas trénoval 
dievčenský tím basketbalistiek, a to 
s nemalým úspechom. Postupne zalo-
žil oddiel bežeckého lyžovania a nako-
niec skončil pri biatlone. A popri tom 
ešte stíhal voziť futbalistov na zápasy.  
Sám bol aktívnym športovcom, pokiaľ 
mu to zdravie a vek dovoľovali, uspo-
riadateľ pretekov a súťaží či športový 
funkcionár. Možno povedať, že vedel 
prežiť svoj život naplno a priam dob-

rodružne. Spomínam si, ako sme na 
preteky vozili vzadu v aute náhradnú 
prevodovku, keby sa azda tá zapojená 
rozsypala. Naša celoslovensky známa 
zelená Škoda 1203, so stálou vôňou 
jemne vyparujúceho sa benzínu, mala 
predsa len svoje muchy. Našťastie ujo 
bol ako technik formuly 1. Vedel ju 
opraviť priamo na ceste. Len otvoril 
vzadu svoju zázračnú debnu, v kto-
rej mal náradie a už ležal pod autom. 
Neraz nás aj ťahali (ujo vtedy žartom 
poznamenal, že ideme rýchlejšie ako 
zvyčajne), ale vždy sme sa nejako 
dostali domov. Mal svojský zmysel 
pre humor. Keď sme prechádzali cez 
rôzne maličké dedinky na strednom 
Slovensku, zvykol zastaviť auto, stiah-
nuť okienko a opýtať sa ženičiek pred 
obchodom: „Dobrý deň! Dobre ide-
me na Vyšné Ružbachy?“ Ženičky po-
väčšine ostali v pomykove, lebo nikdy 
o žiadnych Ružbachoch nepočuli.

Inšpiratívny život
Bol to človek, ktorý vedel žasnúť. 

Často hovorieval: „Keď idem na 
aute cez „Harb“ (kopec, ktorý delí 
Spišskú Novú Ves od Markušoviec), 
a vidím ako zapadá slnko, zastavím 
auto a nemôžem sa vynadívať. Vtedy 
cítim, že tu nad nami je niekto, kto 
všetko stvoril veľmi múdro... niekto 
väčší.“ A ešte viac ho udivovalo, ako 
to môže v našom ľudskom tele tak 
dokonale fungovať a jedno nadvä-
zovať na druhé. Vyjadril to slovami: 
„Ten, čo to vymyslel, musel mať ge-
niálny rozum.“ Ujo zakončil svoju 
púť na tejto zemi  4. apríla 2013 vo 
veku 76 rokov. 

Michal Suja mal v Markušovciach 
svoje miesto a určite sa veľmi zaslúžil 
o to, že veľa ľudí na Slovensku vedelo, 
že existuje aj takáto dedina a svojou 
činnosťou ju zviditeľnil. Veríme, že Boh 
teraz pre neho zviditeľní svoje kráľov-
stvo. Pamätajme preto naňho aj vo svo-
jich modlitbách.

Matúš Reiner, kňaz

Žil život naplno a priam dobrodružne
Zvykne sa hovoriť, že pravú hodnotu vecí spoznáme až vtedy, keď o ne prídeme. O človeku to platí ešte viac. Musím 
priznať, že mi bude chýbať usmiata tvár, ktorá kývala z ryčiacej zelenej Škody 1203. Tak sme ho poznali. Michal Suja.

Michal Suja počas preberania Ceny obce Markušovce. Snímka: archív redakcie
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Prasklina vedie od spodného okraja 
zvona niekoľko centimetrov zvislo na-
hor. Pár centimetrov nad ranou, čiže 
miestom, kde srdce zvona udiera, sa 
prasklina ďalej tiahne vodorovne. Pri-
tom sa rozvetvuje aj do opačnej stra-
ny. Dolný priemer zvona je 86 cm. Len 
pre porovnanie, súčasný najväčší zvon 
visiaci vo veži markušovského kosto-
la má priemer venca 95 cm. Korpus 
zvona neobsahuje na svojom povrchu 
odliaty rok či meno autora. No typ 
písma či charakteristické znaky, aký-
mi sú napríklad nápis, jednoznačne 
potvrdzujú autorstvo zvonolejárskej 
dielne založenej Majstrom Konrá-
dom v Spišskej Novej Vsi. Nápisová 
páska obsahuje okrem nápisu písa-
ného gotickou majuskulou aj delidlá. 
Je to štvorramenný kríž a trojlístok. 
Nápis na zvone vyzerá nasledovne: 
+O REX♣GLO♣RIE♣VENICUM♣-
PA♣CE♣. Jeho preklad znie Ó, KRÁĽ 
SLÁVY, PRÍĎ S POKOJOM. 

Zvon pre Markušovce
Zvon má šesťramennú korunu 
a  okrem vyššie spomínaného nápisu 
sa na jeho korpuse nachádza len pár 
plastických liniek. Málo kto však vie, 
že tento zvon bol pôvodne odliaty pre 
obec Markušovce. Stalo sa tak v dielni 
majstra Konráda, ktorá bola v Spišskej 
Novej Vsi činná od polovice 14. storo-
čia. Míľnikom pri ohraničení činnosti 
tejto zvonolejárskej dielne je listina, 
ktorá bola vydaná 1. augusta roku 
1357. Uhorský kráľ Ľudovít Veľký 
v nej pripojil majstra Konráda a jeho 
bratov Jána a Mikuláša medzi svojich 
služobníkov a povýšil ich do šľach-
tického stavu. Tieto výsady im boli 
udelené za zhotovenie veľkého zvona 
vo Vyšehrade, ktorý zhotovil majster 
Konrád. Stredoveká zvonolejárska 
dielňa existovala v Spišskej Novej Vsi 
od roku 1357 do roku 1527. Aj keď po-
sledný nasledovník majstra Konráda, 
Ján Wagner, zomrel v roku 1513, jeho 
dielňu ďalej viedla jeho manželka Ur-

šuľa alebo synovec Bene-
dikt. Potvrdzuje to zvon 
Juraj v Bobrovci pri Lip-
tovskom Mikuláši, ktorý 
bol odliaty v  tejto dielni 
v roku 1527. Do dnešné-
ho dňa sa zachovalo 43 
zvonov z  tejto stredove-
kej dielne. Medzi ne pat-
ria aj zvon Urban v Spiš-
skej Kapitule, Veľký 
zvon v Harichovciach, 
Pacerný zvon v Jamníku, 
Šmertný zvon v Spišskej 
Novej Vsi, či nedatova-
ný zvon zhotovený pre 
Markušovce, ktorý sa 
teraz nachádza pred rad-
nicou v  Spišskej Novej 
Vsi. Tento zvon pôvodne 
visel vo veži rímskoka-
tolíckeho kostola sv. Ar-
chanjela Michala v Mar-
kušovciach. 

Výskumy 
medzinárodného 
projektu
Informácie o jeho ceste do zbierky Vý-
chodoslovenského múzea sú nepodlo-
žené. Jeden z prameňov hovorí o tom, 
že keď zvon praskol, bol po nejakom 
čase odkúpený zvonolejárom z Košíc, 
pravdepodobne Buchnerom (činnosť 
zvonolejárskej dielne 1919 — 1936), 
ktorý ho odpredal Východosloven-
skému múzeu v Košiciach. Zvon sa tu 
nachádzal na rôznych miestach okolo 
múzea niekoľko desiatok rokov, až bol 
12. októbra minulého roka transpor-
tovaný z pred Východoslovenského 
múzea v Košiciach do ateliéru, kde 
sa čistil pomocou moderných tech-
nológií. Modernizácia nie je stále tou 
správnou cestou. Nedávne výskumy 
medzinárodného projektu ukázali, že 
zvony, s ktorými sa zvonilo 60 rokov 
za pomoci elektropohonu, boli rovna-
ko opotrebované ako zvony, s ktorými 

sa 600 rokov zvonilo ručne. Myslím 
si, že tradičné ručné zvonenie by malo 
byť uprednostnené pred elektrickým 
pohonom, a to nielen na historických 
a pamiatkových zvonoch. Je k zvonom 
šetrnejšie a zvonár môže zvon kontro-
lovať za chodu. Tým sa predchádza 
napríklad poškodeniu zvona, ulome-
niu väčšej časti, či jeho prasknutiu. 
Vydrží tak stáročia a zanechá odkaz 
budúcim generáciám.

Michal Dirga

Použitá literatúra:
SPIRITZA, J.: Spišské zvony. Bratislava: Osveta, 
1972. 219 s.
LUNGA, R., SOLAŘ, J.: Kostelní věže a zvonice. 
Praha: Grada, 2010. 176 s. ISBN 978-80-247-
1236-9.
MÚZEUM SPIŠA V SPIŠSKEJ NOVEJ VSI: 
Zvony, zvonice a zvonenie na Spiši v minulos-
ti. Spišská Nová Ves: Múzeum Spiša v Spišskej 
Novej Vsi, 2013. 32 s. ISBN 978-80-85173-08-6.

Markušovský zvon opäť doma
Od 3. mája 2013 je Spišská Nová Ves oficiálne bohatšia o ďalší 
zvon. Z najvyššej kostolnej veže na Slovensku nám však vyzváňať 
nebude, pretože je prasknutý. A zvon vydáva svoj tón len dovtedy, 
dokiaľ je jeho korpus (telo) neporušený. 

Príprava zvonu na prevoz. Snímka: P. Lazor
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Úspešný príbeh 
mladej dámy
Ak sa hovorí o podnikaní na Spiši, 
akosi automaticky sa to spája s tu-
rizmom, keďže žijeme v prostredí 
peknej prírody.  No nie je podnikanie 
ako podnikanie. Robiť svoj „biznis“ 
nielen pre vlastné živobytie, ale záro-
veň prispievať k pozitívnemu obrazu 
svojho rodiska a tiež krajiny, dokáže 
už málokto. Števke sa to darí už viac 
ako 15 rokov.

Dostala možnosť, ktorej sa chytila 
a pekne ju rozvinula. Všetko sa to za-
čalo rozbehnutím cestovnej agentúry. 
Postupne začali pribúdať ďalšie pestré 
aktivity a dnes je najsilnejšou zložkou 
jej práce organizovanie kongresov, 
konferencií, seminárov, školení... Na-
priek tomu činnosť cestovky sa neme-
ní . Ako sama hovorí: „Je to záväzok, 
keďže klienti nám veria, nesmieme ich 
sklamať.“

Splniť si svoj sen
Števku poznáme ako spoločenskú, ak-
tívnu a hlavne komunikatívnu a tieto 

jej vlastnosti ju predurčujú na prácu 
s ľuďmi. Začala podnikať veľmi skoro, 
vo firmách, kde mala spolupracovní-
kov. Ako tvrdí, veľa sa tam naučila. No 
ak by mala urobiť svoje rozhodnutie 
znova, asi by sa osamostatnila skôr. 
Medzičasom sa jej firma rozvinula do 
takej miery, že o nej počuť po celom 
Slovensku a tiež v zahraničí. 

Akosi sme si zvykli, že úspešní ľudia 
„zbalia kufre“ a odchádzajú z  malého 
priestoru do väčších miest, kde sú lep-
šie možnosti ďalšieho rozvoja. V prí-
pade našej rodáčky to, zdá sa, neplatí. 
Svojich klientov sa usiluje dotiahnuť aj 
do Markušoviec. „Moji spolupracovníci,  
priatelia a sympatizanti už dobre vedia, 
že cestovná agentúra a Markušovce idú 
jednoducho dokopy. Keď som začala ro-
biť kongresovú turistiku, túžila som zor-
ganizovať pekné podujatie aj v  Marku-
šovciach. Prešlo veľa rokov, ale podarilo 
sa. A dúfam, že sa mi to podarí znova. 

Ak sa nájde klient, ktorý súhlasí 
s  markušovským prostredím – s leto-
hrádkom Dardanely – je to pre mňa 
osobná výhra a moje malé plnenie si 
svojho sna.“

Mňa má Pánbožko 
veľmi rád
Pri odpovedi na otázku, čo pre ňu 
znamená viera, bez zaváhania od-
povie jednoznačne: „Všetko! S vierou 
plánujem, realizujem všetky aktivity, 
riešim problémy, s vierou deň začínam 
aj končím. Tak som bola vychovávaná, 
je to súčasť môjho života.“

Neváha priznať, že je praktizujúcou 
katolíčkou. Stále si nájde čas na mod-
litbu či svätú omšu aj napriek tomu, 
že viac ako polovicu času trávi v aute. 
V ňom počúva aj pesničky s nábožen-
skou tematikou, pri ktorých dokáže 
pracovne vypnúť. Hovorí z nej dobrá 
manažérka, keď tvrdí, že: „Aj keď som 
dosť pracovne vyťažená, viem si zaria-
diť čas a program tak, aby som omšu 
stihla, nech som hocikde.“ Zároveň 
však sebakriticky dodáva, že napriek 
tomu, že Boha vo svojom živote po-
trebuje a mnohokrát mu ďakuje, mala 
by mu možno ďakovať ešte viac. Svedčí 
o tom jej vyjadrenie: „Neviem si pred-
staviť byť neveriacou, ako by som sa vy-
sporiadavala s riešením problémov ale-
bo so smrťou blízkeho človeka. A okrem 
toho sa mi v mojom živote  mnohokrát 
dejú malé zázraky, ktoré prežívam len 
ja – hlavne vtedy, keď riešim nejaký 
problém a neviem, ako ďalej. S Božou 
pomocou stále príde úžasné riešenie. 
A tak si hovorím, že mňa má asi Pán-
božko veľmi rád.“

V biznise sa viera 
„nenosí“
V práci sa človek prejavuje viac-me-
nej len pracovne. Až v súkromí viac 
odkrýva svoje ja. Napriek tomu nemá 
Števka problém priznať, či prejaviť 
svoju vieru aj pri klientoch. Hoci pri-
púšťa, že asi len polovica z nich vie, 
alebo tuší o jej viere. Stáva sa však, 

Rada sa vraciam domov – na vidiek
Svoj prvý výlet organizovala krátko po novembrovej revolúcii. Išlo o svetové stretnutie mládeže s vtedajším  Sv. Otcom  
Jánom  Pavlom II. v Čenstochovej. Bol to pre ňu nesmierny zážitok a asi aj začiatok toho, čomu sa venuje dodnes. V práci 
dosiahla  pozitívny úspech a zároveň si zachovala praktickú katolícku vieru. Takáto vzácna kombinácia môže byť v mno-
hých ohľadoch inšpiratívna. 
Naša rodáčka Štefánia  Kamenická. 

S priateľmi - umelcami v Dardanelách
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Rada sa vraciam domov – na vidiek
že ak niekoho z nich stretne kdesi 
v kostole, dôjde k obojstrannému mi-
lému prekvapeniu. „Toto sú potom tie 
najlepšie referencie,“ tvrdí a dodáva, 
že podnetné sú aj občasné stretnutia 
podnikateľov – katolíkov, ktoré orga-
nizuje známy podnikateľ a ktorých sa 
zúčastňuje aj otec biskup Štefan, alebo 
niekto z jeho blízkych spolupracovní-
kov. „Veľa som sa naučila z rozhovorov 
so služobne staršími a skúsenejšími. 
Snažím sa z toho čo najviac vyťažiť. 

Som hrdá, že som pozvaná do tejto 
spoločnosti.“

Nesklamať rodičov
Rodičia hrajú v živote každého člo-
veka dôležitú úlohu. Inak to nie je 
ani v jej prípade. Ak sa otvára táto 
téma, ešte stále sa jej zachveje hlas, 
ak spomína na svojho otca, ktorého 
poznali nielen Markušovčania, ale aj 
široké okolie, ako obetavého orga-
nistu v časoch priaznivých i nepriaz-
nivých. „Otec ma naučil všetkému 
potrebnému. Aj keď spočiatku nebol 
nadšený z môjho podnikania, (preto-
že vyrastal a žil v období, keď práca 
znamenala pravidelne chodiť do prá-
ce a  mať pravidelnú mzdu), napriek 
tomu mi boli spolu s mamkou veľkou 
oporou. Rodičia pri mne stáli vždy, 
a tak je to dodnes. Mám v nich vzor 
a ak sa mi v práci darí, je to vo veľkej 
miere aj vďaka ich príkladu nezištnej 
služby vo farnosti – vo vzťahu ku kos-
tolu aj k  Cirkvi. Prajem si, aby boli 
rodičia na mňa hrdí.“

Pri tejto téme si s iskričkami 
v  očiach spomína na detské a štu-
dentské časy, na aktivity s nimi spo-
jené: na mládežnícke stretká, na spe-
vokol, na výlety s vdp. Vitkovským. 
„Mám z toho obdobia neskutočne veľa 
pekných zážitkov, z ktorých ťažím do-
teraz. Nech sme robili čokoľvek, stále 
to bolo v spojení s vierou a bolo to 
neskutočne dobré. Je veľmi príjemné, 
ak po rokoch stretnem ľudí, ktorých 
som pripravovala ako katechétka na 
prvé sväté prijímanie. Toto prajem aj 
dnešným deťom a mladým, pretože 

z  takto prežitého obdobia budú mať 
zážitky na  celý život a veľmi ich to 
posunie ďalej.“ 

Meno ako značka 
kvality
Firma, ktorú Števka so sestrou vlast-
ní, nesie vo svojom názve jej priezvis-
ko. Medzičasom sa už stala značkou 
a  mnohí potvrdia, že je to značka 
kvality. Pre podnikateľku je to značný 
záväzok. „Znamená to pre mňa veľa, 
pretože nechcem urobiť hanbu – otco-
vi, mame a celej mojej rodine. Som si 
vedomá, že aj ja robím chyby a riešim 
aj nepríjemné záležitosti, no napriek 
tomu mám stále túto výzvu pred oča-
mi. A tiež z pracovného hľadiska – len 
spokojný klient môže posunúť pozitív-
nu informáciu ďalej. Do Markušoviec 
si nikto pre nás len tak nepríde.“ V sú-
časnosti, ak je niekto úspešný, auto-
maticky sa to spája s veľkým mestom. 
Aj Števka má túto skúsenosť. „Nie-
kedy sa ma aj dvakrát opýtajú odkiaľ 
som. A ja s hrdosťou odpoviem, že zo 
Spiša, z Markušoviec. Väčšina ľudí je 
presvedčená, že všetci úspešní pracujú 
v hlavnom meste. Nám však uveria až 
vtedy, keď nás vidia pri práci. A sú milo 
prekvapení, že aj malá „spišská firma“ 
sa dokáže presadiť. Za to vďačím mojej 
sestre Katke, svojim spolupracovníkom 
a hlavne svojej najbližšej rodine, nete-
riam a synovcovi.“  

Vďaka biznisu stretla mnoho ši-

kovných a talentovaných ľudí. Zistila, 
že aj v našom regióne vedia ľudia ro-
biť úžasné veci a sú vo svojom fachu 
šikovní. „Svoj manažérsky talent som 
objavila vďaka Bohu a stále bojujem, 
lebo je to vrtkavý biznis. Mám však zá-
väzok voči svojim spolupracovníkom, 
ktorých nechcem sklamať. Svoju prá-
cu mám veľmi rada, iné robiť neviem 
a nechcem.“

Návrat domov
Prevažná časť aktívnych ľudí sa sťahu-
je do väčších miest, kde sa stále niečo 
deje. Števka ostáva v Markušovciach. 
Má na to viaceré dôvody. „Po otcovej 
smrti bolo potrebné vyriešiť otázku 
domu. A tak sme sa rozhodli, že zostá-
vame doma. Lákalo ma aj samostatné 
bývanie, ale vracať sa z ciest do prázd-
neho bytu ma desilo. Rada si spomí-
nam na obdobie, keď sme doma bývali 
trojgeneračne, spolu s babkou. Bolo to 
veľmi pekné obdobie plné humoru. Nič 
krajšie sme nemohli zažiť. Veľmi sa 
čudujem mladým ľuďom, že utekajú 
z domu preč.“

Svoj biznis dokáže robiť aj z Mar-
kušoviec, a keď je často na cestách za 
klientmi, je rada, že sa môže vracať 
domov. Ako sama tvrdí: „Rada sa vra-
ciam domov – na vidiek. Markušovce 
sú mojou srdcovkou.“

Zhovárala sa Monika Hodnická
Snímky: archív Š. Kamenickej

Štefánia  Kamenická
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Hoci v dnešnej dobe si môžeme zaob-
starať ružence rôznych tvarov a farieb, 
ja najradšej používam na modlenie to, 
čo mám stále pri sebe – svoje prsty. 
Nemusím rozmýšľať, v ktorej kabelke 
alebo kabáte som ruženec nechala. 
Niekedy som si modlitbu posvätného 
ruženca nechávala na večer, keď už 
bolo všetko pokojné a ja som sa mohla 
nerušene modliť. Lenže zopárkrát sa 
mi stalo, že som došla po druhý Zdra-
vas a moje oči už klipkali. Dnes to ro-
bím tak, že sa pomodlím hneď zrána. 
Na modlitbu využívam čas, keď som 
sama, napríklad čakanie na autobus, 
cestu vo vlaku, do práce. Raz som po-
čula, že takáto modlitba nie je znesvä-
covanie modlitby, ale je to požehnanie 
cesty, ktorú práve máme pred sebou.

Spoločná 
modlitba ruženca
Keď sme ešte nemali rozlietané deti po 
svete, modlili sme sa večer spoločne 
jeden desiatok. Som presvedčená, že 
vtedy sme obsiahli veľa milostí, z kto-
rých čerpáme všetci dodnes.

Pri spoločnej modlitbe v kostole, 
najviac obdivujem deti alebo ľudí, ktorí 
sa predmodlievajú takto verejne ruže-
nec prvýkrát. Niekedy sa mi stávalo, 
že som nechápala, ako sa môže niekto 
zakoktať pri modlitbe Zdravas Mária. 
Pochopila som to až vtedy, keď som sa 
ruženec mala predmodlievať ja. Moja 
tréma bola nekonečná. Preto sa už ne-
divím, ak sa niekto pomýli, lebo mu 
rozumiem. 

Ruženec učí 
rozhovoru s Bohom
Vždy sme sa učili, že modlitba má byť 
rozhovorom s Bohom. Keď premýš-
ľam o živote Panny Márie a o tom, ako 
stále vedela povedať Bohu svoje „áno“, 
myslím, že aj ruženec nás chce tomu 
naučiť a dodať nám sily, hlavne vtedy, 
keď je to ťažké.  Panna Mária poveda-
la „áno“ anjelovi, keď jej zvestoval, že 
bude matkou Božieho Syna, ale pove-

dala „áno“ aj na Kalvárii pod krížom, 
keď jej Syn umieral. Ruženec ma učí, 
ako nedávať do popredia seba, ale Ježi-
ša. To vlastne robila Panna Mária celý 
život, a to máme robiť aj my. Pustiť ho 
na prvé miesto. Dať prvé miesto Ježi-
šovi znamená uznať, že to, čo chce on 
je lepšie, ako to, čo chceme my. Cesta, 
ktorú nám ukazuje, je správnejšia, ako 
tá, ktorú si vyberáme my, aj keď to v 
tej chvíli ešte nechápeme. Aj ruženec 
je takou odpoveďou Bohu. Ukazuje-
me mu, že prijímame Pannu Máriu za 
našu nebeskú Matku. Ona nám stále 
ukazuje správny smer. Aj keď nás volá 
k sebe, vždy len preto, aby nás privied-

la pred svojho Syna. Učí nás povedať 
Bohu áno, vybrať si to, čo je správne. 

Teda ani ruženec, ani žiadna iná 
modlitba by nemala byť pre nás len 
nejaká záchranná brzda. To zname-
ná, že sa modlím len vtedy, keď niečo 
potrebujem, alebo keď mám ťažkosti. 
Ale mala by byť odpoveďou Bohu. Je to 
naše áno.  

Pri modlitbe svätého ruženca mi  
pomáha, keď si uvedomím, že keď sa 
modlím, tak kľačím spoločne s Pannou 
Máriu pred jej Synom. Lebo verím, že 
Panna Mária je istou cestou k Ježišovi a 
dúfam, že raz ma tam zoberie. 

Mária Reinerová

Ružencová Panna Mária ukazuje správny smer
Často, najmä na púťach a na pútnických mariánskych miestach vidím ľudí, ako putujú s ružencom v ruke. Niektorí sa 
modlia sami, iní idú v procesii a modlia sa spoločne. Každý chce Matke Božej predostrieť svoje prosby, problémy a ťažkos-
ti. Ruženec má v ruke starý muž, ktorý sa podopiera dvoma barlami a namáhavo robí kroky do kopca, i mladý človek, 
ktorý vyletí  hore s ľahkosťou vtáka.  

Snímka: P. Lazor
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Korene porovnávania
Stretávame sa s tým už v období, keď 
ani nevieme rozprávať – ktoré dieťa 
ako rastie, koľko papá, koľko spí, o pár 
rokov neskôr kto má aké známky, deti 
samotné porovnávajú, kto má lepšie 
hračky, mobil, notebook, potom autá, 
domy, úspech v práci a napokon opäť 
porovnávame deti – tentokrát už tie 
svoje. Aj preto môžeme povedať, že 
naše vnímanie seba a iných súvisí naj-
mä s výchovou a vlastnými životný-
mi skúsenosťami. Znie to akoby bolo 
všetko dané a my len robíme to, čo 
sme sa naučili v rodine a v kolektíve. 
Čo môžeme urobiť, aby tento cyklus 
nepokračoval? Neustále by sme mali 
prehodnocovať svoje úsudky – sú ob-
jektívne alebo sú ovplyvnené prostre-
dím, v ktorom sme vyrástli a v ktorom 
sa pohybujeme?

Ja < oni
Prečo nás tak fascinuje čarovná veli-
čina „ostatní“? Ostatní majú vlastnos-

ti, ktoré by sme chceli mať my; robia 
obdivuhodné veci; dosahujú úspechy, 
o ktorých snívame; vedia všetko naj-
lepšie; nerobia chyby a celkovo sú akí-
si dokonalejší. A čo z toho všetkého 
máme my? Porovnávanie sa s druhý-
mi akurát zabíja spokojnosť so sebou 
samým. Pritom vôbec nezaváži, či je 
náš pohľad na iných pravdivý alebo 
skreslený.

Láska si nepamätá 
všetky naše chyby 
Láska by mala vidieť to, čo iní prehlia-
dajú. Ale nie len to negatívne, čo sa 
nám horko-ťažko darí „kamuflovať“ 
pred inými. Zdravá sebaláska prijí-
ma aj naše „zlé dni“, ale hovorí prav-
du a  preberá zodpovednosť za svoje 
správanie. Prehliada naše pochabosti 
a ľudské slabosti, hľadá v nás dobro 
a vždy ho nájde. Utvrdí nás v tom, že 
sme dobrí a nadaní a vyzýva nás, aby 
sme zo seba vydali všetko. Neberie 
úspech ako samozrejmosť a za ne-

úspech neobviňuje a neuráža. Nenúti 
nás stále niečo dokazovať, nepodko-
páva naše sebavedomie a neposudzu-
je. Netrestá nás za každú chybu – hľa-
dá v nej poučenie.

Porovnávajme  
sa sami so sebou
Znie to zvláštne, ale za pokus to stojí: 
porovnávajme svoje Ja, ktorým sme 
boli v minulosti, s tým Ja, ktorým sme 
dnes. A robme to láskavo – ak aj hneď 
nevidíme také zmeny k lepšiemu, ako 
by sme si želali, nehádžme flintu do 
žita. To, čo sa nám dnes javí ako stag-
nácia, môže byť len príprava síl na nie-
čo väčšie. A v porovnávaní sa s inými, 
ktoré z našich životov len tak zázračne 
nezmizne, sa pokúsme nájsť inšpirá-
ciu a nie presvedčenie o vlastnej nedo-
konalosti. Napokon, v bezútešnejších 
chvíľach si môžeme pripomenúť: kaž-
dý deň môžeš začať odznova a lepšie.

Zuzana Klučárová

Snímka: P. Lazor

Vzťahové nerovnice
Nerovnica je matematická úloha, pri ktorej sa hľadajú všetky čísla danej množiny, ktoré spĺňajú danú nerovnosť. A hoci 
mnohí z nás pokladali matematiku v škole za nutné zlo, mimo školských lavíc sa jej často venujeme. Aj keď vo chvíľach, 
keď sa to hodí, zvykneme hovorievať, že sme si všetci rovní, každý z nás sa iste pristihne pri hľadaní „čísel danej množi-
ny“ – teda svojich vlastností, čŕt, úspechu, majetku, čohokoľvek, čo je iné ako u ostatných. Nižší, vyšší, lepší, horší, menej, 
viac, krajšie, najlepšie – tieto slová často rozochvievajú náš bubienok.
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Rodina je základnou bunkou každej 
spoločnosti. Je však otázne, či toto svo-
je významné postavenie zastáva rodi-
na aj v dnešnej  modernej dobe, ktorá 
odmieta Boha a v ktorej sa viac ako ro-
dinný zväzok a sviatostné manželstvo 
prezentuje pôžitkárstvo. 

Strach 
zo zodpovednosti
Ak sa pozrieme na súčasný manžel-
ský život očami dnešnej mienky, je 
značne poznačený hriechom. Podľa 
psychológov je prirodzeným vyúste-
ním vzťahu dvoch ľudí manželstvo. 
Ale aj tak čoraz viac ľudí uprednost-
ňuje voľné vzťahy. Ako si potom vedia 
vážiť jeden druhého? Je na škodu, ak 
nám Pán Boh zo svojej štedrosti po-
núka sviatostné manželstvo a my ho 
odmietame prijať. A tak sa naďalej 
žije v hriechu. Preto si v súčasnosti 
ľudia často zakladajú rodiny bez svia-
tosti manželstva. Je za tým nedostatok 
zodpovednosti? Zmyslu pre obetu je-
den k druhému? Alebo sa boja záväz-
kov, ktorými by stratili svoju voľnosť? 

Spoluzodpovednosť 
rodičov
Mnohí ľudia žijúci len tak vo vzťahu 
bez Pána Boha sú egoistickí, pretože 
sa boja straty svojej slobody, záľub 
alebo kariéry. Prečo mnohí rodičia 
dovolia žiť svojim deťom vo vzťahoch 
so svojimi partnermi, a to často vo 
veku, v ktorom by mali mať ešte úpl-
ne iné záľuby a starosti primerané ich 
veku. Nezáleží rodičom na šťastí a bu-
dúcnosti ich detí, keď ich sami vedú 
k hriechu? Veď veľmi veľa takýchto 
vzťahov končí rozchodom a deti po-
tom vyrastajú v neúplných rodinách. 

Pravda o láske
Každý človek predsa túži byť milova-
ný, či už je to láska manželská, rodi-
čovská alebo súrodenecká. Ale musí 

to byť skutočná láska. Svätý Pavol vo 
svojich listoch píše: „Láska je trpezli-
vá, láska je dobrotivá, nezávidí, nevypí-
na sa, nevystatuje sa, nie je nehanebná, 
nie je sebecká, nerozčuľuje sa, nemyslí 
na zlé, neteší sa z neprávosti, ale raduje 
sa z pravdy. Všetko znáša, všetko verí, 
všetko dúfa, všetko vydrží.“ (1Kor 13, 
4 – 7). Tento výrok v sebe nesie veľkú 
múdrosť, z ktorej by sme mali čerpať. 

Život v hriechu  
a jeho následky
Aj napriek tomu ľudia uprednostňu-
jú život bez sviatosti manželstva. Veď 
ak sa majú naozaj radi, tak by nema-
li mať strach vstúpiť do tohto zväzku. 
Používa sa tvrdenie, že k spoločnému 
životu nepotrebujú žiaden papier. Ako 
si potom vedia vážiť jeden druhého, 
keď odmietajú sviatosť, ktorú nám 
ponúka náš nebeský Otec. Obyčajne 
žijú v hriechu, preto nemôžu pristupo-
vať k svätému prijímaniu. Ako potom 
môžu správne viesť svoje deti k Pánu 
Bohu, keď im sami nejdú príkladom? 
Veľmi zaujímavé je to pri prvom svä-
tom prijímaní, keď rodičia stoja pri 
dieťati akoby len do počtu. Veľmi často 
zanevierajú na Pána Boha s argumen-
tom, keď nemôžem pristupovať k svia-
tostiam, tak načo mám chodiť do kos-
tola? Nikto im pritom nebráni spraviť 
si poriadok vo svojom živote a uviesť 

svoj život na správnu cestu, na cestu, 
ktorú nám ukazuje náš nebeský Otec. 
Prečo by sme sa mali stále podriaďovať 
„módnym trendom“ dnešnej doby? 
Ale stále sa snažíme po niekom opa-
kovať hlúpe výstrelky. 

Vykročiť  
s Božím požehnaním
Sv. Pavol vo svojich listoch píše: „Veď 
Boh nám nedal Ducha bojazlivosti, ale 
Ducha sily, lásky a rozvahy.“ (2 Tim 
1,7). Nie je všetko len o tom, aby 
sme sa vedeli čo najlepšie začleniť do 
spoločnosti. A tak sa chránime, aby 
sme náhodou nevytŕčali z radu. Ale 
ak žijeme ako praktizujúci kresťania, 
tak by sme sa nemali ničoho obávať 
a riadiť sa učením Cirkvi a tým, čo 
nám káže náš Otec. Veď aj Sväté pís-
mo od začiatku až do konca hovorí 
o manželstve a jeho tajomstve, o jeho 
ustanovení, o význame, ktorý mu dal 
Boh, o jeho pôvode a cieli. Preto sa 
netreba báť vstúpiť do sviatosti man-
želstva a zanechať návyky, ktoré nám 
diktuje dnešná moderná doba, ktorá 
nepotrebuje Boha. Preto sa  nebojme 
a zverme svoje diela Bohu, ktorý nám 
vo všetkom pomôže. Tak ako sa píše 
v Knihe prísloví: „Zver svoje diela na 
Pána a podaria sa tvoje zámery!“ (Prís  
16, 3)                                                     

Peter Hanuštiak

Voľnosť či neviazanosť?
„Nechci byť človekom, ktorý je úspešný, ale buď človekom, ktorý za niečo stojí.“

(A. Einstein)

Snímka: P. Lazor
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Motivácie k rozhodnutiu navští-
viť Svätú zem sú u každého indivi-
duálne. V tomto Roku viery a jubi-
lejnom roku Sv. Cyrila a Metoda sa 
v dňoch 8. až 15. apríla uskutočnila 
púť katolíckych médií Slovenska do 
Svätej zeme pod vedením Mons. Sta-
nislava Zvolenského. Ponuku zúčast-
niť sa na tejto púti sa rozhodli využiť 
pani Marta Gattingerová a Mária 
Širáková z našej farnosti. Ako sa vy-
jadrila pani Gattingerová: „S manže-
lom sme vždy túžili ísť do Svätej zeme. 
No nepodarilo sa to, keď sme ešte boli 
spolu. Približne po piatich rokoch od 
manželovej smrti som si povedala, že 
si túto túžbu splním. So svojím plá-
nom som sa zdôverila mojej sesternici 
Márii. Po spoločnom zvažovaní sme 
nakoniec vybrali túto púť. Páčila sa 
nám originálna myšlienka a plánova-
ný program.“ 

Táto púť bola organizačne nároč-
nejšia aj kvôli vysokému počtu pút-
nikov. Boli rozdelení do troch skupín. 
Vedúcim ich skupiny bol generálny ria-
diteľ rádia Lumen otec Juraj Spuchľák.  
Niektoré etapy púte boli spoločné. 
Výnimočnosť  tohto putovania bola aj 
v zahrnutí čo najväčšieho  počtu nav-
štívených miest a priame spájanie sa 
so Slovenskom prostredníctvom rádia 
Lumen. 

Viera je prežívaná primárne v du-
chovnom rozmere každého človeka. 
Uvedomenie a prijímanie milostí je 
individuálne. Dotýkať sa miest našej 
vnútornej istoty je veľkou milosťou. 
„Spočiatku som si ani neuvedomova-
la kde sme, čo to pre mňa znamená. 
Až keď som stála na Golgote a taktiež 
v Getsemanskej záhrade som v sebe po-
cítila, akú veľkú milosť som dostala, byť 
na týchto miestach. Odvtedy až do kon-
ca púte som jednotlivé etapy prežívala 
s veľkou bázňou,“ podotkla pani Mar-
ta. Je známe, že práve tieto miesta pat-
ria medzi najrušnejšie vďaka veľkému 
návalu turistov, no napriek tomu tam 
pocítite veľkosť a váhu udalostí, ktoré sa 
tam stali. Chrámy, kláštory, modlitebne, 
ale aj mešity sú úžasné svojou krásou 
a  veľkosťou, vystihujú vieru človeka, 
rôznosť zmýšľania, pováh a uchvacujú 
každého pútnika – postrehla pani Širá-
ková. Ju oslovil spôsob života v gréc-
kom pravoslávnom skalnom kláštore 
Mar Saba nad potokom Cedrón v Jud-
skej púšti. Koľko námahy a odriekania 
je človek schopný vydať kvôli viere. 
Zaujali ju miestne cintoríny aj spôsob 
pochovávania  do kamenných hrobov, 
kde kvôli nedostatku miesta zomre-
lých pochovávajú v sediacej polohe. Za 
značný finančný obnos sa tu necháva-
jú pochovávať aj cudzinci, ktorí veria, 

že tu sa to všetko začalo a tu príde aj 
vzkriesenie mŕtvych. 

Na mieste prvého zázraku, teda 
v Káne Galilejskej, sa dotklo pani Gat-
tingerovej obnovovanie manželských 
sľubov. „Bola som dojatá, keď po obnove 
požiadal otec Juraj o modlitbu za už ne-
žijúcich životných partnerov.“  Hodnota 
a trvalosť manželstva  tu  bola prezen-
tovaná aj po strate jedného z manželov. 

Počas jednotlivých častí púte, kedy 
sa pútnici nachádzajú na miestach, 
o ktorých počúvajú vo svojich kosto-
loch sa prebúdzajú myšlienky na svoj 
domov. „Každý deň som si pomyslela 
na Markušovce, na svojich známych 
na rodinu na ich ťažkosti a snažila som 
sa tam pomodliť za nich. Najviac som 
vnímala spojenie s našou farnosťou, keď 
som mohla poslúžiť ako lektorka počas 
svätej omše v bazilike Navštívenia svä-
tej Alžbety,“ zdôverila sa pani Marta. 

Pani Širáková na záver podotkla 
a pripomína každému, kto ešte nebol 
vo Svätej zemi: „Netreba dlho rozmýš-
ľať, ak človek cíti túžbu tam ísť. Netreba 
sa ani báť náročnosti púte. Keď sme tam 
prišli opadli z nás všetky neduhy, boles-
ti, únava.“  Teraz, keď číta Sväté písmo, 
hneď sa jej vytvorí obraz konkrétnych 
udalostí z miest, ktoré mala možnosť 
vidieť a osobne precítiť.  

Peter Lazor

Miesto viery
Svätá zem. Krajina plná rozporov, 
konfliktov, náboženstiev, viery. Úze-
mie, o ktoré už tisícročia bojujú ná-
rody, v ktorých zjavne koluje horúca 
krv. Niekdajšia zasľúbená zem patrila 
k takzvanému úrodnému polmesiacu, 
právom označovanému ako centrum 
civilizácie –  plodné v každej oblasti 
ľudského,  spoločenského, kultúrne-
ho života, viery. Krajina, v ktorej sa 
viackrát vystriedali rast a úpadok, ví-
ťazstvá a prehry je dnes zaujímavou 
destináciou v každom smere. Láka tu-
ristov nielen ako historická oblasť, ale 
hlavne náboženské skupiny pre svoje 
hmatateľné dedičstvo. Pre kresťanov 
je to miesto, kde sa môžu priamo do-
tknúť možno aj niektorých nezodpo-
vedaných otázok svojej viery. 

Jeden z krajinných reliéfov Svätej zeme
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● Farnosti sú PRIVILEGOVANÝM 
miestom novej evanjelizácie, pretože 
bez nového misionárskeho nasade-
nia vo farských spoločenstvách bude 
sotva možná RADIKÁLNA nová 
evanjelizácia. Čo sa týka masmédií, 
synoda vyzvala kňazov, katechétov 
a  vychovávateľov, aby si lepšie uve-
domili v čom spočíva úloha evanjeli-
zácie vo svete. Nestačí, že Cirkev má 
svoje vlastné média. Je potrebné, aby 
sa veriaci priblížili k povahe tajom-
stva viery ako PROTIJEDU k súčas-
nému reprezentovaniu reality života 
a sveta. V praxi to znamená, že Cir-
kev musí byť MEDIÁLNOU v zmys-
le sprostredkovania, aby mohla byť 
evanjelizátorkou.

● Dnes uprostred mnohých dobrých 
vecí rastie okolo nás akási duchovná 
púšť. Cítime, že svet nekráča    k bu-
dovaniu BRATSKÉHO spoločenstva 
a POKOJA. Pokrok a blahobyt so se-
bou prinášajú svoje tienisté stránky 
a napriek veľkosti vedeckých objavov 
a úspechov techniky sa nezdá, že by 
dnešný človek bol SLOBODNEJŠÍ 
a  ĽUDSKEJŠÍ. Stále okolo seba vi-
díme rozličné formy zneužívania, 
manipulácie, násilia, nespravodlivos-
ti. Existuje budúcnosť pre človeka, 
pre nás a pre nasledujúce generácie? 
Akým spôsobom treba riadiť naše 
slobodné rozhodnutia, aby náš život 
dosiahol dobrý a šťastný koniec?

● Istý druh kultúry dnes vychováva 
k tomu, aby sa ľudia pohybovali len 
na HORIZONTE VECÍ, v ohraniče-

ní toho, čo je ľudsky uskutočniteľné, 
aby verili len tomu, čo možno vidieť 
alebo čoho sa možno dotknúť vlast-
nými rukami. Na druhej strane však 
rastie počet tých, ktorí sa cítia dezo-
rientovaní a pri hľadaní VÍZIE SVE-
TA, ktorá by nebola len horizontálna, 
sú ochotní uveriť naozaj hocičomu. 
V  tomto kontexte znovu vychádzajú 
na povrch isté základné otázky, kto-
ré sú omnoho konkrétnejšie a nalie-
havejšie, než sa môže zdať na prvý 
pohľad: aký zmysel má život? Čo nás 
čaká za prahom smrti?

● Ohraničený svet, svet presných 
výpočtov a zmyslových skúseností, 
skrátka povedané svet vedeckého po-
znania – akokoľvek je pre život člove-
ka dôležitý – sám osebe jednoducho 
nestačí. Potrebujeme nielen chlieb, 
potrebujeme aj LÁSKU, ZMYSEL 
a NÁDEJ, istý základ, pevnú zem, 
ktorá nám pomáha žiť autenticky aj 
v kríze, aj v temnote, aj v ťažkostiach 
a v každodenných problémoch. Viera 
nám daruje práve toto. Viera je plným 
SPOĽAHNUTÍM sa na druhého, na 
to „Ty“, ktorým je Boh.

● Boh mi dáva ISTOTU, a nie je to 
istota, ktorá by bolo menej pevná, 
než tá, ktorú možno presne vypočí-
tať alebo vedecky dokázať. Viera nie 
je len intelektuálnym súhlasom člo-
veka s určitými pravdami o Bohu. Je 
to úkon, ktorým Bohu SLOBODNE 
dávam svoju dôveru, lebo On je mo-
jím Otcom a miluje ma. Je to priľnu-
tie k tomu „Ty“, ktoré mi darúva nádej 

a dôveru. Samozrejme, toto priľnutie 
k Bohu má svoj konkrétny obsah: 
uvedomujeme si v ňom, že Boh sa 
nám ZJAVIL v Kristovi a UKÁZAL 
nám svoju tvár. PRIBLÍŽIL sa každé-
mu z nás. 

● Mať vieru znamená stretnúť sa s Bo-
hom, ktorý je OPOROU a PRÍSĽU-
BOM nezničiteľnej lásky, lásky ktorá 
nielen túži po večnosti, ale túto več-
nosť aj darúva. A táto možnosť spá-
sy prostredníctvom viery je darom, 
ktorý Boh ponúka všetkým ľuďom. 
V  našom každodennom živote, pl-
nom problémov a dramatických situ-
ácií, by sme sa mali častejšie zamýš-
ľať nad tým, že mať kresťanskú vieru 
znamená odovzdať sa s dôverou HL-
BOKÉMU ZMYSLU, o ktorý sa opie-
ra celý svet, zmyslu, ktorý si my sami 
nemôžeme dať, môžeme ho len dostať 
ako dar. Je však základom, na ktorom 
sa dá žiť BEZ STRACHU. 

● Mnohí voči hlásaniu zostávajú in-
diferentní, alebo ho odmietajú prijať. 
Na konci evanjelia svätého Marka 
sme počuli tvrdé slová, ktoré povedal 
vzkriesený Kristus: „Kto uverí a dá sa 
pokrstiť, bude spasený, ale kto neuve-
rí, bude zatratený“ (Mk 16, 16). Stratí 
sám seba. Chcel by som vás pozvať, 
aby sme sa nad tým zamysleli. Dôve-
ra v konanie Ducha Svätého nás musí 
vždy pohýnať k tomu, aby sme ohla-
sovali evanjelium, teda k odvážnemu 
SVEDECTVU VIERY. 

- red -

Z MYšLIENOK BENEDIKTA XVI. V ROKU VIERY 
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Milé deti a mládež!
Môžete sa tešiť! Za celoroč-
nú námahu si zaslúžite dva 
mesiace odpočinku. Vaše 
telá sa vyvíjajú a rastú. Mu-
sia mať preto tento potrebný 
oddych od práce a starostí. 
Ale pozor! Dobre využite 
prázdniny, aby ste sa počas 
nich dobre zotavili na tele 
i na duši. Kto však bude dlho 
vylihovať v posteli, celý deň 
snívať a bezcieľne sa túlať po 
dome, nerozumne lietať sem 
a tam a potom sa prehriaty 
napije studenej vody, sedieť 
od rána do večera pri počí-
tači, hnevať rodičov, hádať  
sa so súrodencami, kto si 
bude myslieť, že aj v dušev-
nom živote nastali prázdni-
ny, že sa ani ráno, ani večer 
nemusí modlievať, že ne-
musí ani v nedeľu chodiť na 
svätú omšu, že nemusí nikdy 
urobiť dobrý úmysel, dobrý 
skutok, ten veru nebude mať 
ani osoh, ani žiadnu radosť 
z prázdnin.

Vy však k takýmto chlap-
com a dievčatám nechcete 
patriť, však? 

Chcete, aby vás cez 
prázdniny budievalo ranné slnko, 
a už ráno vám pošepkalo, že svet 
je milý a pekný, že ľudia sú dob-
rí k  vám a vy budete dobrí k nim. 
Vyskočíte z postele, rýchlo sa umy-
jete, oblečiete a na každého, koho 
stretnete, budete sa pekne usmievať 
a milo ho pozdravíte. A potom sa 
pustíte do toho, čo ste si minulý deň  
zaumienili. Možno ste si zaumieni-
li, že pôjdete na výlet, peši alebo na 
bicykli. Tak šťastnú cestu! Všade ale 
choďte s otvorenými očami. Tešte sa 

z krásnej Božej prírody a vdychujte 
do seba jej vôňu. Možno ste si za-
umienili, že v  tento deň nepôjdete 
nikam, ale budete pomáhať otcovi 
alebo mame. Možno by ste mohli 
odbremeniť rodičov od niektorých 
povinností, ktoré by ste zvládli aj vy. 
Urobte to! Len buďte opatrní, aby 
ste im nespôsobili zbytočné prob-
lémy.  Alebo možno chvíľu budete 
dávať pozor na malých súrodencov 
a naučíte ich niečo užitočné, čo vy 
už viete a oni ešte nevedia. Možno 
máte rozčítanú krásnu knihu, ale 

len takú, ktorú by ste mohli 
hocikedy ukázať rodičom. 
Možno sa pôjdete niekam 
kúpať, kde vaše telo a duša 
nemôžu utrpieť škodu. 
Možno k vám prídu priate-
lia a budete sa spolu hrať. 
Možno budete spolu s ro-
dičmi spoznávať Slovensko 
alebo iné krajiny. Môžete 
robiť hocičo, hrať sa hocija-
ko, len leňošiť nesmiete ani 
cez prázdniny. Múdro strie-
dajte čítanie a hru, pohyb 
a pokoj, počítač a televízor, 
výlety a  zábavu, pomoc ro-
dičom, súrodencom a ľu-
ďom z okolia. 

A, samozrejme, neza-
budnite na to hlavné. Pánu 
Bohu, ktorý vás cez celý rok 
chránil, by ste mali teraz cez 
prázdniny venovať viac času. 
Aké by to bolo pekné, keby 
ste ho chodili navštevovať 
do kostola tak často, ako sa 
to dá, keby ste čo najčastej-
šie v týždni boli prítomní na 
svätej omši. Keby ste si našli 
počas dňa chvíľku na po-
ďakovanie Bohu za seba, za 
rodičov a súrodencov, za sta-
rých rodičov, za kamarátov, 

za všetky pekné chvíle, za zdravie, za 
jedlo... Teda takto možno budete trá-
viť prázdniny. Prajeme veľa radosti 
a Božieho požehnania.

PS: Vážení dospelí, čo urobíte 
preto, aby vaše deti, vnúčatá, súro-
denci, bratranci a sesternice, netere 
a synovci, kamaráti... jednoducho 
všetky deti a mládež mali takéto 
prázdniny?

Magdaléna Mrovčáková
Snímka: P. Lazor

Nech žijú prázdniny
Otvorený list deťom, mládeži, ale aj dospelým
Zbohom škola. Dovidenia až o dva mesiace. Žiadne obavy pred zlou odpoveďou, žiadne skoré vstávanie, žiadne vysedá-
vanie nad knihou. To bude život!
Opäť prichádza 30. júna „nebeská pošta“ do všetkých schránok, e-mailov, do všetkých denníkov a všetkých správ v tele-
vízii. Tento otvorený list pri príležitosti nastávajúcich prázdnin si môžu prečítať aj dospelí. A možno práve oni by si ho 
mali prečítať veľmi pozorne.

Lieskovianska kaplnka na rázcestí



...niesol tento údel 
v hlbokej pokore 
Doslovný citát z tejto modlitby nám 
dáva možnosť zamyslieť sa nielen nad 
pokorou v našom živote, ale hlav-
ne nad údelom, ktorý nám Pán Boh 
dáva v podobe jeho Božej vôle a je na 
nás, ako túto jeho vôľu prijmeme, ako 
ju budeme plniť.  Každý má v živo-
te jedinečné poslanie, sme súčasťou 
tohto sveta a svojím životom, kona-
ním, poslaním, prispievame do akejsi 
obrovskej svetovej skladačky spoloč-
ného života. Je na každom z nás, ako 
dokážeme pochopiť a vnímať toto 
jedinečné osobné poslanie, niesť ten-
to údel, ktorý nám dáva Boh. Každý 
človek je iný, sme rozdielni v poslaní 
a pri tom veľmi podobní v utrpení. 
Boh nám dáva dostatočné množstvo 
milostí a darov Ducha Svätého na to, 
aby sme v pokore nachádzali prija-
tie nášho údelu, prijatie jeho Božej 
vôle. Mnohí z nás si položili aspoň 
raz otázky: Prečo práve ja? Prečo ja 
sa mám zle a iní sa majú dobre? Mu-
síme si uvedomiť, že Božia vôľa nie 
je to, čo chceme my, ale naozaj to, čo 
chce Boh. A je na nás, či sa rozhod-
neme slobodne plniť jeho vôľu. Všet-
ko, čo sa nám v živote stane, má svoj 
význam, či sú to šťastné okamihy, 
alebo aj to utrpenie. Všetko nás má 
posunúť o krôčik bližšie k Bohu a k 
večnému životu, ktorý nás čaká po 
skončení tohto pozemského života. 
Pán Ježiš povedal: „Neviete ani dňa, 
ani hodiny....“ Preto by sme sa mali 
snažiť žiť tak, aby sme boli pripravení 
na stretnutie s ním, ak nastane „naša 
hodina“.

... prijal z tvojich 
rúk kalich utrpenia
Život nám prináša rôzne chvíle 
a udalosti. Všetci sa chceme mať dob-
re a naša predstava o ideálnom dob-
re, ideálnom živote je často rozdiel-

na. Ideálny život si spájame s Bohom, 
vierou, rodinou, vzťahmi, dobrou 
prácou, majetkom, peniazmi... Život 
má však aj druhú stránku a tou je 
utrpenie, ktoré nás pri hľadaní život-
ného ideálu často sprevádza.  „... pri-
jal z  tvojich rúk kalich utrpenia,“ je 
druhý citát zo spomínanej modlitby. 
Kalich utrpenia alebo kríže, starosti, 
ťažkosti. Aký je ten náš kalich utrpe-
nia? Otázka každodenného života. 
Pýtame sa samých seba: Som šťastný? 
Je môj život podľa mojich predstáv? 
Ale často aj: Prečo sa mám zle? Pre-
čo musím takto trpieť? Aby sme našli 
odpoveď na tieto otázky, stačí v sebe 
nájsť pokoru a prijať svoj životný údel, 
kalich utrpenia, zmieriť sa s tým, aký 
je, aký nám ho dal Boh. Prijať svoj ži-
vot v hlbokej pokore. Na jednom svä-
tom obrázku bolo napísané: „Anjeli, 
keby to mohli, závideli by nám sväté 
prijímanie a utrpenie.“ Utrpením sa 
približujeme Bohu, pravda vtedy, ak 
voči nemu nerepceme, ale prijímame 
ho s hlbokou pokorou a  vierou, že 
utrpením nás chce Boh očistiť a pri-
viesť do svojho kráľovstva.

...v jeho vnútri 
si žiaril ty sám, Bože
O mnohých blahoslavených a svätých 
môžeme povedať, ako je to aj v spo-
mínanej modlitbe, že „v jeho vnút-
ri si žiaril ty sám Bože.“ Oni prijali 
utrpenie ako spôsob očistenia sa od 
hriechu a ako možnosť priblížiť sa 
k  Bohu. Oddane niesli svoj životný 
kríž  po svojom najväčšom vzore – 
Ježišovi Kristovi. Aj Ježiš, ak by chcel, 
a vieme, že diabol ho v tomto po-
kúšal, mohol odmietnuť svoj kalich 
utrpenia. Ale modlitbou: „Otče, nie 
ako ja chcem, ale ako ty chceš...“ nám 
dáva príklad oddanosti voči Bohu a 
úplnej dôvery  v neho, v to,  že čo pre 
nás pripravil, je pre nás to najlepšie. 
Snažme sa pochopiť, čo od nás Boh 
žiada. Snažme sa stíšiť sa a počúvať, 

čo nám chce povedať. Je ťažké prijať 
utrpenie, ale uvedomme si, že utr-
pením nás chce Boh priviesť k sebe. 
Chce nás očistiť od zla. A je len na 
nás, či to prijmeme. Boh nám dal slo-
bodnú vôľu. Môžeme sa rozhodnúť, 
či to utrpenie prijmeme, alebo sa ho 
budeme strániť, a robiť všetko preto, 
aby nám bolo dobre, ale nie ako on 
chce, ale ako my chceme. Až čas uká-
že, či naša predstava o dobrom živote 
bola v súlade s tou Božou predstavou. 
Snažme sa preto žiť svoj život v hlbo-
kej pokore tak, aby v našom živote 
i na nás bolo vidieť, že v našom vnút-
ri žiari Boh. 

Manželia Lační, Teplička
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V hlbokej pokore
Je to už pár mesiacov, čo sa v kostole spolu modlíme modlitbu za blahorečenie Božieho sluhu biskupa Jána Vojtaššáka. 
V tejto modlitbe si všímam tri spojitosti so životom každého  kresťana, spojitosti s naším životom.

 Ilustračná snímka: Andrej Fogelton 



Sila Eucharistie
Prečo je Eucharistia tým najmocnej-
ším stretnutím človeka s Ježišom? 
Preto, lebo v nej môžeme prežívať vr-
chol Božej lásky. A tou láskou je Boh. 
Eucharistia je ovocím lásky. Ak láska 
chýba, tak ju dokáže vzbudiť, alebo 
prebudiť. Eucharistia nikdy nie je sú-
kromnou záležitosťou, ale vždy má 
komunitárny rozmer. Je nástrojom 
jednoty, ktorý zjednocuje ľudí v Kris-
tovi a privádza ich k tomu, ktorý je 
stredobodom a životom Eucharistie. 
Eucharistia je jediná sviatosť, v kto-
rej kňaz nekoná mocou Ježiša Krista, 
ale Ježiš koná skrze kňaza. Ježiš pro-
stredníctvom kňaza zázračne premie-
ňa chlieb a víno na svoje telo a krv. V 
jednom okamihu sa dejú dva zázraky. 
Prvý: chlieb a víno sa premieňajú na 
Ježišovo telo a krv. Druhý: je to sám 
Ježiš, ktorý osobne premieňa chlieb na 
svoje telo a víno na svoju krv.      

Keď pristupujeme k svätému pri-
jímaniu vydávame sa na novú cestu, 
ktorá vedie k Ježišovi, a tak obnovu-
jeme svoje rozhodnutie. Ak chodíme 
na sväté prijímanie každý deň alebo 
každý týždeň, ale iba zo zvyku, ak ne-
máme záujem a nezáleží nám na tom, 
aby v nás Eucharistia pôsobila, pomá-
hala nám a bola nám pokrmom na 
našej životnej ceste, potom bránime 
jej pôsobeniu a blokujeme jej účinky. 
Ak je v nás eucharistický Ježiš, začí-
name žiť novým životom lásky, náde-
je a viery. Inými slovami, kráčame do-
predu v Ježišovi. Ak chodíme na sväté 
prijímanie, ale nekráčame v Ježišovi, 
sväté prijímanie nemôže v nás pôso-
biť tak, ako by malo. Stáva sa niečím, 

čo je odtrhnuté od nášho života, čo 
nie je jeho živou súčasťou.  

Eucharistia 
v Roku viery
Tento rok nám sv. otec Benedikt XVI. 
vyhlásil za Rok viery, dal nám do po-
vedomia, aká dôležitá je naša viera, aby 
sme si ju nanovo obnovovali a stávali sa 

v nej pevnejší. Eucharistia je jedným z 
prostriedkov, ktorými sa môžeme do-
stať k Bohu najbližšie. V  Roku viery, 
a nielen v ňom,  by sme sa mali sna-
žiť svoju vieru obohacovať o nové po-
znatky, nové skúsenosti a žiť ju naplno. 
Dnešná spoločnosť nás vyzýva k tomu, 
aby sme vo svojej viere obstáli, pretože 
kto nebude pevný, ten sa veľmi rýchlo 
dostane k zlu. Zlo nás obklopuje na 
každom kroku, práve preto si musíme 
uvedomovať, že sme Božie deti a Pán je 
náš láskavý Otec. Boh, ktorému záleží 
na každom jednom z nás, pozná nás po 
mene a volá nás k sebe, ako svoje stra-

tené ovečky. Pán je naším pastierom, 
ktorý chce všetky svoje ovečky dostať 
do ovčinca, vráti sa aj po jednu ovečku 
a deväťdesiatdeväť nechá čakať. 

Popri svojom milosrdenstve je Boh 
aj spravodlivým sudcom, ktorý nás 
bude súdiť podľa našich skutkov a nie-
len to. Odsúdi nás aj za nevykonané 
dobro, ktoré sme mohli urobiť a neuro-
bili sme ho. Preto každý, kto si je vedo-
mý Božích prikázaní, bude podľa nich 
aj súdený. Je najvyšší čas sa zamyslieť 
nad svojím životom, stanoviť si jeho 
zmysel, žiť naplno a ďakovať Bohu za 
každý prežitý deň. 

Pane, chceme sa ti poďakovať za 
to veľké požehnanie, že môžeme byť 
tak často prítomní na svätej omši. Ešte 
stále nechápeme dostatočne hodnotu 
svätej omše, často ju vynechávame pre 
nič za nič, pre banálne výhovorky. Po-
môž nám, prosím, aby sme lepšie chá-
pali hodnotu tohto veľkého tajomstva, 
ktoré si nám dal. Daj nám, Pane, silu žiť 
život kresťana, nebáť sa povedať to, čo 
si myslíme, v koho veríme. Buď, Kráľu, 
naším útočišťom vtedy, keď sa máme 
dobre, ale i vtedy, keď je nám ťažko. 
Vďaka ti, Pane, za požehnanie, ktorým 
nás každodenne zahŕňaš.  

Lucia Klučárová 
Spracované podľa knihy Tancovanie 
v púšti – O Eucharistii, p. Elias Vella   
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Zatiahni na hlbinu
Pán Ježiš v tú noc, keď bol zradený, 
vzal chlieb, vzdával vďaky, lámal ho 
a povedal: ,,Toto je moje telo, ktoré je 
pre vás, toto robte na moju pamiatku.“ 
Podobne po večeri vzal kalich a  ho-
voril: ,,Tento kalich je nová zmluva 
v mojej krvi. Toto robte, kedykoľvek ho 
budete piť na moju pamiatku.“ A tak 
vždy, keď budete jesť tento chlieb a piť 
tento kalich, zvestujte Pánovu smrť, 
kým nepríde. (1Kor 11, 23 – 26) 

Vďaka svätému prijímaniu 
sa vážnejšie rozhodujeme 
vyhýbať všetkému, čo sa 
nepáči Bohu, a dôslednejšie 
konať to, čo Boh od nás chce.
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Rodičia na slovíčko
Odkaz 
V apríli sme boli svedkami návštevy relikvií 
dona Bosca na Slovensku. Tento svätec navští-
vil viacero miest a putoval po Slovensku, aby sa 
ľudia opäť mohli zamýšľať nad jeho odkazom 
vo výchove mládeže. Jeho svätosť bezpochybne 
spočíva v systéme výchovy, ktorý sa považuje za 
nadčasový, pretože, zdá sa, ešte nikto nič lepšie 
nevymyslel. Ján Bosco staval na prevencii, nie 
represii. Teda predchádzaní negatívneho sprá-
vania. Hoci zaužívané je, po zlom skutku po-
trestať, čo predstavuje opak prevencie. No a to 
už je naozaj umením, ktoré vo výchove Jána 
Bosca zahŕňa kombináciu troch pilierov: rozu-
mu, náboženstva (viery) a láskavosti súčasne. 

Rozum 
Rozum učí, ako ponúkať žiadané požiadavky 
a príkazy pravidiel, ale zvlášť ukazuje, aké dô-
ležité je pri vysvetľovaní zmyslu každej voľby 
klásť dôraz na rozum. Pochvala, napomínanie, 
odmena, trest majú iba výchovnú funkciu, ak sa 
používajú rozumne a s pokojom. 

Radostná viera v Boha
Rovnako je dôležitá jednoduchá a radostná 
viera v Boha, v Ježiša Krista, ktorá sa musí od-
volávať na evanjeliové posolstvo pri formovaní 
svedomia. Ponúka svätosť ako cieľ pre všetkých. 
V rôznych prostrediach formácie sa teda upred-
nostňujú náboženské prvky: ohlasovanie Bo-
žieho slova, spontánne praktizovanie modlitby 
a  sviatostí, štúdium katechizmu, charitatívna 
veselá služba, duchovné súťaženie.  

Kresťanská láskavosť
Kresťanská láskavosť a úprimná láska musia po-
hýnať skôr ako vychovávateľské povolanie. Don 
Bosco bol presvedčený, že vychovávať je pre-
dovšetkým poslanie a že až na druhom mieste 
je to povolanie. Od tohto vnímania sa odvíjajú 
typické postoje saleziánskeho vychovávateľa, 
ktoré vyjadrujú pevnú a zároveň nežnú lásku. 
Láskavosť si od vychovávateľa vyžaduje trvalú 
prácu na sebe a veľkú citovú vyrovnanosť. Vy-
chovávaný ju vníma ako sympatické vnímanie 
sveta mladých, jeho výrazových spôsobov, chutí, 
tiež ako dobré prijatie, láskavé spôsoby, dobrota, 
dobrotivosť, trpezlivosť a tolerancia a v nepo-
slednom rade ako konkrétne prejavy dôvery  či 
náklonnosti s praktickými odpoveďami na všet-
ky potreby. Táto láskavosť zároveň predstavuje aj 
ideál, ku ktorému sa formuje srdce a štýl života 
mladých. 

Spracované podľa  www.saleziani.sk
Adriana Lazorová

Mladí z Markušoviec
Začiatkom roku 2012 vyhrali mladí z Markušoviec grantový pro-
jekt v rámci programu O2 ThinkBig vďaka finančnej podpore spo-
ločnosti Telefónica Slovensko a v spolupráci s Nadáciou Ekopolis. 
Cieľom projektu bolo postaviť novú oddychovú zónu – altánok, 
kde by mohli efektívne využiť svoj voľný čas. Projekt bol dokončený 
v apríli 2013. Veľká vďaka patrí všetkým, ktorí nás v tejto činnosti 
podporili. Viac na webstránke www.markusovce.eu.

Mladým z Markušoviec sa podarilo v tomto roku vyhrať ďalší 
projekt, tentokrát od Nadácie Orange. Projekt si za cieľ kládol zre-
vitalizovať okolie novopostaveného altánku. Spoločnými silami sme 
aj tento projekt úspešne ukončili. Všetkým sponzorom veľmi pekne 
ďakujeme.

Organová škola
Dňa 26. marca 2013 sa žiačka ZUŠ sv. J. Nepomuckého Klčov, 
pobočka Markušovce  Aneta Gyenesová zúčastnila 6. celoštátnej 
súťažnej prehliadky v hre na keyboarde v Považskej Bystrici, kde 
sa umiestnila v bronzovom pásme. Žiačku na súťažnú prehliadku 
odborne pripravil pedagóg ZUŠ Klčov PaedDr. Roman Ondáš. Sr-
dečne blahoželáme.

Prvé sväté prijímanie vo farnosti
Tohto roku v našej farnosti boli tri slávnosti prvého svätého prijí-
mania. 

Prvé bolo v Lieskovanoch 28. apríla – pristúpili štyri deti, traja 
chlapci a jedno dievča. Druhé bolo v Tepličke 5. mája – pristúpilo 
sedem detí, tri dievčatá a štyria chlapci. Tretie bolo v Markušovciach 
12. mája pristúpilo sedemnásť detí, desať dievčat a sedem chlapcov. 
Veľké poďakovanie patrí všetkým ochotným ženám a dievčatám, 
ktoré tohto roku pomohli pripraviť deti na slávnosť prvého svätého 
prijímania. V Markušovciach Marcela Dudová a Martina Mrovčáko-
vá. V Tepličke to boli Janka Stanková, Barborka Hamráčková a Tatia-
na Hamráčková. V Lieskovanoch Zuzka Kapustová. 

Malá oprava strechy na fare
V pondelok 3. júna sa uskutočnila výmena poškodených škridlíc 
na severnej strane strechy fary, keďže po zime sa ukázali mnohé 
poškodenia. Veľká vďaka za ochotu pri výmene patrí Michalovi 
Frankovi, Antonovi Marcinkovi a Valentovi Hudákovi. 

Rozdávatelia časopisu Pokoj a dobro
Vďaka skupine ochotných žien našej farnosti sa môže distribuovať 
náš časopis všetkým farníkom. Patria k nim:

- v Markušovciach: Mária Grečková (Michalská ulica), Mária No-
votná, Anastázia Sopková, Bernadeta Maliňáková a Marta Bušovská;

- v Tepličke: Mária Koňaková;
- v Lieskovanoch: Mirka a Lucia Kozákové; 
- Pod Tepličkou: Mária Potočná.
Nech im Pán Boh odmení ich ochotu a námahu pri rozdávaní 

ďalších nových čísel časopisu.

-red-

farský informátor



Súťaž
Vašou ďalšou úlohou bude dokončiť citát Henriho J. M. Nouwena: 
„V opravdivej rodine, spoločenstve, sú tí najslabší najsilnejším...“ 
Odpoveď nájdete v našom záhone – ukrýva sa v ružiach.

Tajničku z minulého čísla nášho časopisu vylúštili a správne od-
povede nám zaslali: Paťka Straková, Julka Grečková, súrodenci 
Lazorovci z Markušoviec a Mária Sendrejová z Tepličky. 

Ďakujeme a malou pozornosťou za účasť obdaríme Máriu Sendre-
jovú a Paťku Strakovú.
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Milí Dobráčikovia,
buďte veselí, ale vaša veselosť nech je pravdivá ako veselosť svedomia, v ktorom niet hriechu (sv. don Bosco). Asi takto mô-
žeme charakterizovať deň prvého svätého prijímania v našej farnosti. Tváre našich prvoprijímajúcich detí dňa 12. mája 
2013 žiarili radosťou, čo nám ony samy potvrdili a porozprávali nám o svojich zážitkoch.

Paťka, Lívia, Jakub, Patrik sú vďační 
pani katechétke, pretože ich na hodi-
nách náboženstva učila spievať pes-
ničky, prednášať prosby a nacvičovať 
celú organizáciu ich slávnosti. Lukáš 
s Dávidom doplnili, že sa v rámci prí-
pravy snažili robiť dobré skutky, tiež 
byť poslušnými, Nikolka nezabudla 
na rodičov, ktorí spolu s deťmi cho-
dili do kostola, pritom sa všetky deti 
učili poznávať nepoznané. Dôležitou 
pre ňu bola i svätá spoveď. Trápili ju 
zmiešané pocity. Po spovedi ju na-
plnilo šťastie, pokoj, dobro, láska: 
„Mala som pocit, akoby bol pri mne 
náš Pán, s ktorým sa môžem rozprá-
vať. Nekričí na nás, nehnevá sa... ľúbi 
nás takých, akí sme.“  Tieto deti majú 
potrebu pristupovať k svätej spovedi, 
aby si očistili srdcia od hriechov. Lu-
káš si uvedomuje dôležitosť svätého 
prijímania, čo posilňuje jeho vieru, 
Jakub k nemu pristupuje, lebo chce 
mať v srdiečku Pána Ježiša, ktorý mu 
potom pomáha byť dobrým. Nikol-
ka bola milo prekvapená z kostola 
vyzdobeného zvnútra i zvonku, rov-
nako i z prítomnosti starých rodičov, 
krstných rodičov či  iných ľudí, ktorí 
sa prišli pozrieť: „Boli sme všetci ako 
jedna rodina. Spolu sme sa modlili, 
spievali...“ A pripomína, že na tento 
deň nezabudne, lebo okrem prvého 
prijatia tela a krvi Pána Ježiša dostala 
ovčie kiahne. Jakubovi sa okrem toho 

páčilo, že celý deň bol slávnostný. 
Sviatočným oblečením mohli všet-
ci vzdať Pánovi náležitú úctu. Všetci 
nám tiež prezradili, že od detstva im 
vieru odovzdávali hlavne ich rodičia, 
u niektorých i starí rodičia, Dávid 
nezabudol na krstnú mamu. Nikolka 
vyznala, že mamka s ňou chodieva do 
kostola, vie, prečo plače, smeje sa, čo 
ju trápi či bolí. Aj keď občas pokričí, 
ľúbi ju. Nikolka jej túto lásku opätuje. 
Naši kamaráti si chcú uchovať čo naj-
dlhšie svoje spomienky, preto každý 
deň vzývajú Pána obľúbenými modlit-
bami Otče náš alebo Anjel Boží. Do-
konca Dávid má rád všetky modlitby.

Našim prvoprijímajúcim deťom 
prajeme ochranu anjela strážneho po 
celý ich život, nech sa k nemu utie-
kajú v každej chvíli, ako to spomína 
vychovávateľ sv. Ján Bosco: „Ak sa 
ocitnete v nejakom nebezpečenstve 
pre dušu alebo pre telo, vzývajte an-
jela strážcu. Uisťujem vás, že vám po-
môže a vyslobodí vás.“ 

Za zdieľanie ďakujeme: Patrícii 
Strakovej, Nikole Lačnej, Lívii Bogu-
sovej, Jakubovi Bondirovi, Lukášovi 
Gurčíkovi, Patrikovi Kacvinskému 
a Dávidovi Kopnickému.

Adriana Lazorová

Snímka: P. Lazor
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 Jarné udalosti Markušoviec

Prvé sväté prijímanie v Markušovciach. Snímka: P. Lazor

Pani Heidi Mariássy oslávila v  Markušovciach osemdesiatku. 

Časopis vyšiel aj vďaka finančnej podpore obce Markušovce.


