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Editoriál

Aktuálna téma

Ku krížu svätému poď,
kresťane…

Milí čitatelia!
Každý človek, ktorý sa rozhodol pre
osobný vzťah s Bohom, hľadá svoju cestu spirituality. Každý jednotlivec je iný
a každému môže vyhovovať niečo iné.
Jedného oslovia jezuiti, iný inklinuje
k dominikánom či k mariánskemu hnutiu a zase inému sú blízki napríklad saleziáni. Kto poctivo hľadá cestu k Bohu
a s Bohom, on mu ukáže spôsob „šitý na
jeho mieru“. Jeden zo spôsobov, ako žiť
svoju vieru, je návrat k prameňom prostredníctvom púštnych, cirkevných otcov.
Začali sme tohtoročné Pôstne obdobie a na tému pôstu jeden z púštnych
otcov hovorí nasledovné: V raji dostali
ľudia iba jedno Božie prikázanie – pôst.
Pán Boh im zakázal jesť z určitého ovocia. Oni nedodržali tento Boží príkaz,
a tým, že ho porušili, spoznali ovocie
tohto hriechu. Spoznali, čo je to hriech
a zakúsili, čo to prináša. Stratili raj a došlo k zatemneniu mysle a k pokazeniu
celého ich bytia. Hriech prenikal ich
bytie a vlastne aj celé stvorenstvo. Cirkevní otcovia hovoria v tejto súvislosti:
To, čím sa všetko porušilo, tým sa má
začať aj obnova našej podoby s Bohom.
Ak „porušenie pôstu v raji“ spôsobilo
tento veľký pád, tak potom návrat sa má
začať práve pôstom. Znamená to pokorením celého svojho bytia a nastavením
k tomu, aby tie túžby, ktoré vzbudzujú
naše vášne, boli pokorené.
Kedy, ak nie teraz, keď je napätie
v spoločnosti a vo svete mimoriadne
vyostrené, potrebujeme sa vrátiť k „človečine“, ktorá by sa čo najviac podobala
obrazu Boha, ktorý nám Stvoriteľ vtlačil
do našej podstaty. Podporujme a inšpirujme sa vzájomne k pôstu, k modlitbe
a pomoci ľuďom. Prijmime tohtoročnú
pôstnu výzvu na to, aby sme nanovo
hľadali a žili Boží obraz v sebe!
Požehnané Pôstne obdobie za celú
redakciu praje

… sa večer čo večer rozliehal spev pôstnych piesní spievaných mládežou pri niektorom z krížov v dedine alebo
blízkom okolí. Jedna zo vzácnych pôstnych tradícií, ktorá sa, žiaľ, už nezachovala. Do zabudnutia upadli aj zľudovené
piesne, ktoré sa okrem známych zo spevníka pri kríži spievali v nárečí.

Monika Hodnická
šéfredaktorka

monika.hodnicka@gmail.com
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Obdobie Pôstu sa žilo s veľkým rešpektom
a pokorou k Utrpeniu Pána Ježiša. Život sa
podriadil modlitbe a pôstu. Dedina stíchla. Nekonali sa svadby, zábavy či iné radovánky. Odložilo sa pestré oblečenie a ženy na znak úcty
počas trvania celého Pôstneho obdobia v jednotnom čiernom oblečení (nosili kroje) zapĺňali
všetky lavice v kostole. Celý kostol bol ponorený
do čiernej farby.
V mnohých rodinách sa rodina večer schádzala pri spoločnej modlitbe bolestného ruženca.
Sväté omše cez bežný deň sa v tom čase konali
iba sporadicky. Do predmodlievania sa zapájali
aj staršie deti. Bolo nemysliteľné sa bez príčiny
nezúčastniť na pobožnosti krížovej cesty v kostole, ktoré sa konali v piatok večer a v nedeľu popoludní.
Už zabudnutou tradíciou bolo chodenie detí
a mládeže „so smertku z kudzeľu na tu čarnú
nedzeľu“ (podobne ako vynášanie Moreny, ktoré
poznáme už len z folklórneho stvárnenia).
Okrem modlitby bol základom Pôstneho obdobia prísny pôst od mäsitých a tučných jedál.
Odriekanie nebolo až také ťažké. Stravovanie
v tomto období bolo aj tak veľmi jednoduché.
Mäso sa varilo iba v nedeľu. Počas týždňa to boli
jednoduché jedlá zo zemiakov, múky, kapusty
a z toho, čo dala komora. V Pôste sa to málo ešte
sprísnilo. Jedlo sa iba raz denne. Väčšinou to boli
jednoduché polievky napríklad na Tepličke známa „žufka“ alebo kyslá polievka „s jušku“ (voda
z kyslej kapusty) a zo zemiakmi, papcúnová
s mliekom, halušky, zemiaky s kyslým mliekom,
kukuričanka bez škvariek a pod. Medzi fajnovejšie, ale pôstne jedlo patrili „slivky s tunku“. Bola
to zahustená polievka so sušenými slivkami.
Bolo to obľúbené jedlo mojej babky zo sliviek,
ktoré sama usušila na tento účel.
Takýto obraz pôstneho (ale aj reálneho) života
ešte aj v začiatkoch druhej polovice 20. storo-

čia si dnes už málokto vie predstaviť. Sila viery
bola v zbožnosti, skromnosti a pokore, ktorú žili
v Pôste, ale aj v radosti veľkonočného posolstva
zmŕtvychvstania – obnovy života a viery vo večný život.
Ako vnímame Pôstne obdobie v 21. storočí?
Celý svet a Slovensko nevynímajúc sa nachádza v duchovnej a morálnej kríze. Práve preto
má pôst, pokánie a modlitba s prosbou Boha
o milosť, aby sme žili spravodlivo pred Bohom,
ale aj pred ľuďmi, hlboký význam. Pôstny čas
je vzácny Bohom darovaný čas. Boh nám dáva
príležitosť vstúpiť si do vlastného svedomia, aby
sme prehodnotili svoj postoj k viere, životným
hodnotám a vzťahu k našim blížnym. ABY SME
NAŠLI POKOJ V DUŠI.
Mária Koňaková, Teplička

Foto: Peter Lazor
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Z HISTÓRIE

Svätci a ich atribúty

Pri návštevách väčšiny sakrálnych i svetských pamiatok, pútnických miest či kostolov sa často
stretávame s vyobrazeniami svätcov, ktoré na takýchto miestach, samozrejme, nesmú chýbať. Ak sa
teda vyberieme do Dómu sv. Alžbety, Chrámu sv. Jakuba, alebo Katedrály sv. Martina, pochopiteľne
očakávame, že tam uvidíme práve vyobrazenia uvedených patrónov. Avšak tie sú často doplnené sochami a maľbami svätcov, ktorých nie je vždy ľahké rozlíšiť. Napokon, v uplynulom období sme boli
často odkázaní na sledovanie svätých omší v televízii. Nie vždy sa nám podarí zachytiť, z akého kostola je daný prenos, no zväčša barokové interiéry nás niekedy vedia priam vtiahnuť do deja samotnej
svätej omše. Niet div, veď boli vyhotovené na oslavu, vďaku a chválu.
nám môže dielo vypovedať i širšiu
históriu a životopis svätca, ktorého by inak bolo len veľmi ťažké
vyobraziť. Zvlášť, keď nie je známy
žiaden jeho portrét a nevieme, ako
v skutočnosti vyzeral. V súčasnosti sa často stáva, že sme k svojmu
okoliu menej vnímaví. V minulosti
však boli tieto poznávacie znamenia všeobecne známe, takže ľudia
oveľa jednoduchšie určovali, pred
akým svätcom sa v chráme ocitli.
Rekonštrukcia Poslednej večere od akademického maliara Stanislava Lajdu.
A to bol a stále je i zámer týchto
vyobrazení. A síce, aby si veriaci
Ako teda môžeme rozoznávať
atribúty dokonca bývajú rovnaké
mohli pripomenúť životný príbeh
jednotlivé vyobrazené postavy?
pri viacerých vyobrazeniach a nasvätca a obrátiť sa na neho vo svoBystrý pozorovateľ si veľmi rýchchádzame ich u viacerých postáv.
Ide o tzv. všeobecné atribúty, akýlo všimne, že na vyobrazeniach sa
jich modlitbách a prosbách, aby
často opakujú podobné motívy.
boli na jeho príhovor vyslyšaní
mi sú napríklad aj palma mučeNie, nie je to nedostatok fantázie
u Boha.
níkov, biskupské hodnosti alebo
umeleckých majstrov. Každý svätý,
Blíži sa najväčší sviatok v kresrádový odev. Vtedy musíme byť
má svoj atribút, ktorý pripomína
omnoho pozornejší, sústrediť sa
ťanskom roku – Veľká noc. Priponejakú významnú udalosť v jeho
a hľadať ďalšie
meňme si teda
Každý svätý má svoj atribút,
živote, prípadne často i jeho muznaky, tzv. indiaj dielo jedného
čenícku smrť. Atribúty sú teda
viduálne atribú- ktorý pripomína nejakú významnú z velikánov výpredmety, ktoré charakterizujú
ty, ktoré pripotvarného umeudalosť v jeho živote.
vyobrazenú osobnosť a zároveň
mínajú udalosti
nia – Poslednú
slúžia nám ostatným ako pomôczo života konkrétneho svätca.
večeru Leonarda da Vinciho.
Atribúty sa vyvíjali počas veľmi
Skúsme sa nechať vtiahnuť do tohka na vyjadrenie a objavenie ich
dlhého obdobia, ale najväčšmi sa
totožnosti. Okrem svätcov sú takto
to diela, tak ako zrejme i Leonardo
zaužívali a ustálili v stredoveku,
zobrazovaní i panovníci, alebo
zamýšľal. Každý z apoštolov má
niektoré však i neskôr v období
rôzne mýtické bytosti.
svoje typické atribúty a gestá. Rozbaroka či v 19. storočí. Rovnako
Rovnako ako v svetskej, tak
líšite ich? Pomyselne si prisadnitak i v súčasnosti umelci doplňui v kresťanskej ikonografii, môžu
me k stolu a na chvíľu naň položmať predmety, ktoré slúžia ako
jú svoje diela o rôzne znaky. Meme svoje strasti i radosti. Možno
rozpoznávacie znaky, aj čisto symje Pôstne obdobie i čas trochu sa
dzi takéto znaky patria napríklad
zahĺbiť do seba. Čo ma charakterii atribúty rádov alebo pápežov,
bolický význam. Takto je napríklad
ktorí jednotlivých svätcov blahoazda najznámejším symbolom
zuje? Aký by bol môj atribút?
cnosti a čistoty biela ľalia. Mnohé
rečili alebo kanonizovali. Takto
Miroslava Lazniová, historička
Zdroje: HALÁSZOVÁ, Ingrid - IHRINGOVÁ, Katarína - KIŠOŇOVÁ, Renata. Hľadanie identity v portrétnom umení. Filozofická fakulta TU
v Trnave, 2019, 107 s.; HALL, James. Slovník námětů a symbolů ve výtvarnem umění. Paseka : Praha, 2008, 520 s.; FOTO: LAJDA, Stanislav.
Posledná večera Leonarda z Vinci. Artforum: Bratislava, 2019, 544 s.
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Sv. Jozef a spoločenstvo svätých
Aj keď nám oficiálne skončil Rok sv. Jozefa, ponúkame vám katechézu z cyklu stredajších katechéz pápeža
Františka o tomto veľkom svätcovi a orodovníkovi na tému sv. Jozef a spoločenstvo svätých.
Drahí bratia a sestry,
dobrý deň!
V týchto týždňoch sme
mohli hlbšie spoznať postavu
sv. Jozefa, keď sme sa nechali
viesť nemnohými, no dôležitými informáciami, ktoré
poskytujú Evanjeliá, a tiež
aspektmi jeho osobnosti, ktoré Cirkev v priebehu storočí
mohla vyzdvihnúť prostredníctvom modlitby a zbožnosti. Vychádzajúc práve z tohto
„spoločného cítenia“ Cirkvi,
ktoré v dejinách Cirkvi sprevádzalo postavu sv. Jozefa, by
som sa dnes chcel pristaviť pri
dôležitom článku viery, ktorý
môže obohatiť náš kresťanský život a môže tiež tým najlepším spôsobom usmerniť
náš vzťah k svätým a k našim
drahým zosnulým: hovorím
o spoločenstve svätých.
Koľkokrát v Kréde vyslovujeme „verím v spoločenstvo
svätých“. Ale ak sa opýtame,
čo znamená spoločenstvo svätých, z detstva si spomínam,
ako som automaticky odpovedal: „No, že idú na sväté prijímanie“. Tak ako keď niečo
hovoríme bez toho, aby sme
tomu rozumeli. Čo je to spoločenstvo svätých? Nie je to to,
že svätí idú na prijímanie, ale
niečo iné.
Neraz môže aj kresťanstvo
upadnúť do foriem zbožnosti, ktoré, ako sa zdá, odrážajú
skôr pohanskú než kresťanskú
mentalitu. Základný rozdiel
spočíva v skutočnosti, že naša
modlitba a naša zbožnosť ve-

kom, tým, kto za nás oroduje
riaceho ľudu sa nezakladá na
a my ho o to prosíme – oroduje
dôvere v nejakého človeka,
za nás a Pán nám dá tú milosť.
v nejaký obraz alebo nejaký
Pán, prostredníctvom svätého.
predmet, aj keď vieme, že sú
Čo je teda „spoločenstvo sväposvätné. Pripomína nám to
tých“? Katechizmus Katolícprorok Jeremiáš „Zlorečený je
kej cirkvi uvádza: „Spoločenmuž, ktorý dôveruje v človeka,
stvo svätých je práve Cirkev“
[…] požehnaný je muž, ktorý
(č. 946). Čo toto znamená? Že
dôveruje v Pána“ (17,5-7). DoCirkev je vyhradená pre dokokonca, i keď sa plne zverujeme
nalých? Nie. To znamená, že je
do príhovoru niektorého sväto spoločenstvo zachránených
tého, alebo ešte viac do príhohriešnikov. Cirkev je spoločenvoru Panny Márie, naša dôvera
stvo zachránených hriešnikov.
má hodnotu len vo vzťahu ku
Naša svätosť je
Kristovi. Tak
plodom Božej
ako keď cesNaša modlitba a naša zbožnosť
lásky zjavenej
ta nasmeroveriaceho ľudu sa nezakladá
v Kristovi, ktorý
vaná k tomu
na dôvere v nejakého človeka,
nás posväcusvätému
alebo k Pan- v nejaký obraz alebo nejaký predmet, je tým, že nás
miluje v našej
ne
Márii
aj keď vieme, že sú posvätné.
biede a zachranekončí pri
ňuje nás z nej. Vždy len vďaka
nich. Vedie tadiaľ, ale vo vzťahu
nemu sme jedno telo, hovorí
ku Kristovi.
sv. Pavol, v ktorom je Ježiš hlaJe to puto, Kristus je tým
vou a my údmi (porov. 1 Kor
putom, ktoré nás zjednocuje
12,12).
s ním a medzi nami navzájom
Tento obraz Kristovho tela
a má špecifické meno: toto
a obraz tela nám hneď dáva
puto, ktoré nás spája všetkých
pochopiť, čo znamená byť
navzájom a spája nás s Krisnavzájom spojenými v spolotom, je „spoločenstvo svätých“.
čenstve. Počúvajme, čo hovorí
To nie svätci robia zázraky.
sv. Pavol: „Ak teda trpí jeden
„Tento svätý je veľký divotvorúd, trpia spolu s ním všetky
ca…“ – nie, postoj: svätí neroúdy, a ak vychvaľujú jeden úd,
bia zázraky, ale jedine Božia
radujú sa s ním všetky údy. Vy
milosť, ktorá účinkuje cez nich.
ste Kristovo telo a jednotlivo
Zázraky boli vykonané Bohom,
ste údy“ (1 Kor 12, 26-27). Toto
Božou milosťou, ktorá pôsobí
hovorí Pavol: všetci sme jedcez nejakú svätú osobu, sprano telo, všetci spojení vierou,
vodlivú osobu. V tomto treba
krstom. Všetci v spoločenstve:
mať jasno. Sú ľudia, čo povedia:
zjednotení v spoločenstve s Je„Ja neverím v Boha, ale verím
žišom Kristom. A toto je spolona tohto svätého.“ Nie, to je
čenstvo svätých.
pomýlené. Svätý je prostrední-
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Drahí bratia a sestry, radosť a bolesť, ktoré sa týkajú
môjho života, sa vzťahujú na
všetkých, rovnako ako radosť
a bolesť, ktoré sa týkajú života
brata a sestry po našom boku,
sa vzťahujú aj na mňa. V tomto zmysle aj hriech jednotlivca vždy ovplyvňuje všetkých
a láska každého jednotlivca
ovplyvňuje všetkých. Pôsobením spoločenstva svätých, tejto jednoty, je každý člen Cirkvi
so mnou spojený hlbokým
spôsobom – ale nehovorím „so
mnou“, pretože som pápež; je
spojený s každým z nás – všetci sme boli spojení hlbokým
spôsobom, a toto puto je také
silné, že ho nemôže pretrhnúť
ani smrť.
Vskutku, spoločenstvo svätých sa totiž netýka len bratov
a sestier, ktorí sú v tejto chvíli vedľa mňa, alebo ktorí žijú
v tejto chvíli dejín, ale aj tých,
ktorí ukončili svoju pozemskú
púť a prekročili prah smrti. Aj
oni sú v spoločenstve s nami.
Premýšľajme, drahí bratia
a sestry: v Kristovi nás nikto
nikdy nemôže skutočne odlúčiť od tých, ktorých milujeme,
pretože to puto je putom existenciálnym, je to mocné puto,
ktoré je v našej samotnej prirodzenosti. Mení sa len spôsob,
akým sme spolu s nimi, ale
toto puto nemôže nič a nikto
pretrhnúť. „Otče, pomyslime
na tých, čo zapreli vieru, ktorí sa stali apostatmi, ktorí sú
prenasledovateľmi Cirkvi, ktorí
zapreli svoj krst: aj títo sú tam
doma?“ – Áno, aj títo. Všetci.
Rúhači, všetci. Sme bratia. Toto
je spoločenstvo svätých. Spoločenstvo svätých drží pospolu
spoločenstvo veriacich na zemi
a v nebi.
V tomto zmysle vzťah priateľstva, aký si môžem budovať
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s bratom alebo sestrou po mojom boku, si môžem vytvoriť aj
s bratom alebo sestrou, ktorí
sú v nebi. Svätci sú priatelia,
s ktorými veľmi často pestujeme priateľské vzťahy. To, čo
nazývame úctou k nejakému
svätému – veľmi si ctím určitého svätca či sväticu – toto,
čo nazývame devocionálnou
úctou, je v skutočnosti spôsob
vyjadrenia lásky vychádzajúci
práve z tohto puta, ktoré nás
spája.
Aj v bežnom živote sa dá povedať: „Nuž, tento človek má
vo veľkej úcte svojich starých
rodičov.“ Je to spôsob lásky, vyjadrenie lásky. A všetci vieme,
že na priateľa sa vždy môžeme
obrátiť, najmä keď máme ťažkosti a potrebujeme pomoc.
A my máme priateľov v nebi.
Všetci potrebujeme priateľov,
všetci potrebujeme zmysluplné vzťahy, ktoré nám pomôžu
kráčať životom. Aj Ježiš mal
svojich priateľov a obracal sa
na nich v najrozhodujúcejších
chvíľach svojho ľudského prežívania.
V dejinách Cirkvi je niekoľko konštánt, ktoré sprevádzajú veriace spoločenstvo: predovšetkým veľká náklonnosť
a veľmi silné puto, ktoré Cirkev
vždy cítila k Márii, Božej Matke
a našej Matke. Ale aj osobitná
úcta a náklonnosť voči sv. Jozefovi. Veď napokon, Boh práve
jemu zveruje to najcennejšie, čo má: svojho Syna Ježiša
a Pannu Máriu.
Vďaka spoločenstvu svätých
vždy cítime, že sú nám blízki
svätí muži a sväté ženy, ktorí
sú našimi patrónmi, napríklad
podľa mena, ktoré nosíme,
podľa Cirkvi, ku ktorej patríme,
podľa miesta, kde žijeme, a podobne, aj z úcty osobného charakteru. A toto je dôvera, ktorá

nás musí vždy oduševňovať,
keď sa k nim obraciame v rozhodujúcich okamihoch nášho
života. Úcta k svätým nie je čosi
magické, nie je to povera. Je to
jednoducho zhovárať sa s bratom, so sestrou, ktorí sú pred
Bohom, ktorí viedli spravodlivý
a svätý život, ktorý je vzorom,
a sú teraz u Boha. A tak sa rozprávam s týmto bratom, s touto sestrou, a prosím ich o orodovanie za potreby, ktoré mám.
Práve preto by som rád
uzavrel túto katechézu modlitbou k sv. Jozefovi, s ktorou
som osobitne spätý, a ktorú sa
modlievam každý deň už vyše
40 rokov. Je to modlitba, ktorú
som našiel v jednej modlitebnej knihe Sestier Ježiša a Márie,
z konca 18. storočia. Je veľmi
pekná, ale skôr než modlitba,
je to výzva tomuto priateľovi,
tomuto otcovi, tomuto nášmu
ochrancovi, ktorým je sv. Jozef.
Bolo by pekné, keby sme sa
túto modlitbu naučili a mohli
ju opakovať. Prečítam ju:
„Slávny patriarcha svätý Jozef, ktorého moc vie urobiť nemožné možným, príď mi na
pomoc v týchto chvíľach úzkosti a ťažkostí. Vezmi pod svoju
ochranu veľmi vážne a náročné
situácie, ktoré ti zverujem, aby
mali šťastné riešenie. Môj milovaný otec, vkladám do teba
všetku moju dôveru. Nech sa
nehovorí, že som ťa vzýval nadarmo, a keďže ty u Ježiša a Márie môžeš všetko, ukáž mi, že
tvoja dobrota je rovnako veľká
ako tvoja moc.“
Slová Svätého Otca na záver
katechézy sú veľkým povzbudením a mojím prianím pre
nás: „Vpred s odvahou, v tomto
spoločenstve všetkých svätých,
ktoré máme v nebi a na zemi:
Pán nás neopúšťa.“
Roman Saniga, kaplán

Tri mýty o priateľstve
Priateľstvá zvyčajne začínajú dlhými rozhovormi, spoločnými zážitkami a skúsenosťami,
ktoré si aj po rokoch nostalgicky pripomíname. Zvyčajne o nich hovoríme iba v pozitívnom svetle,
napriek tomu, že aj medzi priateľmi vznikajú konflikty, pocity krivdy alebo ukončenie vzťahu
bez akéhokoľvek vysvetlenia.
U priateľov nachádzame porozumenie, oporu a utvrdenie
o vlastnej identite, najmä preto, že za priateľov si vyberáme
ľudí, ktorí nás vnímajú podobne, ako sa vnímame my, hoci
to robíme nevedome. A keď
nájdeme človeka, ktorý nám
„sadne“, často automaticky
vytvárame nerealistické očakávania a zjednodušené vzorce
nášho vzťahu. Najčastejšie ide
o nasledujúce TRI MÝTY.

Priateľ musí

byť lojálny za
každých okolností
Nehovoríme si to do očí, ale
očakávame, že priatelia budú
na našej strane za každých
okolností. Priateľstvá nám totiž
môžu pomôcť v najtraumatizujúcejších obdobiach života,
v čase, kedy máme
problémy v škole,
nenapĺňa nás práca, alebo máme
rodinné problémy.
Hlboká podpora
v náročných životných situáciách však neznamená, že priatelia budú neustále
prežívať intenzívne emócie
a bojovať s okolnosťami života
tým istým spôsobom.
Priateľstvo je komplexný
vzťah medzi dvoma originálny-

mi a komplikovanými ľuďmi,
preto sa v ňom môžu vyskytnúť
aj konflikty. Neznamená to, že
priateľstvo nie je skutočné, alebo že nie je dosť silné. Práve
naopak, v takýchto momentoch pracujeme na svojej otvorenosti a úprimnosti. A tie sú
pre dlhodobý vzťah vzácnejšie
ako neúprimný súhlas, kompliment a podpora za každých
okolností.

Priateľstvo
trvá navždy
Niekedy to tak je, ale oveľa
častejšie sa stáva, že sťahovanie,
odlišný osobnostný rast alebo
zmena záujmov jednoducho
priateľstvo ukončí. Vedomie,
že porozumenie medzi dvoma
ľuďmi nestačí na to, aby priateľský vzťah pretrvával, by nás
malo priviesť k usilovnej práci
– vytváraniu času
a priestoru na
spoločný kontakt
a aktivity.
Ak predsa len
dospejeme
do
bodu, kedy priateľstvo zanikne, často minimálne u jedného človeka ostáva veľa nevyjadrených emócií.
Koniec priateľstva je pritom
rovnako vážny ako ukončenie
romantického vzťahu. V skutočnosti teda ide o rozchod

Naše dary nemusia
byť založené iba
na peniazoch.

a je úplne prirodzené, ak jedna
strana cíti odmietnutie či sklamanie a druhá frustráciu a rozladenie. Pokiaľ už nie je možný
otvorený rozhovor, je vhodné
dopriať si čas na prežívanie
vlastných negatívnych emócií
a ich vhodnú ventiláciu, napríklad napísaním listu pre priateľa, ktorý mu však v skutočnosti nikdy nepošleme.

Keď priateľstvo
raz ochladne, už
sa nikdy nevráti
Aj keď niektoré priateľstvá
vyprchajú, v iných sa objavia
iba dlhšie pauzy spôsobené
rozdielnym životným štýlom.
Netvorme si v živote zbytočné
definitívne rozhodnutia. Priatelia z detstva sa môžu odlúčiť
v čase štúdia a opäť si nájsť
cestu k sebe počas výchovy
vlastných detí. Priateľ prežívajúci náročné životné obdobie sa môže na chvíľu uzavrieť
a o pár mesiacov znova nadviazať vzťahy ako predtým.
Všímajte si výrazné zmeny v životoch vašich blízkych
a hľadajte spôsoby, ako sa
opäť naladiť na rovnakú vlnu
a nájsť spoločné témy.

Zuzana Klučárová,
psychologička
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z filiálky Teplička

Život a prežívanie
viery v súčasnosti

Všetko
v živote
má svoj
čas
Ani sme sa nenazdali a uplynuli už
dva mesiace v tomto roku. Plynie
nám čas, jeden z najvzácnejších
darov, ktorý nám dal náš Pán.
Nevieme, koľko času nám ešte
v našom živote ostáva, ale vieme,
ako by sme mali žiť, aby sme
dosiahli spásu. Aj vo Svätom písme
v knihe Kazateľ sa hovorí, že všetko
v živote má svoj stanovený čas.
Foto: Peter Lazor
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Počas nášho života máme čas
postupne spoznávať, čo je dobro a zlo, a prežívať vieru, ktorú
nám vštepovali rodičia, starí
rodičia, duchovní otcovia. V súčasnosti nie každý vytrval vo
viere, ktorá sa odovzdáva z generácie na generáciu a prispela k tomu svojím spôsobom aj
„pandémia“, keď štát zatvoril
kostoly, resp. zakázal verejne
slávenie bohoslužieb, či obmedzil počty veriacich v kostoloch. Mnohých to znechutilo a prestali chodiť do kostola
a praktizovať vieru. Prejavilo sa
to aj pri minuloročnom sčítaní obyvateľov, domov a bytov,
ktorého výsledky boli uverejnené v januári, kde sa prejavil
pokles katolíkov na Slovensku
oproti roku 2011 o vyše 300 000,
čo je viac než šesť percent. No
nie všetko môžeme zvaľovať na
pandémiu, lebo trend poklesu
praktizujúcich veriacich tu bol
aj pred ňou.
Keby sme porovnávali život
našich predkov so súčasnosťou, tak oni sa zďaleka nemali
tak dobre, ako sa má dnes väčšina z nás a napriek chudobe
a v skromných podmienkach
sa nebáli vychovať viac detí
a žiť živú vieru. Natíska sa pravdivosť výroku: „Čím lepší život,
tým slabšia viera“ a naopak,
lebo v dnešných časoch prežívame na Slovensku (a nielen
u nás) konzumný spôsob života, ktorý k nám prišiel postupne z liberálneho západu. Ako
sa hovorí – všetko je pre ľudí,
ale s mierou. No niektorí chcú
mať dnes všetko a čím skôr,
lebo dnešný človek nerád čaká.
Vysnívanú kariéru, luxusné bývanie, drahé auto, vychýrené

exotické destinácie, len značkové oblečenie a pod. A keď
sa ľudia majú dobre, na Pána
Boha zabudnú, nepotrebujú
ho, aspoň si to myslia. Média
a internet nás v tom utvrdzujú, lebo v živote si máme podľa nich predovšetkým užívať.
Naša viera nás ale učí trpezlivosti a pokore, lebo v živote
môže nastať čas, keď prídu prekážky, choroba či strata blízkeho a vtedy človek môže dostať
milosť obrátiť sa a vrátiť k lepšiemu životu a k Pánu Bohu.

Pán koná
v správnom čase
To, o čo prosíme nášho Pána
v našich modlitbách, sa buď
splní, požehná v krátkom čase,
neskôr, alebo Pán vôbec nevyslyší naše modlitby tak, ako
to chceme my, ale vtedy, keď
to bude zhodné s jeho vôľou
a dobre pre nás. Aj sv. Monika
sa vrúcne a trpezlivo modlila za
obrátenie svojho syna sv. Augustína a Pán ju vyslyšal po
dlhých sedemnástich rokoch.
Tiež istý misionár na jednom
ostrove ohlasoval evanjelium,

ale za jeho života sa neobrátil
nik na katolícku vieru. Možno,
že sa mu aj ťažko zomieralo. Ale
keď zomrel, mnoho ľudí uverilo a Pán vyslyšal jeho modlitby
až po smrti.

Hodnotu má to,
čo je večné
Svätý Tomáš Akvinský sa
modlil: „Pane, nech si nezakladám na pominuteľnosti, lež
nech túžim po tom, čo je večné.“
Podobne konštatovanie, čo je
najdôležitejšie v našom živote
a čase, zaznelo z úst františkána Andreja Filipa Čierneho,
ktorý uviedol, že pri vstupe do
Milánskeho dómu sú postupne tri brány, nad ktorými sú
nápisy: „Všetko, čo je krásne,
pominie. Všetko, čo nás trápi,
pominie. Iba to má hodnotu, čo
je večné.“
Máme konať dobro, kým
máme čas. Využime Pôstne obdobie na stíšenie, rozjímanie,
modlitbu ako prípravu na najväčšie sviatky roka – Veľkú noc.
Jozef Sendrej, Teplička

Nad Tepličkou v 50. rokoch. Foto: archív rod. Sendrejovej
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CIRKEVNÁ HUDBA

Vierovyznanie obyvateľov
v našej farnosti
V roku 2021 sa uskutočnilo sčítanie obyvateľov domov a bytov. Štatistický úrad Slovenskej republiky zverejnil dáta
aj o vierovyznaní obyvateľstva. K akému vierovyznaniu sa prihlásili obyvatelia našej farnosti a ako je to v porovnaní
s celoslovenskou štatistikou, si môžete pozrieť v prehľadnej tabuľke.

bez náboženského
vyznania
Rímskokatolícka cirkev
v SR (rímskokatolícke)
Evanjelická cirkev
augsburského
vyznania (evanjelické)
Grékokatolícka cirkev
(grékokatolíci)
Reformovaná
kresťanská cirkev
(kalvínske)
Pravoslávna cirkev
(pravoslávne)
Náboženská
spoločnosť Jehovovi
svedkovia v SR
nezistené
ostatné

Počet

Slovensko
2021

%

okres Spišská Nová Ves
2021
Počet
%

1296142

23,79%

19281

19,53%

3038511

55,76%

61655

62,46%

286907

5,27%

1974

2,00%

218235

4,00%

2828

2,87%

85271

1,56%

129

0,13%

50677

0,93%

1101

1,12%

16416

0,30%

260

0,26%

353797
103314

6,49%
1,90%

8351

8,46%
3,17%

Markušovce
2021
2011
Počet % Počet %

Teplička
2021
2011
Počet % Počet %

Lieskovany
2021
2011
Počet % Počet %

bez náboženského
472 10,21 103 2,60 123 10,63 38 3,30 45 12,33 10 3,40
vyznania
Rímskokatolícka cirkev 3751 81,12 3600 90,30 909 78,57 1010 86,50 295 80,82 266 91,10
v SR (rímskokatolícke)
Evanjelická cirkev
augsburského
51 1,10 27 0,70
7
0,61
3
0,30
2
0,55
0
0,00
vyznania (evanjelické)
Grékokatolícka cirkev
45 0,97 24 0,60 17 1,47 14 1,2% 15 4,11
6
2,10
(grékokatolíci)
Reformovaná
kresťanská cirkev
10 0,22
1
0,00
0
0,00
0
0,00
0
0,00
0
0,00
(kalvínske)
Pravoslávna cirkev
3
0,06 20 0,50
5
0,43
1
0,10
0
0,00
0
0,00
(pravoslávne)
Náboženská
spoločnosť Jehovovi
15 0,32
9
0,20
4
0,35 13 1,10
0
0,00
0
0,00
svedkovia v SR
nezistené
237 5,13
89 7,69
6
1,64
ostatné
40 0,87
3
0,25
2
0,55

Spracovala: Alžbeta Franková, zdroj: Štatistický úrad SR
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Krížová cesta s Dávidom
Ústrednou témou Pôstu je príprava a prenikanie do tajomstva Kristovho vykupiteľského diela. Modlitba krížovej
cesty, pri ktorej sa aktívne zapojíme do spevu sprievodnej piesne, nám pomôže vnímať motív Kristovho
putovania. Zmyslom piesne krížovej cesty je vyvolať pocit autentickosti, navodiť takú atmosféru, ktorá nás
vovedie prežívať Kristovo utrpenie ako svoje vlastné.
Prostredníctvom žalmov kráľa
Dávida, ktoré sú vybrané ku
každému zastaveniu, hľadajme
povzbudenie a túžbu po vnútornom premenení.
I. ZASTAVENIE: JEŽIŠ JE ODSÚDENÝ NA SMRŤ
„Lebo pyšní povstávajú proti
mne a násilníci mi striehnu
na život, nechcú mať Boha na
očiach. Ale mne Boh pomáha a môj život udržiava Pán“
(Ž 54).
II. ZASTAVENIE: JEŽIŠ BERIE
NA SVOJE PLECIA KRÍŽ
„Veď
ramená
hriešnikov
budú polámané, no spravodlivých posilňuje Pán. O život
bezúhonných sa stará Pán
a ich dedičstvo trvá naveky"
(Ž 37,17-18).
III. ZASTAVENIE: JEŽIŠ PADÁ
PRVÝ RAZ POD KRÍŽOM
„Pán upevňuje kroky človeka a sprevádza ho na ceste. Ak
padne, neostane ležať, veď Pán
ho drží za ruku" (Ž 37, 23-24).
IV. ZASTAVENIE: JEŽIŠ SA
STRETÁ SO SVOJOU MATKOU
„Veď on nepohŕda ani neopovrhuje nešťastným chudákom; ani
svoju tvár neodvracia od neho,
lež vyslyší ho, keď volá k nemu.
A moja duša bude preňho žiť“
(Ž 22, 25.30).

Detail krížovej cesty v markušovskom kostole. Foto: Peter Lazor

V. ZASTAVENIE: ŠIMON POMÁHA JEŽIŠOVI NIESŤ KRÍŽ
„Pán hľadí z neba a vidí všetkých ľudí. Pozerá z miesta, kde
prebýva, na všetkých obyvateľov zeme, on, čo každému osve
utvoril srdce a chápe všetky ich
skutky" (Ž 33,13).

VI. ZASTAVENIE: VERONIKA
UTIERA JEŽIŠOVI TVÁR
„Spoľahni sa na Pána a dobre
rob a budeš bývať v svojej krajine a tešiť sa z bezpečia. Hľadaj
radosť v Pánovi a dá ti, za čím
túži tvoje srdce" (Ž 37, 3-4).
pokračovanie na str. 15
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"Temnota vojny je ako tma hrobu.
  Buď nádejou v tomto čase
  ťažkostí a utrpenia."
    (12. zastavenie krížovej cesty za mier. Jarmila Bláhová)

Foto: Peter Lazor
Foto: Peter Lazor
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RUŽENCOVÉ BRATSTVO

Krížová cesta s Dávidom

Zasvätený život
KATARÍNY SIENSKEJ

pokračovanie zo str. 11

Bol bežný pracovný deň, na ulici rušného mesta húf nakupujúcich ľudí. V tomto mestskom zhone stojí malé
dievčatko a upiera zrak na Kráľa kráľov. Mala len šesť rokov, keď sa vracala s bratom z mesta domov
a nad bazilikou sv. Dominika videla Pána Ježiša oblečeného do kňazského rúcha.
Okolo neho bielo odeté osoby, medzi ktorými spoznala sv. Petra, Pavla a Jána.
Toto videnie Katarína chápala ako jej povolanie
k nasledovaniu Krista. Svoj život bez váhania zasvätila jemu, a to ešte v detskom veku. Narodila
sa 25. marca roku 1347 v meste Siena. Pochádzala
z veľmi početnej rodiny, ako predposledná z 24 detí.
Jej otec Jacopo Benincasa bol farbiarom koží.
Ako dvanásťročnú ju chceli vydať, ale ona si na
protest ostrihala krásne dlhé vlasy. Viedla duchovný
zápas medzi poslušnosťou voči rodičom a túžbou
po zasvätenom živote. Tomáš della Fonte bol jej
o desať rokov starší bratranec, ktorý bol dominikánom a jej prvým spovedníkom. S jeho pomocou
bola prijatá ku kajúcim sestrám sv. Dominika, stala sa dominikánskou terciárkou, dominikánskou
laičkou, to znamená, že nežila v uzavretom kláštore. Katarínin denný život sa odohrával väčšinou na
štyroch miestach: v kostole sv. Dominika, vo svojom dome, v nemocnici „della Scala“ a v leprozáriu
sv. Lazára, kde ošetrovala tých najznetvorenejších
malomocných. Mávala mystické zážitky a dostávala
sa do extázy, mala videnia Ježiša Krista, Panny Márie
a svätých. Niektorí rehoľní spolubratia nemali s ňou
pochopenie, keď prišla v kostole do extázy, viac ráz
ju bezohľadne vyvliekli von.
V jednom jej videní ju Kristus žiadal, aby sa venovala apoštolátu. A tak začal jej verejný život.
Vedenie dominikánskej rehole rozhodlo, že úradne preskúma náuku a jej činnosť. Vyšetrovanie sa
skončilo plným uznaním Kataríninej pravovernosti.
Rehoľa jej určila duchovného vodcu, bol to dominikán Raimondo da Capua. Z Kataríny sa stal Boží
posol, cítila vnútorné vnuknutie, že musí napraviť
rozbroje v Cirkvi. Svojimi listami sa obracala k pápežovi, biskupom a k významným osobnostiam
všetkých kútov nielen Talianska, ale aj iných krajín.
V roku 1376 opustila rodnú Sienu a vydala sa so svojou družinou na cestu do Avignonu. Rokovala medzi pápežom a Florenciou, ktorá začala organizovať
ozbrojený boj proti cirkevnému štátu, teda proti
pápežovi. Na audiencii u pápeža hovorila nielen
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o mieri, prihovárala sa aj za reformu Cirkvi, ale aj
o vyhlásení výpravy proti Turkom. Prosila tiež pápeža, aby sa vrátil do Ríma, lebo veriaci chcú mať svojho biskupa v Ríme. Vyčerpaná prácou a obetavým
zanietením v službe Božej a v službe Cirkvi zomrela
29. apríla 1380 v Ríme.
Katarína mala iba 33 rokov, no jej krátky život bol
veľmi bohatý. Veriaci ľud ju hneď uctieval ako sväticu. Pri jej hrobe a na miestach spojených s jej pamiatkou sa diali rôzne zázraky. Za svätú ju vyhlásil
pápež Pius II. až v roku 1461. Jej úcta v Ríme a v Taliansku je aj po stáročiach stále živá. Pápež Pius IX.
jej dal roku 1866 titul spolupatrónky Ríma a Pius XII.
ju roku 1939 vyhlásil za hlavnú patrónku Talianska.
Pavol VI. ju nazval učiteľkou Cirkvi a Ján Pavol II. ju
vyhlásil 1. októbra 1999 za patrónku Európy.
Katarína nemala formálne vzdelanie, ale napriek
tomu patrí medzi najväčších teológov svojich čias.
Katarína po sebe zanechala bohaté dielo, ktoré nám
umožňuje poznať jej učenie. Ide o jej spisy, ktoré sú
známe pod názvom Listy, Dialóg a Modlitby.
Jej zachované písomnosti nepísala priamo ona,
ale diktovala ich pisárom. Boli to jej duchovní priatelia a žiaci. Katarína bola schopná diktovať súčasne
viacerým pisárom, literárni kritici si cenia jej pekný
štýl a vyspelý jazyk.
Milí ruženčiari, nech je nám táto dominikánska
laička sv. Katarína veľkou inšpiráciou a výzvou v našom živote.
„Sv. Katarína Sienská, prosíme ťa, vypros nám
u Pána milosť, aby sme jeho prítomnosť a lásku dokázali vnímať a zakúšať počas bežných činností dňa.
Aby sme v situáciách, kedy okolo nás panuje zhon
a rozruch, dokázali vnímať a zakúšať jeho lásku vo
všetkom a všetkých, ktorí sú okolo nás.“

VII. ZASTAVENIE: JEŽIŠ PADÁ
DRUHÝ RAZ POD KRÍŽOM
„Neodvrhuj ma spred svojej
tváre a neodnímaj mi svojho ducha svätého. Navráť mi
radosť z tvojej spásy a posilni ma duchom veľkej ochoty"
(Ž 51,13-14).
VIII. ZASTAVENIE: JEŽIŠ
STRETÁVA PLAČÚCE ŽENY
„Na neho hľaďte a budete žiariť
a tvár vám nesčervenie hanbou.
Úbožiak zavolal a Pán ho vyslyšal a vyslobodil zo všetkých
tiesní. Ako strážca sa utáborí
Anjel Pánov okolo bohabojných
a vyslobodí ich" (Ž 34, 6-8).
IX. ZASTAVENIE: JEŽIŠ PADÁ
TRETÍ RAZ POD KRÍŽOM
„Skazení sú a ohavnosti páchajú. Nikto z nich nerobí dobre.

Pán pozerá z neba na synov
ľudských a skúma, či je niekto rozumný a hľadá Boha. Vy
chcete zmariť plány bedára, lež
Pán je jeho útočišťom“ (Ž 14, 2).
X. ZASTAVENIE: JEŽIŠ JE
VYZLEČENÝ ZO ŠIAT
„Do prachu smrti ma odvádzaš.
Obkľučuje ma svorka psov, obstupuje ma tlupa zlosynov. Prebodli mi ruky a nohy, môžem si
spočítať všetky svoje kosti. Lež
oni si ma premeriavajú a skúmajú; delia si moje šaty a o môj
odev hádžu lós“ (Ž 22,16-19).
XI. ZASTAVENIE: JEŽIŠ JE
UKRIŽOVANÝ
„Pozbieraj moje slzy do svojich
nádob; či nie sú zapísané v tvojich účtoch? Na Boha, ktorého
slovo velebím, na Pána, ktoré-

XII. ZASTAVENIE: JEŽIŠ
NA KRÍŽI ZOMIERA
„Pán marí úmysly pohanov,
navnivoč privádza myšlienky
národov. Ale Pánov úmysel trvá
naveky, myšlienky jeho srdca
z pokolenia na pokolenie. Blažený národ, ktorého Bohom je
Pán, blažený ľud, ktorý si on vyvolil za dedičstvo"
(Ž 33,10-12).
XIII. ZASTAVENIE: JEŽIŠA
SKLADAJÚ Z KRÍŽA
„Pán je pri tých, čo majú srdce
skrúšené, a zachraňuje zlomených na duchu. Spravodliví
majú utrpení veľa, ale Pán ich
vyslobodí zo všetkých. Všetky
kosti im ochraňuje, ani jedna
sa im nezlomí" (Ž 34,19-21).
XIV. ZASTAVENIE:
JEŽIŠA POCHOVÁVAJÚ
„Obkľúčilo ma smrtiace vlnobitie a vydesili zlostné prívaly.
Ovinuli ma povrazy záhrobia,
zovreli ma osídla smrti. V úzkosti som vzýval Pána a volal
som ku svojmu Bohu. Zo svojho
chrámu počul môj hlas a moje
volanie pred jeho tvárou preniklo k jeho sluchu" (Ž 18, 5-7).
Pri nohách mu leží celučký
svet, krvou splatil každý náš
hriech.
Marianna Sečková,
organistka

Renáta Regecová

ZDROJE: Viliam Paľaga; https://dominikani.sk/svata-katarina-sienska/
1. https://dominikani.sk/svata-katarina-sienska/
2. https://dominikanky.sk/sv-katarina-sienska-zena-velkych-tuzob/
3. http://www.frantiskani.sk/kazatel/svati/0429.htm
4. https://referaty.aktuality.sk/sv-katarina-sienska/referat-29440
5. https://www.zivotopisysvatych.sk/katarina-sienska/

ho slovo velebím, na Boha sa
ja spolieham a nebojím sa: veď
čože mi môže urobiť človek?“
(Ž 56, 9.11-12).

Zdroj: https://blog.postoj.sk/73707/
krizova-cesta-sucasnej-doby

Detail krížovej cesty v markušovskom kostole. Foto: Peter Lazor
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ROK SO SVÄTÝM OTCOM

Miesto, kde si
milovaný

Nachádzame sa na prahu Pôstneho obdobia, kedy by sa mal zrak kresťana častejšie upierať na kríž,
z ktorého po celé stáročia žiari nádej pre celé ľudstvo. Kríž bol ústrednou myšlienkou homílie
Sv. Otca Františka na Božskej liturgii sv. Jána Zlatoústeho v Prešove
na sviatok Povýšenia kríža pri jeho nedávnej návšteve Slovenska.
V úvode Sv. Otec pripomenul, že kríž bol aj
v Ježišových časoch nepopulárny. Bol symbolom poníženia, odsúdenia, smrti. Ťažko si spojiť
Božiu moc i múdrosť s krížom. Kríž nie je populárny ani dnes. Človek sa automaticky stráni
kríža a predsa neobchádza nikoho z nás. Tak ako
vstúpil do života človeka hriech, vstupuje s ním
aj bolesť, zranenie, choroba, smrť. Lenže Ježiš
bol nevinný, najspravodlivejší zo
spravodlivých, a predsa kríž neodmieta. Nezúri, nekope doň, nedomáha sa spravodlivosti. Mlčky
a s láskou siaha po kríži, v ktorom
je zhmotnená všetka zloba sveta.
Na jeho ťarche má podiel každý
z nás. Ježišova smrť na kríži znamenala pre učeníkov prehru, sklamanie. V Ježišovi videli očakávaného Mesiáša, ktorý vyslobodí izraelský národ z rúk Rimanov. Až neskôr
pochopili, že Boží Syn neprišiel riešiť mocenské

usporiadanie sveta, ale svojou smrťou otvoril
nám brány večného života. V kríži môžu nájsť
záchranu aj najhorší hriešnici a zločinci.
Sv. Otec zdôrazňuje, že kresťanstvo bez kríža
je svetské a neplodné. Je potrebné prijať jeho
logiku. Nestačí len povrchne hľadieť na kríž, zavesiť si ho na krk alebo do auta. Musíme vydávať
Kristovo svedectvo. Aj v dnešnom svete je na to
dostatok príležitostí, hoci dnešný
svet Kristovo svedectvo znehodnocuje. Kristovo svedectvo nemôže byť založené na podvodoch,
osobnom prospechu, zneužívaní
moci. Kristovo svedectvo nehľadá
výhody, prízemné víťazstvá, ale
žije pokornú lásku, ktorá pretvára všetko zvnútra. V dobe totality mnoho našich
ľudí vydalo krásne Kristovo svedectvo. Nemali
by sme zabúdať na tých, ktorí obetovali život,
zdravie, postavenie za svoje presvedčenie. Patria
k nim aj naši rodičia a starí rodičia, ktorí sa nedali obalamutiť komunistickou ideológiou a napriek všetkému zachovali a odovzdali nám vieru.
Boh obetoval za nás svojho jednorodeného
Syna. Ak chceme vydávať Kristovo svedectvo,
musíme sa obetovať. Ani obeta nie je dnes príliš v obľube. Nechceme sa viazať manželstvom,
rodičovstvom, nechceme bojovať so svojím
egoizmom, chceme predovšetkým čo najviac
mať a užívať. Konzumizmus nikdy nedosahoval také rozmery ako dnes. Každý z nás k spáse
potrebuje prijať svoj kríž a vydať sa za Ježišom.
Do jeho rúk odovzdať všetko a svoj život prežiť
v službe Bohu a blížnemu. Kríž je najistejšia cesta k spáse. V žiadnom inom znamení niet spásy!

Kristovo svedectvo nehľadá
výhody, prízemné víťazstvá,
ale žije pokornú lásku, ktorá
pretvára všetko zvnútra.

Talianske mesto Siena. Foto: Peter Lazor

16

Monika Hamráková
Markušovce

Kríž na hájiku. Foto: Jozef Sendrej
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PRE RODIČOV

Najmocnejšia zbraň

Nemecký spisovateľ Reinhold Schneider napísal: „Len tým, ktorí sa modlia, môže sa ešte podariť zadržať meč nad
našimi hlavami a skrz posvätený život vytrhnúť tento svet súdiacim vladárom. Tí vladári nikdy neprinútia nebo, čo oni
spoja, znova sa rozdelí, čo obnovia, zostarne cez noc, a čo zasejú, prinesie núdzu a nešťastie.“
Zaiste i my veríme v silu
modlitby, preto sa snažíme
privykať k modlitbe aj naše
deti. Chceme im odovzdať
svedectvo viery. Nie je to vždy
jednoduché. Viacerí teológovia
či laici sa téme venujú a snažia sa odovzdať cenné rady.
Zo skúseností vieme, že modlitba s deťmi od ich počatia je
nevyhnutná. Aký krásny obraz
dávajú rodičia, ktorí sa modlia
pri postieľke nemluvniatka.
Keď dieťa rastie, vidí príklad
rodičov, vidí ich autentický
život viery. Niekedy azda nerozumejú slovám klasických
modlitieb, nedokážu po celý
čas sedieť či kľačať. Nebuďme
z toho nešťastní, modlime sa
aj tak. Niektorí tvoriví rodičia
môžu deťom modlitbu spestriť spevom, pantomímou,
modlitbou chvál, vďakyvzdaní
a prosieb vlastnými slovami,
čítaním biblických príbehov…
Na internetovej stránke eRka
sa nachádza pekná inšpirácia,
ktorá sa týka prostredia „územia modlitby“, ktorej autorom
je kňaz Reuben Gauci z Malty.
Boh je všade. V nebi aj v prírode. Vo veciach, ktoré stvoril človek, tiež cítime jeho dotyk. No
najsilnejšie vnímanie Všemohúceho je v našom srdci. Ľudia
sú stvorení ako nedokonalí,
a preto potrebujú na priblíženie sa k Bohu symboly, atmosféru, pokoj. Toto všetko sa dá
nájsť v území modlitby. Stačí

akákoľvek tichá miestnosť, pri
priaznivom prostredí, nie je
vylúčené ani miesto v prírode.
Potom záleží na stanovištiach,
ktoré chceme vytvoriť.
Prikladáme tipy, ktoré sa dajú
obmieňať, prispôsobovať veku
dieťaťa (na stránke eRka ich
nájdete viac):
1. stanovište – MOJA OTÁZKA.
Ak by si sa mohol opýtať
Boha jednu otázku, čo by to
bolo? Napíš si ju na kúsok
kartónu a zaves ju na visiaci
špagát.
2. stanovište – MODLITBA ZA
SVET. Je toľko miest, ktoré
potrebujú Božiu ochranu.
Vyber si niektoré a pomysli
na ne v modlitbe. Modlitbu
napíš na papier a prilep na
mapu.
3. stanovište – ZRKADLO. Pozri
sa do zrkadla. Čo vidíš? Aké
veci na sebe máš/nemáš rád?
Vieš, že si krásna, vzácna
duša v Božích očiach? Vieš to
prijať a povedať si to do očí?
Prilož na miesto Sväté písmo
so súradnicami citátov, ako
ťa vidí Boh.
Vyššie uvedené aktivity by sme
asi nestíhali vykonávať každý
deň. Skúsme to aspoň vo sviatky, alebo pri mimoriadnych
príležitostiach. Určite sa deti
nechajú namotivovať. Nezabúdajme však na osvedčenú
spiritualitu, bežné modlitby
pri kríži alebo iných náboženských symboloch, zažatej svie-

ci. Zaiste silnou modlitbou je
modlitba posvätného ruženca,
pri ktorom sa možno niekedy deti nudia, avšak napríklad
Sv. Páter Pio, sv. František Saleský alebo bl. Pius IX. hovorili
o ruženci ako o najmocnejšej
zbrani, s ktorou sa dá dobyť
svet, dokonca poraziť diabla.
Osobný význam ruženca zasa
veľmi jasne zdôraznil sv. Josemaría Escrivá: „Modlite sa
ruženec. Nech je požehnaná tá
monotónnosť Zdravasov, ktorá
očisťuje monotónnosť vašich
hriechov!“
O svätom pápežovi Jánovi
Pavlovi II. je známe, že ruženec bol jeho najobľúbenejšou
modlitbou, tiež rád vyzdvihoval úlohu modlitby ruženca
v rodinách. V apoštolskom liste Rosarium Virginis Mariae sa
nám prihovára takto: „Posvätný ruženec sa svojou dávnou
tradíciou ukázal zvlášť účinný
ako modlitba, v ktorej rodina
nachádza sama seba. (…) Rodina, ktorá sa spolu modlí ruženec, napodobňuje ovzdušie
nazaretskej domácnosti, ktorej
stredobodom je Ježiš: prežívajú
s ním radosti a smútky, svoje
potreby a plány zverujú do jeho
rúk, čerpajú z neho nádej a silu
pokračovať“ (Rosarium Virginis
Mariae, 41). Modlitba ruženca v rodine má svoje dôvody
i zmysel. O tom si môžeme porozprávať nabudúce.

Zdroje: https://erko.sk/nova-metoda-modlitbu-detmi-uzemie-modlitby/, https://zastolom.sk/ruzenec-s-detmi-ruze-ci-trne/
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Adriana Lazorová

pre deti

Plačte s plačúcimi

Milí kamaráti, tieto dni sú poznačené nešťastím v blízkosti našich hraníc. V Ukrajine vypukla vojna. Je to
hrozná správa. My máme oblečenie, jedlo, teplo, lásku našich blízkych. Ukrajinské deti teraz prežívajú strach
a neistotu. Ich úzkosť si vieme predstaviť len ťažko. Aby sme sa mohli bližšie vcítiť do pocitov trpiacich detí a ľudí,
predstavíme si život sv. Jozefíny Margaréty Bakhity, ktorej osud bol tiež veľmi krutý.
Narodila sa v dedinke Olgossa v srdci Afriky, v dobre
situovanej mnohodetnej rodine. Rodičia vlastnili plantáže a hovädzí dobytok a najímali robotníkov na prácu
na poliach. Spočiatku žila
šťastný a bezstarostný život. Jej prvým utrpením bol
únos staršej sestry otrokármi. Bakhitu čakal podobný
osud o nejaký čas neskôr.
Mala vtedy medzi siedmym
a deviatym rokom. Vyšla si
na prechádzku so staršou
kamarátkou. Zastavili ich
dvaja cudzinci a poslali ju
do lesa po batoh, čo tam
nechali. Ona, z domu naučená poslúchať, šla a tam ju
chytili. Priložili jej pušku na
chrbát a nútili ju kráčať celý
deň a celú noc cez húštiny, polia, až do ich dediny. Vtedy jej dali aj nové meno, čo bola obvyklá
prax otrokárov s cieľom vymazať akúkoľvek spojitosť s domovom. Bakhita v arabčine znamená
„šťastná“.
Vo svojej dedine ju únoscovia uväznili v tmavej prázdnej miestnosti. Dostávala raz denne
trochu jedla. Píše: „Utrpenie, ktoré som zažila, sa
nedá opísať. Stále cítim úzkosť tých dní, keď som
hynula od plaču, bola som úplne otupená, až
som sa nakoniec zrútila na zem. Vtedy ma moja
predstavivosť unášala do diaľav, kde v láske žili
moji drahí. Tam som videla mojich drahých rodičov, bratov a sestry. Vrúcne som ich objímala
a hovorila som im o tom, ako ma uniesli a ako
veľmi trpím.“
Predali ju obchodníkovi s otrokmi, ktorý ju
zaradil do svojej žalostnej karavány. Otroci boli
pospájaní reťazami na krkoch. Im dvom dávali

reťaze na nohy v noci. Raz
sa jej so spoločníčkou podarilo utiecť. Rozbehli sa
preč a bežali celú noc a celý
deň. Večer, veľmi unavené,
uvideli nejaké chatrče a boli
presvedčené, že už sú doma.
Stretli muža, ktorý bol k nim
veľmi milý – dal im jesť a piť,
ale keď sa uložili na spánok,
zviazal ich reťazami. Dostali
sa znovu do otroctva. Išli si
oči vyplakať.
Po niekoľkých dňoch ich
dedinčan predal inému otrokárovi, bohatému arabskému náčelníkovi, za spoločníčky jeho dcéram. Mali
sa tam dobre, nič im nechýbalo. Raz však urobila chybu, ktorou veľmi rozhnevala
pánovho syna. Ten ju zúrivo
a surovo zbil až do bezvedomia. Po zotavení ju
znova predali. Kúpil ju turecký generál, u ktorého mala slúžiť jeho matke a jeho manželke. Tieto
boli k otrokom veľmi kruté. „Skutočne len Božím
zásahom sa stalo, že som nezomrela, lebo Boh
ma určil na väčšie veci,“ vravela Bakhita.
Po čase sa Bakhita dostala k talianskemu vicekonzulovi v Sudáne. Tým sa končí dlhé tragické obdobie jej života. Píše, že tam bola šťastná, jej
pán bol láskavý a nikdy ju nebil. V r. 1884 sa konzul rozhodol vrátiť sa do Talianska. Odvážila sa
poprosiť pána, aby ju vzal so sebou. Keď priplávali do Janova, konzul Bakhitu daroval svojmu
priateľovi, ktorého manželke sa veľmi zapáčila,
aby sa starala o ich malú dcérku Mimminu. Pani
sa rozhodla dať obe dievčatá do internátnej školy. Prijali ich obe do katechumenátu kongregácie
dcér milosrdnej lásky v Benátkach, kde sa Bakhita začala pripravovať na krst: „Veľmi som túžila
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poznať Boha, ktorého som už zakúsila vo svojom
srdci ako dieťa bez toho, aby som poznala, kto je
on. Pamätám si, že ešte ako dieťa som rozjímala
nad slnkom, mesiacom a všetkými prekrásnymi vecami prírody a pýtala som sa samej seba:
Kto je pánom toho všetkého? Cítila som hlbokú
túžbu vidieť ho, poznať ho a vzdať mu úctu.“
Jozefína Margaréta Bakhita prijala krst s radosťou. Ostala žiť v inštitúte a postupne rozpoznávala Božie volanie k zasväteniu. Po čase vstúpila do noviciátu a neskôr zložila večné sľuby.
Poslali ju do kláštora v malom mestečku Schio
na severe Talianska. Bakhita ochotne vykonávala
svoje povinnosti v kuchyni, sakristii, na vrátnici
a v šijacej dielni. Bola veľmi šikovná. Túžila byť
misionárkou – modlila sa za obrátenie Afriky, za
svoju rodinu. Bola pracovitá, láskavá, vynaliezavá, obetavá, pokorná a jednoduchá. Dokázala

V markušovskom kostole. Foto: Peter Lazor
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si tak získať ľudí a inšpirovať ich aj duchovne.
Robila všetko s nadprirodzeným nadšením.
Plakala s plačúcimi, smiala sa s radujúcimi.
Rozumela si s deťmi, mala zmysel pre humor,
bola spontánna a múdra.
V Schiu prežila druhú svetovú vojnu, bombardovanie. Vždy bola pokojná a odovzdaná do vôle
Božej. Dňa 8. 2. 1947 sa s Pánom stretla z tváre
do tváre.
Čo ostáva nám? Modlitba. Prosby a vaše
úprimné detské modlitby burcujú nebo. Bakhita
prežila ťažkú mladosť, a preto sa neskôr vedela
vcítiť do osudov iných. Spojme sa teda, po vzore
Bakhity či iných svätých, s rodičmi, starými rodičmi v modlitbe a pôste, odriekaní za mier na
Ukrajine i v celom svete.
Adriana Lazorová

Zimná Teplička. Foto: Radovan Gál
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RECENZIA/KNIHA

Lee Strobel

Kauza zázraky

Lee Strobel dobre vie, ako napísať bestseller. V úvode knihy opisuje viacero
ohromujúcich a neuveriteľných situácií, ktorými čitateľa vtiahne do vzrušujúceho
odhaľovania zázrakov v súčasnej dobe plnej skepticizmu.
Vydrží nám toto nadšenie až do konca knihy?
Autor knihy bol kedysi ateistom a k viere potreboval okrem iného aj presvedčivé argumenty
odborníkov. Rovnako je to v knihe, ktorú venoval
zázrakom. V jednotlivých kapitolách spolu s ním
navštevujeme výrazné osobnosti súčasného sveta. Niekedy ide o vedcov, inokedy skôr o charizmatické osoby
schopné manipulovať davmi
ľudí. Takmer všetci zastávajú
jasné stanovisko – zázraky existujú, je za nimi Boh, alebo neexistujú, sú len výplodom ľudskej
mysle, naivity alebo ide o triky.
Lee Strobel ich vystavuje svojim presne miereným otázkam a v jednotlivých
rozhovoroch sa postupne dostáva k jadru veci –
koná Boh zázraky aj dnes?
„Inými slovami, sen o zahmlenej postave, ktorá
na tabuľu píše chemické vzorce, nie je sám o sebe
zázračný. No ak sa tieto rovnice zhodujú s príkladmi, ktoré človek dostane na nezávisle pripravenej skúške, to už zaváňa zázrakom a obzvlášť
vtedy, ak sa tento incident odohral po modlitbe
za Božiu pomoc.“
Stránky tejto knihy sa nečítajú ľahko, najmä
kvôli množstvu rokov, mien a podrobných faktov
o každom respondentovi. Hromadu údajov dopĺňajú názvy inštitúcií v cudzích jazykoch, ako

aj kníh a relácií, ktoré nie sú celosvetovo známe.
Autor zdôrazňuje odbornosť respondentov natoľko, že má čitateľ miestami pocit, akoby čítal
štruktúrovaný životopis. Za týmito pasážami
však vždy nasledujú príklady, príbehy a názory
zaujímavých osobností, často
podložené výskumom. Najpodstatnejšie informácie teda
získavame skôr v rozhovoroch,
pretože človek je oveľa viac, ako
výpočet jeho pracovných skúseností.
„Mali ste niekedy skúsenosť,
ktorú by ste vedeli vysvetliť len
ako Boží zásah do vášho života? Prosím, opíšte
ju. Prečo sa vám táto skúsenosť javí ako nadprirodzená? Aký ste mali z toho zázraku pocit? Zmenil sa tým váš pohľad na Boha? “
Zaujímavým detailom je príručka na konci
knihy, ktorá obsahuje mnoho otázok ku každej
kapitole. Autor vyzýva čitateľov k tomu, aby tvorili diskusné skupiny a konfrontovali svoje odpovede, alebo aby využívali tieto otázky a čítali celú
knihu v už existujúcich spoločenstvách. Samozrejme, odpovedať si na nich môžete aj osamote, a tak hlbšie prežívať čítanie knihy. A ako táto
kauza dopadla? To už zistíte na jej stránkach.

Najpodstatnejšie informácie
teda získavame skôr
v rozhovoroch, pretože človek
je oveľa viac, ako výpočet jeho
pracovných skúseností.

pokoj 01
A dobro 2022

informátor

TEPLIČKA

25. novembra 2021 štát opätovne
zakázal verejne slávenie bohoslužieb s účasťou veriacich.
V sobotu 27. novembra 2021 pracovníci OcÚ v Tepličke zhotovili
pred kostolom adventný veniec,
ktorý na druhý deň v nedeľu (aj
s adventným vencom v kostole) požehnali naši duchovní otcovia.
Od 10. decembra 2021 boli povolené bohoslužby v kostoloch
s 30 veriacimi.

Vydáva

24. decembra 2021 koledníci Dobrej noviny v Tepličke vyzbierali „koledovaním pod oknami“ 1745, 30 €
začo patrí im aj štedrým veriacim
Pán Boh zaplať.
Od 12. januára 2022 boli povolené bohoslužby s účasťou veriacich
v počte 100, resp. s 50 % kapacitou
kostola v režime očkovaní/prekonaní (OP).
Jozef Sendrej

MARKUŠOVce

ADVENT
Pre pokračujúcu pandémiu boli
aj tohtoročné adventné aktivity obmedzené. V stredu 15. decembra
2021 sa o 6 hod. ráno pri sviečkach
konala rorátna svätá omša. Veriacim bola poskytovaná individuálna pastorácia, sviatosť zmierenia
s možnosťou prijatia Eucharistie,
buď po vzájomnej dohode, alebo
pred a po svätej omši. Uskutočnila
sa aj tradičná adventná aktivita Kto
dá prístrešie Svätej rodine.
VIANOČNÉ OBDOBIE
Vianočná liturgia bola vo farskom
kostole obmedzená na 30 osôb
(okrem asistencie). Záujemcovia
sa mohli nahlásiť počas sviatkov

Zuzana Klučárová

maximálne na jednu svätú omšu.
Počas nich bolo zabezpečené vysielanie bohoslužieb online. V online priestore v réžii eRkárov a ich
animátorov sa uskutočnil projekt
Dobrej noviny. Výťažok putoval
na podporu malých podnikateľov
v Sudáne. Pán Boh zaplať prispievateľom a všetkým, ktorí pripravili
túto akciu.
OBDOBIE CEZ ROK
Od 28. februára 2022 sa postupne
uvoľňujú protipandemické opatrenia. V súčasnosti sa na bohoslužbách môžu zúčastniť všetci, avšak
s prekrytými hornými dýchacími
cestami.
Monika Hamráková
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