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Vianoce – Hody

Milí čitatelia!
Celý Advent sme boli plní očakávania.
Dočkali sme sa?

Opísať tradície a zvyky počas roka a hlavne na Vianoce nie je vôbec jednoduché. Obyvatelia Markušoviec tu žili
v úzkom kontakte s vyššou spoločenskou vrstvou – od baróna, grófov až po bohatých zemanov. Život obce ovplyvnili
šľachtické rody Máriássy, Wieland, Csáky a ďalšie. Ale aj miestni ľudia sa delili „kastovali“ na: sedliakov – gazdov
(kudloňe), banícke rodiny (koloniare) a zamestnancov na pánskych majetkoch (majetkare – biroše, dvoraci). Každá
vrstva síce mala podobné zvyky, ale v rámci kást sa predsa líšili.

Aj počas bežného roka očakávame.
Očakávame, že tí druhí sa budú správať podľa
našich predstáv. Očakávame, že sa nám v obchode prívetivo prihovorí pani predavačka, očakávame, že stratenú vec nám poctivý nálezca
vráti. Očakávame, že pri slovnej potýčke sa nám
ten druhý ospravedlní a takisto očakávame, že
ak sa nám niečo dobré podarí, tak nás tí druhí
pochvália. Očakávame, že sa o nás deti v starobe postarajú a tiež očakávame, že požičanú vec
nám vrátia načas a v takom stave, v akom sme
ju požičali. Očakávame, že politici budú múdro a statočne spravovať štát a tiež očakávame,
že zdravotníci sa budú o nás príkladne starať.
Očakávame, že nás budú policajti na verejnosti
chrániť a pomôžu, keď to budeme potrebovať.
Očakávame… A možno sa tak dopracujeme
k postoju kňaza Karola Lovaša, ktorý svoju skúsenosť vyjadril takto: „Už nemám očakávania,
lebo som často sklamaný. Radšej sa nechávam
príjemne prekvapovať.“
Žijeme pandemickú dobu a drvivá väčšina
z nás má veľké očakávania. Od iných.
Zaujímavejšie to však vyjadril J. F. Kennedy
pri svojom nástupe do kresla amerického prezidenta, keď povedal: „Nepýtaj sa, čo môže urobiť
tvoja krajina pre teba. Pýtaj sa, čo môžeš urobiť
pre svoju krajinu ty.“
Zovšadiaľ počuť, že piliere demokratického
štátu sú sloboda a zodpovednosť. Že jedno bez
druhého nemôže dobre fungovať. No kresťanovi by nemali stačiť tieto dva piliere. Treba pridať
aj tretí – lásku k blížnemu. Tretí pilier je najťažší, preto je to celoživotná úloha. Začať však môžeme s predstupňom lásky a tou je úcta. Voči
sebe navzájom i voči sebe samému. To sa dá
trénovať, avšak bez očakávaní.
Očakávame od iných.
Očakávali sme od narodeného Ježiša.
Aj on očakáva(l) od nás.
Požehnaný vianočný čas spolu
s celou redakciou praje

Monika Hodnická
šéfredaktorka

monika.hodnicka@gmail.com
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Nový betlehem v Lieskovanoch - drevorezba.
Foto titulka, str. 2: Peter Lazor
Foto str. 13: Ján Živčák

Predvianočný čas

Vianočný čas

Na priadky sa najradšej chodilo, keď sa blížili
Vianoce. Vtedy sa robili zabíjačky a dobroty z nich
sa ochutnávali aj „v kudzeľnej hiži“. Počas zabíjačky je veľa práce, ale aj tak sa na ňu všetci tešili. Aspoň do času bolo čo do hrnca položiť. U väčších
gazdov sa však zabíjali i tri ošípané. Na zabíjačku
sa najviac tešili deti. Tie sa predbiehali s donáškou
„výslužky“ rodine i susedom, lebo zarobené drobné korunky sa im zišli na Vianoce. D i e v č a t á ,
ktoré celý Advent priadli sa museli snažiť, aby do
Vianoc dopriadli všetok ľan, lebo po Vianociach
sa už tkalo plátno, páralo perie, šilo, tkali koberce.
V roľníckej rodine každá robota mala svoj vymedzený čas. Priadky sa končili, a tým aj spoločné
radosti a huncútstva.
K príprave na Vianoce v minulosti i dnes patrí
predvianočné upratovanie. V domácnosti, ale tiež
v celom gazdovstve, muselo byť všetko čisté. Interiéry domu sa vybielili vápnom, hlinené podlahy
sa nanovo vymazali, drevené dlážky sa vydrhli, umyli okná. Veľké pranie trvalo aj dva-tri dni.
Ručne opratá bielizeň sa musela plákať v potoku,
a to v zime vôbec nebolo príjemné
Cez sviatky platil zákaz akejkoľvek práce, preto
aj gazda so synmi pripravoval drevo na zakúrenie,
poživeň a vodu pre dobytok na viac dní. Gazdiná
s dcérami piekla kysnuté koláče – „beľuše, kuhni,
rožki“ plnené makom a orechmi. Pripravovala sa
viacchodová štedrovečerná večera. Vyzdoboval sa
vianočný stromček, ktorý vešali na strop (zabral
menej miesta v izbe). Zdobili ho slamenými ozdobami, jabĺčkami, sušeným ovocím, medovníkmi.
Neskôr sa robili doma aj čokoládové ozdoby.
Po 2. svetovej vojne sa dali kúpiť aj salónky. V 60.
a 70. rokoch ich bolo na stromčeku aj niekoľko kíl.
Dnes sa opäť od sladkostí upúšťa.

Nastal Štedrý deň – 24. december. Celý deň sa
postilo. Jedli sa beľuše, i to iba raz cez deň. Túžobne sa čakal večer.
Na stôl sa prestrel biely ľanový obrus. Nesmeli
na ňom chýbať oblátky, med, cesnak, hrach, sušené slivky, orechy, jablká, hrušky, figy, svätojánsky
chlieb, maková lokša, kysnutý koláč, celý okrúhly
chlieb, aby ho bolo po celý rok dostatok. Pod obrusom mali byť aspoň tri koruny, aby ani peniaze nechýbali v nasledujúcom roku. Pod stolom
v malom korýtku bola hrsť sena, zrno, zemiaky,
ovocie, aby aj na druhý rok bola úroda taká bohatá ako teraz na Štedrý večer.
Pred večerou vošla matka so žochtárom do
kuchyne, zavinšovala a zo všetkého jedla trošku
odobrala pre zvieratá, aby aj ony vedeli, že sú
sviatky. Otec alebo najstarší syn prišiel so snopom
slamy, dal ho do kúta izby a zavinšoval:
„A ja vam tu vinčujem na tu svatu Viľiju,
žebi sce še mohľi druhej dočekac
s menšima hrehmi,
z večšu radoscu, Božu miloscu,
hojňejšich, spokojňejšich,
zdrafšich rokoch dožic,
jak sme dožiľi a prežiľi
a po časnim živoce slavu ňebesku,
korunu aňjelsku došahnuc mohľi.
Pochvaľeni Ježiš Kristus.“
Štedrá večera sa začala modlitbou a čítaním
z evanjelia o narodení Božieho Syna. Potom otec
alebo mama urobili deťom medom krížik na čelo,
aby boli celý rok milé, dobré a sladké ako med.
Dospelí si pripili na zdravie a všetci zjedli oblátku s medom a cesnakom. Cesnak sa pokladal za
magickú rastlinu, preto sa konzumoval aj teraz.
pokračovanie na strane 13
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Z HISTÓRIE MARKUŠOVIEC

Obraz sv. Mikuláša,
biskupa
V tomto sviatočnom období si priblížime poslednú pamiatku z 19. storočia, ktorá má rovnako
sviatočného ducha. Na markušovskej fare sa donedávna nachádzal vzácny Obraz sv. Mikuláša, biskupa
od spišského maliara Jozefa Czauczika.
Pristavme sa pri tomto významnom autorovi.
Jozef Czauczik (* 16. apríl 1780 – † 30. jún 1857)
celý svoj život prežil v Levoči, kde sa narodil aj umrel. Pravdepodobne sa výtvarne začal vzdelávať
v Levoči v Stunderovom ateliéri a medzi jeho prvých
učiteľov zrejme patril aj Jozef Lerch, portrétista lokálneho klasicizmu, autor freskovej
výmaľby viacerých spišských kostolov, ktorého sme si už v tomto roku
priblížili. Czauczik sa v roku 1803
zapísal na viedenskú akadémiu. Na
Spiš sa vrátil ešte pred rokom 1810
a pôsobil tu rovnako ako maliar portrétov, krajiniek či oltárnych obrazov.
Jeho tvorba prechádza vývojom od
klasicistického po realistické stvárnenie. Portréty
vyhotovoval najmä pre súkromných objednávateľov z radov šľachty, mešťanov a remeselníkov a jeho
tvorba sakrálneho umenia smerovala do kostolov
prevažne v spišskej a gemerskej oblasti, keďže sa tešil priazni spišských i rožňavských biskupov.
Czauczikovými mecénmi boli levočskí podnikatelia Probstnerovci. Viaceré z jeho diel môžeme vidieť v SNM – Spišské Múzeum v Levoči, alebo ešte
bližšie, v Múzeu Spiša – Kaštieľ v Markušovciach.
Avšak jeho diela dnes nachádzame i v Malohonte,
Above, Šariši, na Liptove, Orave či v Bratislave.
Maliarovi sa stalo osudným leto v roku 1857, keď
pri požiari jedného z neďalekých domov v susedstve vybehol na ulicu, dostal srdcový infarkt a umrel.

A tak dnes môžeme povedať, že Czauczikov obraz
sv. Mikuláša, biskupa bol jedným z jeho posledných
diel, ktorým sa uzavrela jeho tvorba oltárnych obrazov. Vyhotovený bol ako oltárny obraz pre predošlý oltár v rím. kat. Kostole sv. Mikuláša, biskupa
v Odoríne. Tak ako vo svojich predošlých prácach sa
maliar aj v tomto diele kultivovaným
spôsobom držal umeleckých tradícií sakrálneho umenia. Tento obraz
z roku 1857 sa zachoval bez retabula,
teda bez oltárneho podstavca.
Z neďalekého Odorína sa Czauczikovo dielo dostalo na faru v Markušovciach, kde na dlhé obdobie
spočinulo, čím sa zachránilo a bolo
uchovávané, avšak mnohí o jeho existencii ani netušili. Ak by ste sa ale nazdávali, že dielo sa stratilo,
alebo sa nachádza v niektorom z múzeí, mýlili by ste
sa. V novodobých dejinách farnosti bolo opäť vrátené na svoje pôvodné miesto, a tak ho v súčasnosti
už opäť môžeme obdivovať v odorínskom kostole.
Nie vždy je možné historické predmety vypátrať,
či identifikovať. Je vzácnosťou, ak sa nám podarí ich
zachrániť, vystopovať ich pôvod, či dokonca vrátiť
na ich pôvodne miesto. Aj osud obrazu sv. Mikuláša,
biskupa je teda takým jedinečným darom, ktorým
sú obdarovaní nielen historici umenia, ktorí tomu
zasväcujú svoju prácu, ale predovšetkým veriaci…
Avšak darovanie už k postave tohto svätca tak akosi
patrí, čo poviete?

Nie vždy je možné
historické predmety
vypátrať, či
identifikovať.

Miroslava Lazniová, historička

Literatúra:
HERUCOVÁ, Marta. Spišské oltáre 19. storočia. Pictonica, 2015, 332 s.; HOMZA, Martin –SROKA, Stanisław A. Historia Scepusii. Vol. II, Dejiny Spiša
od roku 1526 do roku 1918. Bratislava : Katedra slovenských dejín UK FiF; Kraków : Instytut Hostorii Uniwersytetu Jagiellońskiego, 2016. 1165.
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NÁUČNÝ ČLÁNOK

Zmeny
v Rímskom misáli

Od 1. januára 2022 vstúpi do platnosti obnovené slovenské znenie Rímskeho misála podľa tretieho typického
vydania. Obsahuje niekoľko zmien, no azda najdôležitejšou je zmena v samotných slovách premenenia.
V doterajšom vydaní zneli slová premenenia nad kalichom „za všetkých“. V obnovenom vydaní sa budú používať
slová „za mnohých“, podľa samotných Kristových slov, ako sú uvedené v evanjeliách.
Evanjelisti napísali evanjelia
v gréckom jazyku. Ani v jednom
evanjeliu nenachádzame v slovách ustanovenia Eucharistie
formulu „za všetkých“. Originálny grécky text má v slovách
ustanovenia Eucharistie špecifický odkaz na „mnohých“ – po
grécky „pollon“. Tento výraz je
zároveň v súlade so starozákonným proroctvom proroka Izaiáša: „Môj spravodlivý služobník
svojou vedomosťou ospravedlní
mnohých a on ponesie ich hriechy.“ (Iz 53, 11 – 12).
Slovenský preklad Svätého
písma uvádza „za všetkých“.
Avšak formula daná v slovách
ustanovenia je v gréckom origináli „za mnohých“. Aj budúci
preklad Svätého písma v slovenčine musí pamätať na túto
skutočnosť.
Latinská formula „pro multis“, čiže „za mnohých“, bola
používaná v rímskom obrade
už od prvých storočí až podnes.
Po 2. vatikánskom koncile, keď
latinčina pri liturgii bola nahradená národnými jazykmi,
však niektoré texty, ktoré boli
schválené v moderných jazykoch, preložili tento výraz ako
„za všetkých“.
Treba však zdôrazniť, že neexistuje žiadna pochybnosť
o platnom slávení sv. omší, pri
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ktorých bola použitá formula
„za všetkých“, pretože aj táto
formula mala schválenie Kongregáciou pre náuku viery. Je
predsa dogmou našej viery, že
Kristus zomrel na kríži za všetkých ľudí. Tu však ide len o odlíšenie dogmatickej oblasti od
liturgickej.
Pri preklade omšových textov
po liturgickej reforme v r. 1970
boli v niektorých národných
jazykoch slová premenenia
nad kalichom preložené výrazom „za všetkých“ namiesto „za
mnohých“. Na túto nejednotnosť už skôr upozornila Kongregácia pre Boží kult a disciplínu sviatostí. Biskupi anglicky
hovoriacich oblastí túto zmenu už zohľadnili vo svojich
novších vydaniach Rímskeho
misála v roku 2011. Podobne
urobili biskupi Maďarska aj
Španielska. Naši otcovia biskupi tiež zhodne pristúpili k tejto
požiadavke.
Tridentský koncil hovorí:
„Hoci Kristus zomrel za všetkých, nie všetci prijímajú úžitok
z jeho smrti, ale len tí, ktorým
je privlastnená zásluha jeho
utrpenia.“ Kristus vedel, že
nie všetci ho príjmu. Boh chce
spásu všetkých ľudí, ale nechce ich spasiť bez ich slobodnej
spolupráce, nič im nevnucuje.

Kristovo vykúpenie nie je dané
ľuďom automaticky. Každý človek musí prijať vykúpenie slobodným rozhodnutím, ktoré
vyžaduje úsilie a vytrvalosť po
celý život.
Dôvodom pre novú formuláciu eucharistickej modlitby je
úcta a istá bázeň pred samotným Ježišovým slovom. Ježiš
Kristus je verný slovám proroka
Izaiáša a Cirkev je zasa verná
slovám Ježišovým. V Evanjeliu
sv. Matúša sa píše: „Toto je moja
krv novej zmluvy, ktorá sa vylieva za mnohých na odpustenie
hriechov.“ (Mt 26, 28). Podobne
v evanjeliu sv. Marka čítame:
„Toto je moja krv novej zmluvy, ktorá sa vylieva za mnohých.“ (Mk 14,24). Evanjelista
sv. Lukáš píše: „Tento kalich je
nová zmluva v mojej krvi, ktorá sa vylieva za vás.“ (Lk 22, 20).
V evanjeliu sv. Jána sa nenachádza časť o ustanovení Eucharistie.
Ak sa pozrieme na cenu Kristovej Krvi, musíme vyznať, že
Vykupiteľ vylial svoju krv za vykúpenie všetkých a chce spásu
všetkých, ale ak sa pozeráme
na ovocie, ktoré z nej ľudstvo
prijíma, ľahko môžeme pochopiť, že neprináleží všetkým, ale
mnohým z ľudského pokolenia.
Štefan Saloka, farár

NÁZOR PSYCHOLÓGA

Zaručený recept na šťastie
Bezpodmienečné dávanie neprináša úžitok iba obdarovaným. Rovnako príjemné je aj pre samotného darcu.

Pandémia nás na jednej strane núti uzavrieť sa do svojich
domovov, na druhej strane nás
robí citlivejšími k potrebám
iných ľudí. Jednou z mála pozitívnych správ, ktoré sa s týmto
náročným obdobím spájajú, je
skutočnosť, že sú ľudia štedrejší, a to najmä v oblasti charity.
Zároveň viac osôb potrebuje
pomoc, preto prirodzene prichádzajú okrem vĺn pandémie
aj vlny empatie.

Dá sa radosť kúpiť?

Adventné a Vianočné obdobie priamo vyzýva k obdarúvaniu blízkych ľudí. Míňanie
peňazí na plnenie snov a túžob
iných nám podľa výskumníkov
z Harvardu prináša silnejší pocit šťastia, ako keď niečo doprajeme sebe samému. Radosť
z nového oblečenia, šperku či
dokonca nového auta trvala
podľa ich výskumu kratšie, ako
radosť z daru pre iného človeka. Jednotlivým respondentom dali obálky s piatimi ale-

Foto: Peter Lazor

bo dvadsiatimi dolármi spolu
s inštrukciou, aby si za ne niečo kúpili a potešili sami seba,
alebo aby za ne kúpili darček
inej osobe, či venovali ich na
charitatívne účely. Večer sa
všetci znovu stretli, aby odpovedali na otázky
týkajúce sa miery
šťastia. Výsledky
boli jednoznačné – nezáleží na
výške sumy, ktorú
má človek k dispozícii, šťastnejší je vtedy, ak ju
minie na niekoho iného. Prekvapivým výsledkom však bola
najvyššia miera šťastia u tých
ľudí, ktorí venovali peniaze
charite. Podľa výskumníkov
mali títo ľudia pocit, že peniaze
dávajú niekomu, kto ich naozaj
potrebuje a naplno využije.

je nezištnosť alebo skutočný
altruizmus, keďže nám nezištné dávanie prináša radosť
a teda „z toho niečo máme“.
Podľa novších výskumov nám
dokonca dokáže predĺžiť život. Naše dary nemusia byť
založené iba na
peniazoch, počítajú sa aj služby,
ktoré vykonáme
pre inú osobu,
napríklad stráženie detí, uvarenie jedla alebo pomoc pri
sťahovaní. Vedci z Buffalskej
univerzity zistili, že nezištné
dávanie vedie dokonca k dlhšiemu životu. V dlhodobej štúdii sledovali ľudí, ktorí opisovali rôzne stresujúce obdobia
a rozličné formy pomoci, ktorú
poskytli svojim priateľom alebo známym. Pomáhajúci ľudia
žili dlhšie ako tí, ktorí pomoc
iným neposkytovali. Z psychologického hľadiska to mohlo
byť spôsobené vnímaním sveta
ako lepšieho miesta, v ktorom
očakávame takú mieru pomoci
a štedrosti, akú sami ostatným
poskytujeme. A ak sme ochotní darovať peniaze niekomu,
koho vôbec nepoznáme, viera
v lepší svet je ešte zjavnejšia.
Za tieto príjemné pocity
z dávania sú zodpovedné tie
isté oblasti mozgu, ktoré nám
prinášajú pocit odmeny pri
jedení alebo intenzívnom cvičení. Empatické konanie je
vďaka tomu posilnené a obdarovaní i dávajúci načerpajú
pozitívne emócie.

Naše dary nemusia
byť založené iba na
peniazoch.

Dávanie ako cesta
k lepšiemu svetu
K jednej z večných dilem psychológie patrí otázka, či existu-

Zuzana Klučárová,
psychologička
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z filiálky Teplička

Viera je cesta,
po ktorej kráčam

Vianoce sú darom lásky a pokoja. Sú sviatkom rodiny a domova, návratom blízkych k spoločnému stolu.
Sú sviatkom spolupatričnosti človeka s človekom. Pravé kresťanské sviatky sú vtedy, ak do svojho života, do svojho
srdca prijímame posolstvo Božej Lásky a žijeme ho. Práve v takom prostredí Vianoc už malé deti prežívajú prvé
dotyky viery: cez darčeky od Ježiška, cez prvé vinšovačky, modlitbičky. O viere a službe ľuďom sme sa porozprávali
so starostom Tepličky, Petrom Lačným.

Moje detstvo a mladosť

„Viera je cesta, po ktorej kráčam od útleho detstva.“ S láskou spomína na detstvo prežité v rodine, kde spolu s nimi žila aj jeho babka. Bola
duchovnou autoritou ich viacgeneračnej rodiny. Takéto spolužitie spoločenstva ľudí vníma
ako živé a rozmanité, ktoré sa navzájom dopĺňa
a obohacuje. Jeho cestu k viere už v rannom detstve ovplyvnil pán farár Vitkovský. S úsmevom si
spomína na svoje prvé sväté prijímanie. V závere

slávnosti pri ďakovaní odovzdával pánu farárovi
kyticu a vo svojej detskej úprimnosti vyslovil, že aj
on bude kňazom. Načo mu pán farár odpovedal:
„Keď sa staneš kňazom, aj ja ti prídem odovzdať
kyticu.“ Kňazom sa síce nestal, ale práve vtedy
začal jeho duchovný život. Stal sa miništrantom,
neskôr mimoriadnym rozdávateľom svätého prijímania. V tom čase sa nestalo, aby pri oltári počas svätej omše chýbal miništrant, ako sa to dnes
stáva.

Po roku 1989
Po Nežnej revolúcii bolo
v Tepličke založené Spoločenstvo kresťanskej mládeže, ktorého bol iniciátorom. V tom
čase duchovný život v dedine
bol oveľa aktívnejší a v spoločenstve sa stretla generácia
mladých ľudí, ktorí sa aktívne
zapájali v stretkách, spevokole, miništrovaní. Organizovali
veľkonočné a vianočné akadémie, púte, výlety. Všetky tieto
duchovné aktivity sú zaznamenané v existujúcej mládežníckej
duchovnej kronike, ktorú nám
ukázal. V nej si mladí viedli o.
i. aj zoznam s až 60 – 70 deťmi
a mládežou rozdelených do
niekoľkých skupín. Spomienky
na toto obdobie vyjadril slovami: „V tomto spoločenstve som
najviac pocítil Božiu prítomnosť a lásku.“ A dodáva: „Prajem dnešným mladým ľuďom,
aby mali tak duchovne prežitú
mladosť, ako som ju zažil ja.“

Láska v rodine
a práca
Rodina je pre neho tým najcennejším pokladom. S manželkou Evou majú stredoškoláčku Klárku a syna Tomáša
na základnej škole. Žijú v kresťanskej rodine spolu so svojimi rodičmi ako viacgeneračná rodina. Zázemie v rodine,
vzájomný rešpekt a vzájomná
láska mu poskytovali a poskytujú priestor, že aj popri starostlivosti o rodinu pokračoval
v aktivitách spoločenského
a duchovného života. Ako viacnásobný poslanec Obecného
zastupiteľstva sa realizoval pri
kultúrnospoločenských podujatiach. Bol členom Hospodárskej rady filiálky Teplička,
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Z oslavy 20. výročia časopisu PaD. Foto: Pavol Zmuda

v súčasnosti pôsobí ako lektor
v kostole a prispieva aj so svojou manželkou do nášho kresťanského časopisu.

Starosta Tepličky

Zmysel pre kolektívnu prácu, manažérske a komunikačné schopnosti, znalosť
nových informačných technológií prostredníctvom počítača
a osobnostné vlastnosti boli
dostatočnými kritériami, aby
sa uchádzal o post starostu
obce. Vo voľbách v roku 2018
mu občania Tepličky dali svojimi hlasmi dôveru a stal sa starostom. Týmto sa naplnilo jeho
poslanie slúžiť ľuďom. Princípy
viery sa snaží uplatňovať aj vo
svojom profesionálnom živote
v tejto funkcii pri rôznych pracovných činnostiach a organizovaní kultúrno-duchovného
a spoločenského života v dedine a dodáva: „Všetci kresťania,
ktorí vykonávajú svoju prácu
vo verejnom živote, v službe
ľuďom, sú zároveň apoštolmi
dnešnej doby a majú uplatňovať duchovné hodnoty, lásku,
pokoru, ľudskosť a toleranciu.“
Odpočet jeho splnených
úloh bude hovoriť za veľa. Premena dediny je evidentná. Ako
sa hovorí: „Človek veľa môže,
ale sám nezmôže nič.“ Chce
sa poďakovať predovšetkým
poslancom Obecného zastupiteľstva a celému kolektívu
pracovníkov OcÚ a sociálneho
podniku za dobrú spoluprácu pri realizácii úloh v rámci
obce a dodal: „Som Pánu Bohu
vďačný za rodinu a ľudí, s ktorými zdieľam každodenný život
a spolupracujem v pozícii starostu obce.“

Vianoce v Tepličke
Keďže sa blížia Vianoce, v závere nášho rozhovoru sme sa
venovali najkrajším sviatkom
roka. Každý z nás má svoj domov, ale starosta môže vytvárať atmosféru pokoja a radosti
i spoločného domova pre všetkých obyvateľov obce počas
celého roka i na Vianoce. Vo
vianočnom čase sú už niekoľko rokov v Tepličke zaužívané
krásne tradície. Začínajú požehnaním adventného venca
pri kostole i vencami veriacich
v kostole kňazom. Potom sa
koná pobožnosť Hľadanie prístrešia pre Svätú rodinu, neskôr požehnanie vianočného
stromčeka kňazom pri kostole.
Jedným z novších zvykov v dedine je, že pracovníci obecného úradu spolu s ochotnými
ľuďmi napečú koláče, medovníky a oblátky a neskôr ich
roznášajú do každého domu
a sú symbolom spojenia obce.
Na Štedrý deň mladí koledujú
Dobrú novinu, a na Silvestra
pri stromčeku pri kostole, resp.
aj v kostole, obyvatelia a veriaci
vítajú Nový rok. Samozrejmosťou je účasť veriacich na bohoslužbách počas celého Vianočného obdobia a k tomu ešte
koleda. Uvidíme, ktoré tradície
bude možné zachovať počas
obmedzení v tomto pandemickom období.
A čo si praje starosta Tepličky Peter Lačný na Vianoce?
„Želám si v tomto vianočnom
čase, aby naši obyvatelia počas sviatkov i celého nového
roku mali šťastný a spokojný
život a aby Teplička bola pre
každého z nás ozajstným domovom.“
Za rozhovor ďakujú
Mária Koňaková, Jozef Sendrej
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Birmovka 2021

D

V minulom vydaní časopisu sme vám sprostredkovali birmovku prostredníctvom fotografií.
Teraz vám ponúkame zopár svedectiev mladých.

ňa 4. 9. 2021 sa v našej farnosti
vysluhovala sviatosť birmovania. Vysluhovateľom sviatosti
bola jeho excelencia otec biskup
Andrej Imrich. Na sviatosť birmovania sme sa pripravovali od mája
a stretávali sme sa každý týždeň
v piatok po svätej omši. Mali sme
zaujímavé prednášky, kde nám
náš pán kaplán vysvetľoval pravdy viery a bol pre nás veľkým vzorom. Zúčastnili sme sa aj duchovnej obnovy na Spišskej Kapitule.
Skvelé aktivity a prednášky upevnili našu vieru a povzbudili nás
v nasledovaní Pána Ježiša. A po
mesiacoch prípravy nadišiel očakávaný deň, kedy sme mohli prijať sviatosť birmovania. Slová otca
biskupa, ktoré odzneli v kázni,
boli pre nás povzbudením a dobrou radou pre náš budúci život.
Verím, že milosť, ktorú sme touto
sviatosťou dostali, bude v nás pôsobiť a rásť.
A za seba chcem poďakovať mojim rodičom, ktorí boli pre mňa
prvými svedkami viery a sprevádzajú ma svojím príkladom
a modlitbami až po dnešný deň.
Anna Grečková, Markušovce

S

viatosť birmovania vo mne
zanechala veľké zmeny. Prípravou na birmovku som
získala veľa nových poznatkov,
veľa nových priateľstiev a zblížila
som sa s Bohom. Pri príležitosti
birmovania sme dostali veľa materiálnych darov od svojich rodičov či blízkych. Nezabúdajme
však na tie najpodstatnejšie dary.
Dary Ducha Svätého, ktoré nám
pomôžu kráčať naším životom
viery. Najväčšie zážitky vo mne

10

zanechala duchovná obnova, na
ktorú nás zobral náš pán kaplán
na Spišskú Kapitulu a samotná
sviatosť. Páčilo sa mi, ako sme na
obnove vytvorili veľké a úžasné
spoločenstvo. Bolo nám spolu
super. Získali sme nové zážitky,
nových kamarátov a hlavne dozvedeli sme sa niečo viac o viere,
o svätých a spoznali sme aj okolie Spišskej Kapituly. Samotná
sviatosť vo mne zanechala tiež
veľa spomienok. Ešte teraz si pamätám, ako nám biskup na kázni
veľakrát povedal, že touto sviatosťou sme dospeli vo viere. A to bolo
mojím cieľom birmovky.
Žofia Zekuciová, Teplička

O

d malička ma rodičia viedli k Bohu. Už ako malý som
chodil do kostola, v škole na
hodiny náboženstva. Bol som takisto naučený aj všetky základné
kresťanské modlitby. To všetko
prispelo k tomu, aby som sa rozhodol prijať sviatosť birmovania.
Na nácvikoch sa mi najviac páčila duchovná obnova v Spišskom
Podhradí na Spišskej Kapitule.
Bolo to dlhšie stretnutie ako na
nácvikoch v kostole a stihli sme
sa viac spolu porozprávať na rôzne zaujímavé témy. Na nácvikoch
a prípravách na birmovanie sme
sa tiež učili veci, z ktorých sme
pred birmovkou na preskúšaní
odpovedali. Neskôr nasledovala
generálna svätá spoveď.
Za patróna som si zvolil svätca,
ktorý hoci bol mníchom, bol veľmi pekný a zdatný. Páčil sa jednej
poľskej panovníčke, ktorá chcela, aby zanechal svoje povolanie
mnícha. No on povedal: „Netúžim

po kráľovstve ani po moci v poľskej krajine, no hľadám nebeské
kráľovstvo, ktoré je hore. Preto,
hoci by som prišiel o život, neprijmem jej ponuku, nepodvolím sa
tej žene, ale budem čiernorizcom
(mníchom), lebo Kristus povedal
v evanjeliu: „Každý, kto pre moje
meno opustí domy alebo bratov a sestry, alebo otca a matku,
alebo deti, alebo polia, dostane
stonásobne viac a bude dedičom
večného života.“ Napriek tomu tá
žena stále naliehala, on sa nepodvolil, nakoniec ho nechala mučiť.
No všetko to vydržal, lebo mu bol
milší veniec nebeského kráľovstva. Jeho neporušené ostatky doposiaľ ležia v jaskyni svätého Antona v Kyjevsko-pečerskej lavre,
dávajúc všetkým víťazstvo nad
bludnými a nečistými pokušeniami. Je škoda, že tento hrdinský
svätec, Mojžiš (Mojsej) Uhrín, je
u nás skoro neznámy. A práve pre
dnešnú dobu má čo povedať svojou čistotou a úplným odovzdaním sa Kristovi, ochotou trpieť za
večnú odmenu. Verím, že aj mne
bude v živote svojím orodovaním
pomáhať v prekážkach, ktoré ma
v živote čakajú.
Na samotnej birmovke sa mi
veľmi páčila kázeň pána biskupa,
vďaka ktorej som si uvedomoval,
že som už dospelý kresťan. Uvedomujem si to doteraz a snažím
sa podľa toho aj správať. Samozrejme, že ma potešilo aj to, že
sme sa stretli celá rodina pri slávnostnom obede.
Michal Lazor, Markušovce

(životopis svätca spracovaný podľa
http://www.grkat.nfo.sk/Texty/
MojsejUhrin.html)

RUŽENCOVÉ BRATSTVO

Kazateľ milosti
na Slovensku

Je pre nás veľkou radosťou oznámiť Vám, že od 5. septembra do 2. októbra 2021 bude vo vybraných slovenských
mestách a obciach putovať relikvia sv. Dominika. Relikviu nám požičali mníšky, z kláštora sv. Dominika a Sixta
v Ríme, ktorý založil priamo sv. otec Dominik a v ktorom žijú aj dve mníšky zo Slovenska.
(Zdroj: https://dominikani.sk/relikvia-svateho-otca-dominika-na-slovensku/)

Končí rok 2021 a pri zhodnotení, čo všetko sa v ňom udialo,
si treba pripomenúť aj výročie
zakladateľa
Dominikánskej
rehole. Od úmrtia svätého Dominika prešlo 800 rokov, alebo keď použijeme liturgický
a teologický jazyk – jeho „dies
natalis“, jeho „dňa narodenia“.
Tento svätec sa zaslúžil o šírenie a ohlasovanie evanjelia,
lásky a milosti putovaním medzi ľuďmi. Jeho úmyslom bolo
v chudobe a pokore kázať Božie
slovo a vracať Cirkvi odpadlíkov,
byť vzorom života v evanjeliovej
dokonalosti, žiť zasvätený život
medzi ľudom, a tak šíriť vzdelanie, modlitby, náboženskú kultúru. Veľa sa modlil a pri jednej
meditácii mal videnie, kde mu
Panna Mária, Matka milosrdenstva, podala svätý ruženec, ako
duchovnú zbraň proti odpadlíkom a na záchranu sveta.
Na zrealizovanie takýchto
skutkov bolo potrebné vybudovať pevné strediská. Výsledkom
jeho postupných krokov bolo
založenie kláštorov. Pápež Honorius III. v roku 1216 schválil Rad kazateľov, a tak bratia
dominikáni s heslom CHOĎ
A KÁŽ sa rozišli po Európe ako
planúce pochodne. Medzi ľudom chodili oblečení v hrubej
bielej tunike, cez ktorú mali
prehodený čierny chórový plášť

a v páse previazaný svätý ruženec. Žili z almužny, Božieho milosrdenstva a až do posledného
dychu prinášali svetlo Božieho
slova. Svätý Dominik pri svojej
smrti povzbudzoval bratov, že
po smrti im bude užitočnejší
viac ako za života, lebo sa za
nich bude prihovárať u toho,
kto je Cestou, Pravdou, Životom. Zomrel ako 51 ročný v severnom Taliansku, v Bologni.
Počas štyroch rokov od založenia Rádu kazateľov vzniklo
20 kláštorov.
Do horného Uhorska, do
krajov obývaných Slovákmi
evidujeme prvé kláštory v polovici 13. storočia v mestách Košice, Trnava a Banská Štiavnica.
V čase rozkvetu bolo založených 16 dominikánskych kláštorov. V období protestantskej
reformácie, tureckých vojen

a Jozefínskeho osvietenia, väčšina z nich zanikla, no „búrky“
existencie prekonal iba košický kláštor, ktorý v roku 1950
uzavrela až násilná komunistická likvidácia rehoľných domov.
Avšak malé rehoľné komunity
sestier a bratov dominikánov
obdobie totality prežili a po návrate náboženskej slobody sa
opäť rozvinuli do duchovných
aktivít.
Svätý Dominik, kazateľ milosti, za svojho života prinášal svetlo a nádej do ťažkých
čias. Aj v dnešnej dobe rehoľa
dominikánov, ktorej súčasťou
sú rehoľní bratia, mníšky, rehoľné sestry, laici, členovia ružencových spoločenstiev, my
a mnohí iní, pokračujú v diele
sv. Dominika. Staňme sa aj my
nápomocní, prebuďme a prinášajme Kristov pokoj do rodín, vo
farnosti a nášho okolia.
Pre naplnenie tohto diela si
vyprosujme: Nech nás Boh Otec
požehná,
Nech nás Boh Syn uzdraví,
Nech nás Boh Duch Svätý osvieti a dá nám: oči, aby sme videli,
uši, aby sme počuli, ruky, aby
sme konali Božie dielo, nohy,
aby sme kráčali, a ústa, aby sme
hlásali slovo spásy.
Renáta Regecová

Zdroj: https://dominikani.sk/jubileum-2021/
http://www.zivotopisysvatych.sk/sv-dominik/
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Vianoce – Hody
pokračovanie zo strany 3

Deťom nechutil, a tak neraz starí rodičia im prízvukovali: „Fto je cesnik, cibuľu, ňepujdze do hrobu tuľuľu.“
Jedla sa hrachová, kapustová polievka s hubami
alebo papcun. Nesmelo sa v nej variť ani mäso,
ani klobása. Ešte stále bol pôst. Potom sa jedla
lokša s makom, sušené slivky s „tunku“ – omáčkou, kysnuté koláče na rôzny spôsob. Rozkrojili sa
jablká, hrušky, orechy a to bolo všetko. Od stola sa
odchádzalo naraz, až keď sa modlitbou poďakovalo za všetky Božie dary.
Po večeri sa chodilo po spievaní a vinšovaní.
Spievali sa rôzne piesne. Okrem spevu deti aj vinšovali. Poznali veľa vinšov. Aspoň jeden z nich:
„A ja mali žjačik, špjevam jako ftačik.
Špjevam ja vam vešelo, žebi še vam pačilo.
Grajcarik mi dajce, s Bohom ostavajce
a na maleho Ježiška ňezapominajce.“
Vtedy mamky vychádzali z domu a obdarovali
deti koláčom, ale aj drobnými peniazmi. Spievať
sa chodilo k rodine, susedom, známym po celej
dedine. Potom sa išlo na Polnočnú svätú omšu.
Keď sa vrátilo z kostola, jedlo sa upečené bravčové mäso, klobása s kapustou. Všetci sa ponáhľali
jesť jeden pred druhým, že sa Ježiško narodil na
slame.

sviatok sv. Štefana. Atmosféra toho sviatku bola
uvoľnená, navštevovala sa blízka rodina, priatelia
i známi. Dodnes sa dodržiava tradícia štefanských
zábav ako prvých po Advente.
Na 27. decembra pripadá v cirkevnom kalendári sv. Jána Evanjelistu (bol miláčikom učiteľa Ježiša Krista, pri poslednej večeri sedel pri Ježišovi
a ako jediný ho sprevádzal na ceste na Golgotu).
V ten deň sa navštevovali vzdialenejší príbuzní
a v domácnosti sa už robili bežné práce.
V dávnej minulosti sa 28. decembra chodilo po
„mladzenkovaňu“. Šikovní mládenci sa obliekli
za ženícha a nevestu a ďalší za kozu. Koza mala
uviazané zvončeky. S mladomanželmi chodil aj
„starý“, ktorý zberal milodary. Zabávali seba i celú
dedinu. Veď inej zábavy ani nebolo. Ľudia im dali
kus slaniny, údeného mäsa, pálenku. Po ukončení
„mladzenkovaňa“ – obchôdzky sa všetci mládenci
zišli obyčajne v krčme a z výslužky si urobili hostinu. Tento zvyk zanikol, poznáme ho iba z rozprávania dnes už nežijúcich.

Mgr. Mária Gurčíková Zeleňová:
Kultúrne dedičstvo spišskej obce Markušovce, 2019

Vianočné sviatky

Foto: Peter Lazor
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Už na Polnočnej svätej omši sme mali možnosť
vidieť „jasličkárov“. Každý rok chodili po jasličkovaní a prešli celú dedinu počas vianočných sviatkov. Základnou rekvizitou bol prenosný betlehem
z dreva alebo papiera. Niesol ho Anjel. Koledníci
(„jašličkári“) hrali v kostýmoch baču a pastierov
(Kubo, Fedor, Stacho). V 50. rokoch 20. storočia
sa tento zvyk vytratil. Obnovil sa až po roku 1989.
Dnes do popredia sa dostáva Dobrá novina, ktorá
ma dobročinnú a zároveň umeleckú hodnotu.
Prvý sviatok vianočný – 25. december, nazývaný aj Božie narodenie, bol vždy výslovne rodinný. V ten deň zavládol v domoch pokoj. Iba
chlapi vinšovali zavčas rána. Vinšovalo sa možno
aj v každej rodine ináč, ale podstata bola tá istá.
Známe vianočné piesne sa niesli v kostoloch po
celej krajine, ale spievalo sa aj doma.
Druhý sviatok vianočný – 26. december je
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PRE MLÁDEŽ

KNIHA: Život v Otcovej láske
Robert a Vicki de Hoxar

Vzťahy medzi rodičmi a deťmi sú v dnešnom
svete čoraz komplikovanejšie. Manželia Hoxarovci si sami prešli krízou, ktorá mohla poznačiť
ich deti. Zároveň si uvedomujú, že si do spoločného vzťahu doniesli zranenia od vlastných rodičov. Dá sa z tohto kolobehu vzájomných zranení vystúpiť?
Kniha Život v Otcovej láske je vyskladaná zo
skutočných príbehov a svedectiev. Tie sú na konci kapitol doplnené o aktivity a cvičenia, ktoré
nám pomáhajú aplikovať prečítané poznatky
do vlastného života. Zameriava sa na prenášanie vzorcov v správaní z jedného vzťahu do

druhého. Často si uvedomíme, že sa rozprávame
s partnerom, ale v skutočnosti mu vyčítame veci,
ktoré kedysi vyčítali naši rodičia nám. Alebo sa
spoločne zamyslíme nad tým, že zranenia môžu
pochádzať aj z prenatálneho obdobia, na ktoré
nemáme žiadne spomienky.
Autori nás upozorňujú na silu emócií a atmosféry v rodine, ktorú vníma každý člen po svojom. Vo svete neúplných rodín a nejasnej komunikácie našu pozornosť upriamujú na jediný
vzor nezištnej lásky – srdce samotného Boha.
Odhaľujú jeho otcovskú aj materinskú stránku
a opierajú sa o príklady z Biblie.

OTCOVO SRDCE

Rozhovor s účastníčkou seminára
Príbehy z kníh sa často dostanú na filmové plátna, ale menej často ich môžeme prežívať na vlastnej koži.
Táto kniha je však úzko prepojená so seminárom, ktorého sa zúčastnila aj naša farníčka
a kantorka/organistka Peťa Klučárová a viac nám ho priblíži v nasledujúcich riadkoch.
Ako si sa prvýkrát dozvedela
o seminári Otcovo srdce?
O seminári som sa dozvedela cez duchovné vedenie, ktoré
som v tom čase začínala. Taktiež som o seminári počula už
aj predtým od známych.

ale ja som cítila pozvanie ísť
tam, a preto som sa prihlásila.
Medzi veriacimi sa hovorí, že
Panna Mária si pozýva ľudí do
Medžugoria, mňa Otec pozval
na seminár Otcovo srdce, kde
mi chcel ukázať, aký naozaj je.

Čo ťa povzbudilo sa naňho
prihlásiť?
Môj duchovný vodca mi to
odporučil a dokonca bol v tíme
počas seminára, ktorý som absolvovala. Brala som to tak, ako
keď idete k lekárovi a ten vám
na vaše ťažkosti predpíše lieky, ktoré by vám mali pomôcť.
Mne moja duchovná autorita
„naordinovala“ tento seminár. Samozrejme, že to bolo
na mne, ako sa rozhodnem,

Ako tento seminár prebieha?
Seminár realizuje slovenský
tím (niekoľkokrát v roku aj za
účasti manželov Hoxarovcov
z Liverpoolu) v dvoch základných režimoch – buď ako 6
dňový seminár Otcovo srdce,
alebo ako víkendový seminár
Otcovo srdce pre rodiny (piatok až nedeľa). Semináre sa realizujú na viacerých miestach
na Slovensku (Rodinkovo –
Belušské Slatiny, Centrum pre

14

rodinu Sigord v Prešove, Aktiv
centrum v Dolnom Kubíne
a iné), aby boli prístupnejšie
ľuďom z rôznych regiónov. Ja
som absolvovala 6 dňový seminár v októbri 2019, netradične
v Slanickej Osade pri Oravskej
priehrade. Seminár je koncipovaný rovnako ako kniha Život
v Otcovej láske. Nechcem veľa
prezrádzať, pretože si myslím,
že to treba zažiť na vlastnej
koži, ale ide o témy, ktoré sú
kľúčové pre to, aby naše srdcia
boli uzdravené a naplnené Otcovou láskou. Manželia Hoxarovci na seminári postupne
rozpovedia svoj životný príbeh a to, ako objavovali svoje
zranenia, i to, čo s nimi Boh
urobil, keď mu ich odovzdali.

Pri prednáškach sa striedajú
členovia tímu alebo manželia
Robert a Vicky Hoxarovci. Popoludňajšie bloky boli zväčša
tvorené modlitebnými aktivitami (modlitba príhovoru, chvály,
adorácia, svätá omša a pod.),
ktoré ako hovoria Hoxarovci,
pomáhajú preniesť to, čo sme
počuli, z hlavy do srdca.
Po takýchto duchovných zážitkoch, alebo už počas nich,
zvyčajne prichádzajú rôzne
„aha momenty“, kedy náhle
vidíš nejaké veci, vzťahy a udalosti úplne inak ako doteraz.
Čo vnímaš ako najväčší prínos
tohto seminára vo svojom živote?
Najviac ma vtedy zaujala
myšlienka, že ja vlastne nič nemusím, len sa nechať Bohom
milovať. Stále som sa snažila
na sebe zmeniť veci, ktoré sa mi
nepáčili, alebo mi ich vyčítali
iní, no z vlastných síl to veľmi
nešlo. Na seminári som pochopila, že Pán Boh
odo mňa nechce
nejaký výkon –
nie som športovec pripravujúci
sa na olympiádu,
ktorý musí denne na sebe makať, aby dosiahol
dobré výsledky. Tým nechcem
povedať, že sa nemáme pokúšať o osobnostný rast. Práve naopak, malo by byť naším životným poslaním stávať sa čoraz
viac podobnými Bohu, a teda
čo najviac sa zdokonaľovať.
To čo vtedy zarezonovalo
mojím vnútrom bolo jednoduché precítenie, že Pán Boh odo
mňa nechce nejaké drilovanie
seba samej, pretože on ma miluje aj s mojimi nedostatkami.
Chcel len, aby som sa ním nechala milovať a pochopila, že
keď mu všetko, čo sa snažím na

sebe zmeniť, odovzdám, to on
premení moje srdce. Keď som
sa vrátila zo seminára, objavila
som pieseň od Dominiky Gurbaľovej – Nechám sa milovať,
ktorá to celé pekne vyjadruje.
A dnes s odstupom času vidím,
že sa odvtedy pohli veci, ktoré
som sa na sebe roky neúspešne
snažila zmeniť.
Kľúčovým bolo pre mňa aj
pochopenie toho, čo znamená skutočná odovzdanosť. Veľa
som o nej počúvala v svedectvách, od duchovného vodcu,
od kňazov, odvšadiaľ, no nevedela som ju prežiť. V mojej
mysli vždy bolo nejaké ale…
Veď som sa dovtedy vždy spoliehala len na seba, svoje sily,
svoj rozum… A odovzdanosť je
pravým opakom tohto môjho
zaužívaného fungovania. Počas
seminára som pochopila to, čo
hovorí môj obľúbený blahoslavený Pier Giorgio Frassati – keď
„budúcnosť je v Božích rukách,
v lepších ani nemôže byť.“
Viem,
komu
som
uverila,
a preto som sa
prestala
báť
všetkých
ale
a nechala veci
v Božích rukách. Novéna odovzdanosti sa
mi stala veľmi blízkou a vždy,
keď sa rozhojní v mojom srdci
zmätok, strach, nepokoj a neistota, opäť po nej siaham. Pretože skutočná odovzdanosť mi
prináša hlboký pokoj.

A vlastne nič nemusím,
len sa nechať Bohom
milovať.

Vicki a Robert de Hoxar okrem
seminárov, prednášok a videí
na YouTube šíria svoje posolstvá aj prostredníctvom knihy
Život v Otcovej láske. Akému
čitateľovi by si ju odporučila?
Áno, všetky prednášky sú dnes
k dispozícii vo video podobe na
Youtube, dokonca ich nájdete

aj v podcastovej verzii. Úplne
prvou klasickou verziou šírenia
tohto srdce premieňajúceho
posolstva o Otcovej láske bola
práve spomínaná kniha, ktorú
manželia Hoxarovci napísali až
na podnet iných. Ja si myslím,
že je vhodná pre úplne každého
kresťanského i hľadajúceho čitateľa, ktorý už dosiahol určitú
mieru osobnej zrelosti. Každý
človek má nejaké zranenie, hoci
si to možno neuvedomuje. Táto
kniha nám toho môže mnoho
odhaliť. Na konci každej kapitoly je praktická úloha – aplikácia
a modlitba, ktorá nám reálne
môže dopomôcť k premene.
Na to, aby však kniha priniesla
svoje ovocie je potrebné čítať ju
nielen s otvorenými očami, ale
i s otvoreným srdcom.
Viem o tebe, že rada čítaš kresťanskú literatúru zameranú
na osobný aj duchovný rast.
V čom je kniha Život v Otcovej
láske oproti iným pre teba výnimočná?
Čítala som a mám mnoho
takých kníh, ktoré potom posúvam známym, to máš pravdu. Taktiež som už absolvovala
množstvo duchovných aktivít,
avšak seminár Otcovo srdce bol
naozaj výnimočný. Veľakrát sa
modlíme k Ježišovi, vzývame
Ducha Svätého, ale tretia Božská osoba ostáva opomenutá.
Ako psychologička často vidím, že to, čo ľudia potrebujú,
no nevedia, alebo nechcú to
pomenovať, je premena srdca
dotykom Boha. Jediná osobná
skúsenosť so živým milujúcim
nebeským Otcom často takúto
premenu prináša. Mne seminár
a kniha priniesli viacero takýchto skúseností, v tom teda vidím
jedinečnosť knihy.
Recenzia a rozhovor:
Zuzana Klučárová
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SVÄTÝ OTEC NA SLOVENSKU

Miesto, kde si milovaný
Stretol som dnes v obchode kamaráta. Prvé, čo sa ma opýtal, bolo: „Umývaš si ruku?“
Myslím, že je to otázka na mieste v tejto dobe. On však tú vetu dokončil: „Myslím tú, ktorú si podal pápežovi.“
So smiechom som odvetil: „Iba si ju dezinfikujem, neumývam si ju.“

Mnohí sa ma pýtajú na skúsenosť stretnutia so
Svätým Otcom. A ja by som chcel vám, mojim rodákom, o tejto skúsenosti krátko napísať. Všetko
to začalo asi na prelome mája a júna, kedy som
počul, že Svätý Otec utrúsil kdesi v lietadle, že
Slovensko nie je ďaleko od Budapešti, kde má ísť
na Eucharistický kongres. Nebral som tú informáciu veľmi vážne a netušil som, že sa ma o krátky
čas bude týkať. Keďže mám na starosti Radu pre
mládež a univerzity, premýšľali sme nad tým, ako
mladých zo Slovenska zobrať do Budapešti na Eucharistický kongres – až do jedného telefonátu.
Volali mi z Bratislavy zo sekretariátu KBS s tým, že
vedia, že chceme mladých zobrať na kongres, ale
že Svätý Otec pravdepodobne príde k nám a bude
sa chcieť stretnúť s mládežou. S dodatkom: „Svoje sily budeme musieť sústrediť tam.“ Vtedy som
trošku zamrzol, pretože takéto návštevy sa chystajú dva roky predtým.
Onedlho začali prichádzať ďalšie informácie, avšak iba predbežné a nepotvrdené, vždy
s usmernením, že z Ríma ešte návštevu Svätého
Otca nepotvrdili. Krátky čas na to som bol zavolaný do Košíc, kde sme sa začali spolu s ľuďmi,
ktorí mali veľa skúseností z príprav blahorečenia
Anky Kolesárovej, stretať a plánovať tak, ako keby
mal pápež naozaj prísť, aj keď sme to nemali potvrdené. Bolo to veľmi zaujímavé, koľko vecí bolo
potrebné nachystať. Na prvej porade zaznela veta:
„Ak to chceme stihnúť, v lete nerátajte so žiadnymi
dovolenkami a výpadkami.“ Tak sme nerátali.
Osobne musím povedať, že som bol veľmi rád,
že Svätý Otec sa rozhodol stretnúť s mládežou,
lebo to bol podľa mňa veľmi silný impulz pre každého. A tak sme všetci očakávali, čo nám návšteva
pápeža prinesie a čo nám povie. A mnohí sa ma
pýtali ešte v ten deň, čo sa mi najviac páčilo na
programe. Lenže všetci, ktorí účinkovali na pódiu
alebo sa so Svätým Otcom stretli, boli vzadu za
pódiom, kde bol ohradený priestor, ktorý sme nemohli opustiť a kde nebola žiadna obrazovka ani
reproduktor, takže sme nevedeli, čo sa na pódiu
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deje. Ja som však mal tú milosť, že som stál vzadu, keď prišiel Svätý Otec a keď začal prechádzať
pomedzi mladých, prvé, čo moje srdce vnímalo,
bola prítomnosť – Božia prítomnosť, ktorú niesol
Svätý Otec, pretože je to muž modlitby, ten, ktorý sa snaží verne načúvať Ježišovi a kráčať spolu
s nami za ním, ten, ktorý ho chce ukazovať, chce
zjavovať a preto aj napriek jeho veku sa rozhodol
prejsť viackrát pomedzi mladých, hoci by mohol
vystúpiť rovno na pódium. A mladí to pocítili,
naplnilo ich ešte viac radosti ako predtým počas
sprievodného programu a presne to sa mi zdalo,
že sa deje aj na pódiu, keď prišli otcovia biskupi.
Naplnila ich radosť, radosť mladých ľudí, radosť
z ich prítomnosti a prítomnosti Svätého Otca –
niečo osobité, čo mladí ľudia nesú a Svätý Otec
tiež. On sám hovorí, že to, čo mladí majú, je osobitný spôsob prežívania viery, schopnosť snívať,
životaschopnosť, spontánnosť, to, čo nám dospelým už často chýba.
Občas sa ma niekto opýta: „Ako to, že si sa ocitol
na pódiu ty?“ No, nevybral som si to sám. Keď sme
chystali návštevu Svätého Otca, volal mi v jeden
deň otec biskup Marek Forgáč a povedal: „Matúš,
zožeň ôsmich mladých ľudí – zástupcov – z každej diecézy jedného, oni pôjdu na konci ďakovať
Svätému Otcovi za návštevu a potom mu podávať
ruku. Ale nech je to do zajtra!“ Veľa veci sa riešilo
tak, že to bolo potrebné urobiť hneď. O pár týždňov na to mi hovoril: „Na to pódium by mali ísť
jedenásti ľudia. Pôjdu ôsmi mladí ako zástupcovia z diecéz, jeden človek z Domčeka bl. Anky
Kolesárovej, otec arcibiskup a chceme, aby si tam
šiel ty.“ Otcovi biskupovi sa nehovorí nie, tak som
povedal áno, hoci sme netušili, čo sa tam vlastne
od nás očakáva. Deň predtým na generálke nám
to vysvetlili. Mali sme si ho uctiť a byť pri ňom
naozaj blízko. Bolo to veľmi silné, vidieť Svätého
Otca z pár metrov a potom sa mu pozerať z očí do
očí a za ním vidieť celý ten dav ľudí, medzi nimi
moju rodinu, priateľov, rodákov, známych… vedel
som, že sú tam, alebo to sledujú cez televíziu.

Fotky: archív autora

Všetko to potom zbehlo tak rýchlo. A čo som
prežíval pri tom podaní ruky? Jednu vec – všetci tvoríme jednu Božiu rodinu, jednu Cirkev,
spoločenstvo, ktoré kráča s Ježišom napriek
všetkej svojej slabosti alebo zraniteľnosti. A to,
čo nás prepája, je Boh, naše vzťahy, láska, priateľstvo, ktoré žijeme medzi sebou – vlastne to,
čo má cenu napriek tomu, že tento svet hovorí
niečo iné. Keď som sa pýtal mojich veľmi dobrých priateľov ešte v ten deň, čo ich najviac zasiahlo zo slov Svätého Otca, boli to parafrázované slová: „Miesto v tvojom srdci, vec, za ktorú sa
najviac hanbíš, je miesto, kde si milovaný.“ A keď
si uvedomíme túto pravdu, je to obrovská sila. To
povedal Svätý Otec: „Miesto, za ktoré sa hanbíš, je
miesto, kde si milovaný.“ Nezabudnime na to. Ja
sám sa necítim hodný toho, aby som podal ruku
Svätému Otcovi, ale beriem to ako prejav Božej
lásky voči mne. A to isté by som chcel, aby ste
prežili aj vy. Ste milovaní. Ježiš sa nikoho z nás
nevzdá, lebo sme jeho. Hoci zobral na seba všetky naše hriechy a bolelo ho to, videl nás. Nás,
ktorých miluje. A toto vnímam aj po návšteve
Svätého Otca. Boh po nás túži oveľa viac, aj preto nám doprial túto návštevu. My možno tomu
skutočne neveríme, lebo sa hodnotíme iným
merítkom. On to však s nami nevzdal.
Verím, že keď som bol so Svätým Otcom, niesol
som v srdci všetkých, ktorých mám rád – teda aj

ľudí z našej farnosti, všetkých tých, ktorých každodenné prinášam k Ježišovi počas svätej omše
a hovorím mu: „Ježiš, prichádzam so všetkým a so
všetkými, ktorých mám srdci.“
Matúš Reiner, kňaz
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RECENZIA/HUDBA

Englishman
oslávil
sedemdesiatku
Vianoce sú nielen časom radosti, ale aj príležitosťou na stíšenie
a meditáciu. Hudba je odpradávna jednou s neoddeliteľných
súčastí rozjímania. Tentokrát dávame do pozornosti album
A Winter’s Night speváka svetového rozmeru. Sting
Vlastným menom Gordon Matthew Thomas
Sumner, sa narodil 2. októbra 1951 v anglickom
meste Wallsend (historické mesto na severovýchode Anglicka). Keďže chcel byť učiteľom,
navštevoval Pedagogickú fakultu na Warwick
University v Coventry, neskôr študoval na
Northumbria University.
Už počas štúdia sa venoval športu a hre na kontrabas. Jeho hudobná kariéra v začiatkoch tvorila vystupovanie so skupinami Phoenix Jazzmen
a Last Exit. Od jedného zo svojich spoluhráčov
dostal prezývku Sting – kvôli čierno-žltému pruhovanému svetru, ktorý nosieval na pódiu.
V roku 1977 sa presťahoval do Londýna. Práve tu sa zrodila skupina The Police, v ktorej hral
Sting na basgitaru a stal sa sólovým spevákom.
Spolu s ďalšími špičkovými hudobníkmi The Police tvorili, koncertovali a získavali ceny.
Na výročnom odovzdávaní cien Brit Awards
vo februári 1982 vyhlásili The Police za najlepšiu britskú skupinu. Deň nato získala ďalšie dve
ceny Grammy. Vzápätí bodovala s hitom Every
Breath You Take. Piaty album Synchronicity vyšiel 11. júna 1983 a vyniesol im tri ceny Grammy.
Sting dal prednosť sólovej dráhe a v roku 1986
sa skupina rozpadla.
Ešte pred rozpadom v júni 1985 vydal svoj prvý
album. Medzi jeho najlepšie diela určite patrí CD
Soul Cages (Klietky duše), ktorým Sting potvrdil
nielen svoje muzikantské kvality, ale tiež schopnosť prekračovať žánrové hranice a kombinovať
prvky rocku, jazzu či folku.
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Počas sólovej dráhy vydal Sting štrnásť štúdiových albumov, zatiaľ poslednými sú 57th & 9th
z novembra 2016 a najnovší My Songs, ktorý vyšiel v máji 2019.
Spevák má na konte neuveriteľných 25 American Music Awards a 16 cien Grammy.
Niekoľko svojich koncertov absolvoval v Durhamskej katedrále neďaleko svojho rodiska. Ako
sám uvádza, je to miesto, kde sa veľmi rád vracia vo vianočnom období. Najviac ho priťahuje
útulnosť a teplo domova, pocit bezpečia, rodný
dom, kostol, krása anglických katedrál, kde oslavujú v období zimy, dlhých tmavých nocí, obdobie príbehov, duchovna. Zima pre Stinga je obdobím fantázie, reflexie, ducha minulosti.
V tomto obľúbenom mieste koncertoval
s v úvode spomínanom zimnom albume A Winter’s Night. Originálnym spôsobom prespieval
vianočné koledy z rôznych častí sveta a zimné
anglické piesne. Používa tu viac hudobných štýlov v sprievode rozmanitých nástrojov. Vyberáme tri piesne.
Na začiatku v španielskom podtóne s gitarovým sprievodom ospevuje udalosť zvestovania.
„Gabriel’s Message" – „Gabrielovo posolstvo“ je
baskická ľudová vianočná koleda z 13. storočia:
Prišiel anjel Gabriel z neba.
Jeho krídla ako naviaty sneh.
Jeho oči ako plameň.
„Zdravas,“ povedal, „ty pokorná Panna Mária.“

„Soul cake“ pripomína naše vianočné vinše,
ktoré spievame počas návštev našich blízkych.
Spracovaná je v štýle východnej hudby. Soul
cake alebo koláč duše je tradičné pečivo, ktoré
rozdávali deťom nie počas Vianoc, ale v predvečer Sviatku všetkých svätých. Chudobné deti
chodievali od domu k domu, spievali a modlili
sa za duše darcov a ich zosnulých priateľov. Táto
tradícia bola známa už v stredoveku.
Prosím, dobrá slečna, koláč duše.
Jablko, hruška, slivka alebo čerešňa.
Každá dobrá vec, ktorá nás všetkých rozveselí.
Koláč duše, koláč duše.
Prosím, dobrá slečna, koláč duše.
Jeden pre Petra, dva pre Pavla
a tri pre Neho, ktorý nás všetkých stvoril.
Boh žehnaj pánovi tohto domu
a pani tiež
a všetkým malým deťom
okolo vášho stola rastúcim,
dobytku vo vašej stajni,
psovi pred vašimi dverami
a všetkému, čo prebýva v tvojich bránach.
Želáme vám desaťkrát viac.

Medzi najkrajšie skladby patrí Trinitská koleda
z 15. storočia. Je zo zbierky 13 kolied. Šesť je na
tému Narodenia Ježiša, dve sú o svätom Štefanovi a svätom Jánovi Evanjelistovi, ktorí majú sviatok 26. a 27. decembra, a tri sú mariánske texty
chváliace Pannu Máriu.
„There Is No Rose of Such Virtue“
Nie je ruža takej cnosti
ako ruža, ktorá porodila Ježiša,
Aleluja.
Lebo v tejto ruži obsiahnuté boli
nebo a zem v malom priestore,
Res miranda. (Prekrásne stvorenie)
Podľa tej ruže môžeme dobre vidieť,
že je Bohom v osobách troch,
Pari forma. (Rovnakého druhu)
Anjeli rozžiarili pastierov, aby:
Gloria in excelsis deo:
Gaudeamus. (Radujme sa)
Nechajme všetku túto svetskú veselosť
a nasledujme toto radostné narodenie,
Transeamus. (Nasledujme)

Peter Lazor

(Zdroj: Hudba.cz, Sting.com, Pravda.sk)
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Piliere výchovy

PRE RODIČOV

pre deti

pokoj 05
01
A dobro 2020
2021

Nám rodičom zaiste záleží na tom, aby sme vychovali z našich detí osobnosti plné taktu, slušnosti. Rovnako túžime,
aby boli šťastné. Ako na to? Nikto nedá dokonalý recept, avšak niekoľko všeobecných zásad neuškodí:

Nestáť na výslní
Dieťa nemá byť stredobodom rodinného vesmíru, okolo ktorého sa všetko točí. Tým
najdôležitejším je partnerský
vzťah rodičov. Jeho miesto nie
je uprostred, ale vedľa. To jeho
pozíciu samozrejme nijako neznižuje. Ak ho staviame do hlavnej role, nedokáže ju uniesť, čo
sa môže prejaviť aj výchovnými
problémami. My rodičia rozhodujeme, čo sa bude robiť, sme
vodcami, deti sa s nadšením
pripájajú.

Vzájomná láska

Pre dobrý vývoj dieťaťa je extrémne dôležité, aby videlo, že
rodičia majú medzi sebou dobrý vzťah a ľúbia sa. To mu v živote poskytuje základnú istotu.
Vie, že jeho svet je v poriadku,
nič zlého mu nehrozí a môže sa
v pokoji hrať, či učiť. Nepodceňujme tento aspekt rodičovstva.
Je to možno dôležitejšie ako celá
výchova dohromady.

Jasné hranice

Rodičia by mali prevziať jednoznačnú zodpovednosť a určovať pravidlá, čo potomok
môže a čo nie. Nie je to jeho obmedzovanie. Ak si môže robiť,
čo chce, samo sa necíti šťastné,
skôr frustrované. Potrebuje vedieť, kto je v domácnosti obrazne povedané šéf, ku ktorému
môže vzhliadať, cítiť jeho oprávnenú autoritu. Ak to tak nie je,
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stráca pevnú pôdu pod nohami,
čo sa môže prejavovať aj problémami v správaní sa. Dospelý je
ten, kto s rozumom a citom vie,
ako to vo svete chodí a dieťa má
poučiť, viesť a chrániť.

Vzájomný rešpekt

Rodičia majú určovať pravidlá
a trvať na nich, ale na druhej
strane by dieťaťu mali prejavovať rešpekt. Je síce malé, ale nie
hlúpe. Neznevažujme a nezľahčujme jeho pocity. Dovoľme vyjadriť hnev, dajme mu možnosť
rozhodovať sa tam, kde to už
dokáže, napríklad, čo si oblečie
do škôlky. Dôležité tiež je, viesť
ho k samostatnosti a zodpovednosti, nerobiť všetko zaň. Malo
by mať povinnosti v domácnosti, vedieť, čo musí urobiť.

Dobrá nálada

Smejeme sa spolu dosť? Robíme „blbosti“? Ak nie, vnesme do
života viac radosti. Nie je to jednoduché, človek je od rána do
noci zavalený všemožnými povinnosťami, ale ak niečo dieťa
celkom prirodzene od rodičov
očakáva, tak je to zábava a veselosť. Zdravé dieťa je veselé. Dieťa vás i v nálade napodobňuje.

Pozornosť

„Mami, pozri!“ Deti si vyžadujú plnú pozornosť, tú
iste potrebujeme všetci. Pre
všetkých je podstatné, aby im
druhí venovali svoj čas a záu-

jem. Naša pozornosť je pre dieťa potvrdením, že ho berieme
vážne, že celá jeho existencia
je dôležitá.

Vzťah k Bohu

Musíme sa naučiť dieťa pozorovať a všímať si, či nás pozýva, aby sme ho uviedli do
transcendentna a predstavili
mu, kto je Boh. „Vzťah dvoch
ľudí je vždy tajomstvom,“ píše
Cavalletti, „o to viac, ak je tento vzťah medzi Bohom a dieťaťom.“ Dieťa potrebuje Boha.
Dieťa potrebuje nekonečnú lásku, takú, akú mu žiadna ľudská bytosť nemôže dať.
„Žiadne dieťa,“ tvrdí Cavalletti, „nebolo človekom nikdy
milované natoľko, nakoľko
chcelo a potrebovalo.“ Pre
dieťa je láska dôležitejšia ako
strava. Vo vzťahu s Bohom
dieťa prežíva dokonalú, trvalú
lásku. Vo vzťahu s Bohom dieťa nachádza to, čo jeho osobnosť potrebuje pre harmonický vývin. „Boh, ktorý je Láska,
a dieťa, ktoré volá po tejto láske viac ako po materinskom
mlieku, sa stretávajú vo svojej
prirodzenosti. Tým, že deťom
pomáhame v náboženskom
prežívaní, im teda nevnucujeme niečo, čo im je cudzie, ale
odpovedáme na ich tichú prosbu: „Pomôž mi, aby som sa priblížil k Bohu sám.“
Adriana Lazorová

(Zdroje: https://ahojmama.pravda.sk/clanky/co-deti-od-rodicov-naozaj-potrebuju-robte-tyc/10249-clanok.html, https://zastolom.
jomny-vztah-dietatom-bohom/)

Jedinečný vianočný dar
Ľudia v živote prežívajú rôzne situácie. Naši rodičia sú ustarostení, lebo potrebujú vybavovať veci v práci,
zabezpečiť v domácnosti všetko dôležité pre život, postarať sa o to, aby deti boli spokojné, niekedy sa trápia
pre budúcnosť, iných trápi choroba, strata rodinného príslušníka, starkí strácajú silu, sluch, zrak.
Okrem to je tu covid, rôzne opatrenia s ním spojené, rôzne nepríjemné, ťažké situácie.
Azda všetci ľudia sú zaťažení svojimi menšími či väčšími problémami.

Vy deti sa však napriek všetkému dokážete tešiť. A to je veľký dar od Pána Boha. Malý Ježiško
v maštaľke nás učí, že tento dar sme dostali nielen pre seba. Práve taký dar, za ktorý nemusíme
platiť žiadne peniaze, je potrebné rozdávať. Niekedy si nevyžaduje veľa úsilia. Stačí, keď otvoríme dvere k starým rodičom, už majú úsmev na
tvári a tešia sa z našej prítomnosti. Stačí, keď sa
pozrieme na ustarostenú mamičku, usmejeme
sa a povieme: „Mamka, ľúbim ťa.“ Mamka sa nachvíľu zbaví všetkých čiernych myšlienok. Stačí,
keď navštívime krstných rodičov či známych, darujeme im kúsok svojho času, pozrieme si do očí,
objímeme sa, porozprávame, zahráme si hru.
Nebojme sa rozdávať ten dar, ktorý sme dostali
zdarma. Príďme, potešme, buďme milí, prívetiví,
zabavme všade tam, kde cítime bôľ, smútok, trápenie…Vám, milí naši najmenší čitatelia, ten dar
ponúkame takto na diaľku. Otvorte si škatuľku,
do ktorej po prečítaní krátkej vianočnej básne
vpíšete veľké písmená, ktoré sú ukryté uprostred
niektorých slov. Tak nájdete meno jedinečného
vianočného daru.

Poďme deti, poďme Ježiškovi sa pokloniť,
čo pRišiel láskou, pokojom nás obdariť.
Hoc narodil sa v chudobnej mAštali,
klaňali sa anjeli, pastieri aj králi.
Takto všetci vyznávali – Ježiš je Syn Boží,
aj keď ako malé dieťa v bieDnych jasliach leží.
Tu v jasliach hľadíme na sOšku milenú,
no v Oltárnej sviatoSti klaniame sa živému
s prosbou,
by mohol v bývaŤ v našich srdciach,
zanechať pokoj v ľudských dušiach.

Pripravila: Adriana Lazorová
Foto: Peter Lazor
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CIRKEVNÁ HUDBA

Kantor a organista
Mnohokrát sa pri vykonávaní služby stretávame s rôznymi
pomenovaniami nášho povolania. Kantor alebo organista?
Pokúsime sa vysvetliť význam
a úlohy jednotlivých chrámových hudobníkov.
Kantor, predspevák má spĺňať požiadavku prirodzeného
zdravého hlasu so zreteľnou
výslovnosťou. Spev kantora
má viesť a povzbudzovať zhromaždenie veriacich k spevu,
sólo preberá v striedavých
spevoch (Pane zmiluj sa, Baránok Boží, žalm). Jeho ďalšou
úlohou je vyberať a pripravovať vhodné liturgické spevy
konkrétneho liturgického slávenia, učiť nové spevy a prípadne viesť spevokol.

Organista je chrámovým hudobníkom, ktorého prvoradou
úlohou je sprevádzať spoločný
spev veriacich hrou na organ.
Zvuk organa psychicky podnecuje k spevu, uľahčuje účasť
na speve a spája jednotlivcov,
čím sa prehlbuje pocit spoločenstva. Organista tiež sprevádza sólový spev predspeváka,
interpretuje predohry a dohry
piesní a vyberá vhodné kompozície pre slávnostné liturgické úkony.
Či sa pri slávení svätej omše
stretáva organista a kantor,
alebo je to jedna osoba, ktorá
zvláda úlohy oboch hudobníkov, najdôležitejšie je plniť toto
poslanie na oslavu Boha, s túžbou a ochotou slúžiť druhým.
Marianna Sečková, organistka

Detail markušovského organu. Foto: Peter Lazor
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Lieskovany
V Lieskovanoch pribudol nový
drevený betlehem. Je vypracovaný špeciálnou technikou – vyrezávaním motorovou pílou,
elektrickou brúskou a elektrickou
frézou s nástavcom.
Drevorezbári pracujú len s dlátami. Aj preto je toto dielko výnimočné. Ani na detaily neboli použité dláta, len elektrická brúska.
Autorom je domáci rezbár Adam
Bakoš, ktorý vyrezáva betlehemy po celej Európe. V jeho myšlienkach dozrel čas, aby vyrobil
a daroval jeden aj doma - pre
priateľov a susedov z Lieskovian.
Ďalšou raritou betlehemu je
vzácne drevo, starý dub z Čiech
s priemerom 140 cm. Takéto
stromy môžeme nájsť v starých
parkoch. Betlehemy v iných obciach sú zväčša vyrobené ako
samostatne stojace postavy. Lieskoviansky betlehem je vyhĺbený
v dutine stromu, čo evokuje jaskyňu, v ktorej sa pred 2000 rokmi
klaňali mudrci pred narodeným
Ježišom. Technika diela bola náročná a na detaily bola použitá
najtenšia carvingová lišta s retiazkou na motorovej píle. Tu sa
ukázala zručnosť autora, ako sa
popasoval pri detailoch. V dutine
bolo náročné v úzkom priestore obratne narábať s motorovou
pílou. Autor svoju svetoznámu
zručnosť potvrdzuje aj na tatranskom Hrebienku, kde je zodpovedný za každoročné majstrovské
diela vyrezávané do ľadu.
Na osadení betlehema sa podieľali Dobrovoľný hasičský
zbor, Záhradné centrum Živčák,
elektrické osvetlenie Martin Pačnár. Betlehem bude celoročne
umiestnený pri kostole. Ďakujeme za ďalšie krásne dielo vo filiálke Lieskovany.
-red-

TEPLIČKA

• Pod vedením pána kaplána Romana
Sanigu sa 19. septembra 2021 konala
v Tepličke na kalvárii Krížová cesta.
• Od 20. septembra 2021 sa sprísnili
opatrenia proti COVID-19 aj v našich
kostoloch.
• V dňoch 29. až 30. októbra 2021
pracovníci odbornej firmy Štefana
Šustera (tí istí, čo rekonštruovali kríž)

osadili na veži kostola (pod kupolou)
medené žľaby, zvod aj zábrany proti
snehu. Tieto práce boli nutné kvôli možnému spadnutiu snehu, resp.
úlomkov ľadu z veže pred vchod do
kostola, ale aj na iné plochy a ich zámerom je predísť možnému zraneniu. Celková cena práce s materiálom
činila spolu 4 000 €.

MARKUŠOVce

•Tohoročný október bol tradične zasvätený Panne Márii a modlitbe posvätného ruženca. Aj keď táto modlitba má v našich kostoloch priestor
vždy pred slávením svätej omše,
v tomto mesiaci sa intenzívnejšie
zamýšľame a ponárame do jednotlivých tajomstiev zo života Pána Ježiša
a jeho matky, ktorá ho sprevádzala až
na Golgotu.
•Sychravý november, plný hmiel
a clivej nostalgie, nás núti častejšie
sa zamýšľať nad koncom našej životnej púte, ku ktorému smerujeme
všetci od chvíle svojho narodenia.
V týchto dňoch si častejšie spomíname na tých, ktorí nás už predišli, vďaka ktorým sme tu a ktorým vďačíme
za to, čím sme. Svätý Otec František
pri nedávnej návšteve Slovenska, na
stretnutí mladých v Košiciach, zdôraznil, že ak chce mladý človek obstáť
v dnešnom svete, nemôže si odpíliť
korene. Mal by mať úctu k svojim
predkom, hlásiť sa k dedičstvu svojich otcov, predovšetkým k viere. Po
Sviatku všetkých svätých, kedy sme
oslávili Pánových verných v nebi,
2. novembra 2021 sme si pripomenuli
a uctili všetkých verných zosnulých.
Podobne ako minulý rok, celý novem-

ber sme mali možnosť získať pre nich
plnomocné odpustky za obvyklých
podmienok a pomôcť im dostať sa
z očistca do večnej blaženosti.
• Minuloročný scenár sa opakuje. Pre
zlú pandemickú situáciu bol u nás
25. 11. 2021 znova vyhlásený núdzový
stav a zákaz slúženia verejných svätých omší. Napriek rôznym názorom
a polemikám je potrebné prijať toto
nariadenie s pokorou a vyplniť tento
čas využitím dostupných možností
v napredovaní vo viere.
•V dňoch 26. 10. 2021 až 12. 11. 2021
bol v rámci I. etapy opravy organa
vymenený mech nástroja, ktorý mal
už viaceré vážne trhliny a opotrebovanú kožu. Práce realizovala Dielňa
Bednár - oprava a servis organov, klavírov a harmónií z Popradu Veľkej. Na
jar budúceho roku 2022 je plánovaná
II. etapa - čistenie, údržba a ladenie
nástroja. Podrobnejšiu fotoreportáž
uverejníme v budúcom čísle.
•V októbri 2021 sa v markušovskom
kostole uskutočnila výmena plynového
kotla. Plynárenská firma vymenila starý
kotol, ktorý slúžil takmer 20 rokov, za
nový. Dúfame, že bude slúžiť minimálne tak dlho, ako predchádzajúci.
Monika Hamráková

Blahoželanie

V novembri 2021 sa naša dlhoročná prispievateľka a vzácny človek pani
Mária Koňaková, ktorá dlhé roky monitoruje a spolutvorí históriu a duchovný život Tepličky, dožila vzácnych 75 rokov života. Gratuláciou k tomuto krásnemu výročiu sa pripája aj naša redakcia kresťanského časopisu. Prajeme jej ešte pevné zdravie, mnoho Božích milostí, ochranu Panny
Márie a veľa duchovných a tvorivých inšpirácií pri písaní ďalších článkov
a príspevkov do nasledujúcich čísel PaD. 			
-red-
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