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Aktuálna téma

Editoriál

Milí čitatelia!

Skončil sa druhý školský rok s pandemickými obmedzeniami. Počas tohto obdobia si žiaci, ich rodičia
a tiež učitelia zažili veľa náročných, ale aj vtipných
či prekvapivých situácií. Jednou z nich je aj skúsenosť s rúškami.
V septembri nastúpili do školy noví žiaci. Ich tváre učitelia spoznávali kvôli rúškam prevažne len
podľa očí. A v júni, keď sme si už mohli za určitých
okolností dať rúška dole, tak mnohých žiakov nemohli ich učitelia spoznať. Celý rok sme si vytvárali vlastné predstavy, ako vyzerajú tváre iných pod
rúškami. A odhalenie prinieslo pocit prekvapenia,
neznáma, ba priam akejsi zrady – veď to predsa nie
je on/ona, takto som si ho/ju nepredstavoval. Nastalo aj rozčarovanie… A to len preto, lebo sme sa
rúškom chránili pred vírusom.
Ak by sme si túto situáciu preniesli do duchovnej
roviny, tak by sme mohli metaforicky povedať, že
každý z nás nosí celý život akési pomyselné rúško
na duši. Boh si nás takto chráni pred svetom. A my
si o iných ľuďoch vytvárame svoju predstavu, akí
sú. Na základe ich prejavov – v slovách, skutkoch,
mimike i gestikulácii, na základe ich úspechov či
životných pádov. Avšak my vidíme len ten kúsok
„nezahalenej duše“, ktorá sa prejaví navonok. Preto ľahko skĺzneme do vynášania súdov, akí ľudia
podľa nás sú. Celú dušu „bez rúška“ vidí len jej
Stvoriteľ. A keď raz pri osobnom súde tie „rúška
z duše“ zložíme, zaiste ostaneme prekvapení, ako
sme sa mnohokrát mýlili.
Skúsme si z tohto obrazu zobrať v tejto pandemickej dobe ponaučenie. Zakaždým, keď uvidíme človeka s rúškom na tvári, nech nám to pripomenie,
že takto je našim ušiam a očiam zahalená aj jeho
duša, a preto nám neprináleží súdiť ho. Lebo človeka v jeho plnosti vidí len Boh.
Požehnané leto za celú redakciu praje

Monika Hodnická
šéfredaktorka

monika.hodnicka@gmail.com

A

j v kostole v Tepličke sa nachádza oltárny obraz Svätej rodiny. Panna Mária s malým Ježiškom spolu so svätou
Alžbetou a dieťaťom Jánom Krstiteľom. V pozadí (ako keby v ústraní) svätý
Jozef, vedľa neho anjel, prostredníctvom
ktorého mu Boh vo sne zjavoval Božiu
vôľu a poslanie, ktoré on s pokorou prijímal. Svätý Jozef bol a je patrónom každej
kresťanskej rodiny.
Osobný vzor otca v rodine je nenahraditeľný. Jeho úlohou je zabezpečovať pokojný
život rodiny, spolu s matkou sa zúčastňovať na výchove svojich detí, viesť ich k zodpovednosti, čestnosti a byť pre nich prvými svedkami viery.

Nábožnosť v rodine

Rodina bola a je tou najposvätnejšou ustanovizňou v ľudskej spoločnosti. Práve
v prostredí rodiny sa po stáročia odovzdávala viera spolu s osobnými hodnotami,
tradíciami a rodinnými príbehmi z generácie na generáciu.
Život v rodine mal ešte v nedávnej minulosti odlišné zákonitosti ako sú tie, podľa ktorých žije súčasná rodina. Bol úzko
spätý s prírodou a pôdou, ktorá ich živila.
MODLI SA A PRACUJ – toto „evanjelium
života“ bola viera prežívaná v tradíciách,
ktorých základom bolo Sväté písmo. Bol
to duchovný život v každodenných starostiach i radostiach.
Aj pri každodennej namáhavej práci modlitba patrila k tým najpodstatnejším prejavom rodinnej zbožnosti. Otec bol v rodine autoritou. Muži všeobecne prejavovali
svoju nábožnosť racionálnejšie než ženy.
Neodriekali dlhé naučené modlitby. Vo svojom konaní a postojoch sa však vždy pridržiavali Božích prikázaní. Všetko začínali
v mene Boha a za všetko Bohu ďakovali.

Milí čitatelia!
Teší nás, že sa nám po niekoľkých rokoch opäť podarilo naštartovať našu webovú stránku. Prvýkrát získal náš časopis doménu na internete v roku 2003. Po dlhšej dobe vám chceme opäť prinášať naše PaDko
aj vo virtuálnom svete. Okrem aktuálneho čísla tam nájdete celý archív PaD od marca 1999. Našou ambíciou je uverejňovať texty a fotky, ktoré sa nezmestia do časopisu. Stránku sa podujal nezištne spravovať
Pali Zmuda, ktorému vopred ďakujeme a prajeme veľa tvorivosti.
Vitajte aj na www.pokojadobro.sk.
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Svätý Jozef

vzor otcovstva a modlitby
Svätý Jozef je najviac uctievaným svätcom v kresťanskom svete. Jeho postava v úlohe hlavy Svätej rodiny
bola vždy inšpiráciou pre umelcov, zvlášť stredovekých maliarov v zobrazovaní Svätej rodiny.
Spomínam na svojho otca, keď ráno pozdravil nový
deň prežehnaním sa a jednou vetou vykročil za povinnosťami: „Bože, pomôž mi do nového dňa.“ To
bola jeho ranná osobná modlitba. Každovečerná
modlitba pred spaním bola samozrejmosťou. V Pôstnom období sme sa večer čo večer modlili bolestný
ruženec. Predmodlievala sa mama a otec sa modlil
spolu s nami deťmi. Ctil a zachovával nedeľu ako deň
Boží a nikdy nevynechal nedeľnú svätú omšu. Ani keď
bolo treba
kráčať
do
farského kostola.
Vieru žil
skutkami
a prácou
spojenou
s menšími
či väčšími
každodennými
prejavmi nábožnosti. Svoju otcovskú rolu vo svojej
rodine, a ani si to neuvedomoval, žil podľa vzoru svätého Jozefa. Takto podobne žila každá kresťanská rodina v dedine.
Súčasná doba je celosvetovo poznačená krízou rodiny. Slovensko nie je výnimkou. Odhaduje sa, že až
tretina detí žije bez otca (údaj z internetu). Zo stredu rodín sa vytráca viera, modlitba, manželstvo ako
posvätná sviatosť prežíva krízu. Aj preto Svätý Otec
František popri Roku svätého Jozefa súbežne ustanovil rok 2021 aj za osobitný Rok rodiny. Cieľom je
pastorácia zameraná na obnovu rodín a viery podľa
vzoru svätého Jozefa v službe otcovstva Svätej rodiny.

Muži všeobecne prejavovali
svoju nábožnosť
racionálnejšie než ženy.

„Svätý Jozef, ty si žil, pracoval a modlil sa v Ježišovej
prítomnosti. Pozeral si naňho s vierou a z jeho blízkosti si čerpal silu k horlivému plneniu každodenných
povinností. Nauč nás neustále pamätať na Božiu prítomnosť v našom živote, aby sme žili a plnili svoje povinnosti s myšlienkou na to, že Ježiš je prítomný v našich životoch a v našich srdciach.“

Foto: Peter Lazor

SVÄTÝ JOZEF, PRÍKLAD ŽIVOTA A MODLITBY,
ORODUJ ZA NÁS!

Mária Koňaková, Teplička
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Zdroj obrázku: https://en.wikipedia.org/wiki/Ludwig_von_L%C3%B6fftz#/media/File:Ludwig_von_L%C3%B6fftz_-_
Himmelfahrt_Mariens.jpg
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Z HISTÓRIE MARKUŠOVIEC

Obraz Nanebovzatia
Panny Márie
Umenie 19. storočia prinieslo aj romantizmus, pre ktorý je typická istá nostalgia a návraty do minulosti.
Tie sa stali predmetom skúmania, zdrojmi inšpirácií a obdivu, ktoré sa prejavili v súdobej
umeleckej tvorbe na Spiši, tú sakrálnu nevynímajúc. Rímskokatolícka cirkev sa pri zariaďovaní interiérov
svojich kostolov najviac priklonila ku gotickému, neskôr i k románskemu štýlu.
V umení 19. storočia teda hovoríme o neogotickom alebo neorománskom štýle.

Tomu zodpovedá aj časť mobiliáru južnej kaplnky Kostola
sv. Michala Archanjela v Markušovciach. Spadá do obdobia
19. storočia a je ovplyvnená
gotickým umením. Nečudo,
veď napokon práve Spiš má
na Slovensku dominantné postavenie nielen v počte, ale
aj v kvalite gotických oltárov.
Medzi oknami na južnej stene kaplnky je osadené súsošie
Ukrižovania datované do 2. polovice 19. storočia.
Dominantou kaplnky je však
nepochybne neogotický oltár
Nanebovzatia Panny Márie,
signovaný na bočnej strane
predely majstrom J. Repčíkom.
Možno však predpokladať, že
ide o Františka Repčíka (Repcsik), ktorý bol umeleckým
rezbárom pochádzajúcim zo
Spišskej Novej Vsi a venoval sa
sakrálnej tvorbe.
Archu oltára tvoria tri obrazové polia zavŕšené prevýšenými oblúkmi v tvare oslieho
chrbta, delené od seba fiálami.
V strednom poli je umiestnená
olejomaľba znázorňujúca scénu Nanebovzatia Panny Má-

rie. V bočných užších dieloch
maľby sú znázornené postavy
jej rodičov – sv. Anny a sv. Joachima.
Na tomto trojvežovom bočnom oltári z obdobia po roku
1888, nachádzame odkaz na
nemecké umenie. Jeho centrálna olejomaľba Nanebovzatia
Panny Márie je totiž kópiou
diela Ludwiga von Löfftza
(*1845 – †1910), ktorý bol významným
predstaviteľom
mníchovskej maliarskej školy. Na mníchovskej akadémii
vyučoval maliarstvo a neskôr
sa stal jej riaditeľom. Maľoval
predovšetkým žánre, krajiny,
historické i náboženské výjavy
a dokonale ovládal staromajstrovskú techniku šerosvitu.
V literatúre sa spomína ako
charizmatický pedagóg, ktorý
vedel rozpoznať umelecké talenty, pričom medzi jeho žiakov patril aj rodák zo Spišskej
Novej Vsi, akademický maliar
a rovnako tak tvorca žánrových výjavov – Rudolf Karpáty
(*1857 – †1917).
Löfftz namaľoval na svojom
obraze Pannu Máriu v sprie-

vode viacerých anjelov, ktorí
rozsýpajú ruže, alebo hrajú na
hudobné nástroje. Tento originál obrazu vznikol v rokoch
1886 – 1888 a bol namaľovaný
pre Dóm vo Freisingu, neďaleko Mníchova. V súčasnosti sa
nachádza v Diecéznom múzeu
vo Freisingu. Napriek tomu, že
maľba na markušovskom oltári
je skutočne pomerne vernou
kópiou, predsa len tu nájdeme drobné odlišnosti. A síce
v hornej časti obrazu, po pravici Panny Márie, chýbajú dvaja
anjeli hrajúci na lutne a harfe,
a v spodnej časti sa vytráca krajina, nad ktorou sa celý výjav
nanebovzatia odohráva. Kto
je autorom tejto kópie obrazu,
sa nám zatiaľ nepodarilo vypátrať.
K tomuto článku si teda dovolíme pripojiť aj obrázok
originálu maľby od Ludwiga
von Löfftza. Nuž a pri ďalšej
návšteve nášho markušovského kostola posúďte sami, aká
vierohodná a nemenej pútavá
olejomaľba z konca 19. storočia sa tu nachádza.
Miroslava Lazniová, historička

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; KPÚ
KE, prac. Spišská Nová Ves, https://www.spisskanovaves.eu/spisska_nova_ves/osobnosti_a_ocenenia_mesta/index.html
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Rok rodiny

NÁUČNÝ ČLÁNOK

Na nás všetkých doľahla pandémia a v tomto období sa tešíme z postupného uvoľňovania opatrení. Potrebujeme sa
v tomto neľahkom čase povzbudiť a vždy hľadáme správny vzor. Preto nás prozreteľne pozval Svätý Otec František
prežívať v mimoriadnom Roku sv. Jozefa (od 8. 12. 2020 do 8. 12. 2021) aj osobitný Rok rodiny Amoris laetitia.
Do Roku rodiny Cirkev vstúpila 19. marca pri príležitosti 5.
výročia vydania posynodálnej
apoštolskej exhortácie o láske
v rodine Amoris laetitia. Cieľom usporiadania Roka rodiny
bolo poukázať na svedectvo
nádeje, ktorú kresťanská rodina predstavuje práve v súčasnej dobe pandémie.

Rodina –
strážkyňa života
Pandémia mala veľmi bolestné dôsledky pre milióny
ľudí. Avšak práve rodina, aj keď
tvrdo zasiahnutá z rôznych aspektov, opäť raz ukázala svoju
tvár „strážkyne života“, ako

Ilustrácia z obálky knihy Amoris Laetitia

6

ním je aj sv. Jozef. Rodina zostáva navždy „strážkyňou“ našich najautentickejších a najoriginálnejších vzťahov, tých,
ktoré sa rodia v láske a dávajú
nám dozrievať ako osobám.
Päť rokov od vydania Amoris
laetitia tiež predstavuje podnet pre celú Cirkev, aby do rúk
opäť zobrala tento dôležitý do-
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kument, ovocie dlhej synodálnej cesty. Rok rodiny Amoris laetitia je vzácnou príležitosťou, aby
sme dali dozrievať plodom tejto cesty, nielen
v rozličných cirkevných kontextoch, ale i v samotných rodinách. Usmernenia Cirkvi, po tom,
ako boli zverejnené, treba poznať, prijať – mysľou a predovšetkým srdcom – a potom ich treba
pretaviť do praxe.

Tri aspekty
pastoračnej obnovy

Bude to v termíne 25. júla.
Dnes prežívame krízu povolaní, nie iba do rehoľného života, ale tiež do manželstva, lebo ako
sme povedali, rozhodnúť sa pre manželstvo nie
je ako zvoliť si prácu: ide tu o povolanie. Tento
rok viac ako inokedy sme všetci pozvaní zapracovať na tom, aby sa upevnila rodinná inštitúcia, nie iba v Cirkvi, ale aj v spoločnosti. Je to
dlhá cesta, a neskončí sa Svetovým stretnutím
rodín v roku 2022.

Dôležitosť stretania sa
rodín vo farnosti

Pápež František nás vyzýva k pastoračnej
obnove. A toto platí aj pre pastoráciu rodiny.
Prvým aspektom tejto pastoračnej obnovy, ktorý
by som chcel zdôrazniť, je nevyhnutnosť väčšej
spolupráce. (…) Mnoho sa toho už urobilo a aj
sa robí pre rodiny, nezačíname od nuly. Všetka
táto práca a tieto skúsenosti by mohli byť príkladom a inšpiráciou pre druhých, avšak sú ešte
málo známe a málo sa s nimi delíme.
Druhým aspektom tejto pastoračnej obnovy
je zmena mentality. (…) Treba prejsť od uvažovania o rodinách čisto ako o adresátovi pastorácie k tomu, že o nich budeme premýšľať ako
o „subjekte“ pastorácie. (…) Veď je mnoho rodín, ktoré prežívajú svoju vieru a svoje povolanie
k manželstvu a rodine príkladným spôsobom.
A je veľmi povzbudivé vidieť, ako sa nevzdávajú
a čelia ťažkostiam života s hlbokou radosťou –
tou radosťou, ktorá sa nachádza v „srdci“ sviatosti manželstva a ktorá živí celý život manželov
a osoby, ktoré s nimi žijú.
Tretím aspektom tejto pastoračnej obnovy je
formácia formátorov, počínajúc budúcimi duchovnými pastiermi – už od čias seminára. (…)
Čo sa týka duchovných pastierov, môžeme povedať, že je toho mnoho, čo môžu „dať“ rodinám,
no ešte viac je toho, čo od nich môžu „prijať“.

Pripomeňme, že miestom najbližšieho Svetového stretnutia rodín bude na budúci rok Rím.
Na tlačovej konferencii k otvoreniu Roka rodiny
Amoris laetitia vystúpil aj manželský pár, Valentina a Leonardo Nepiovci z toskánskeho Arezza.
Podelili sa so svojím svedectvom: „V našom každodennom rodinnom živote si berieme za svoje
to, čo Svätý Otec s vytrvalosťou odporúča, čiže
nebáť sa používať tri slovíčka „s dovolením“,
„ďakujem“ a „prepáč“. Týmto nám pripomína, že vzťah medzi členmi rodiny, a tým zvlášť
medzi samotnými manželmi, sa chráni vďaka
zdanlivo jednoduchým slovám a gestám, ktoré však pramenia z hlbokých postojov otvorenosti, rešpektu, trpezlivosti, dôvery, zdieľania
a odpustenia. (…)Pre nás ako pár a ako rodičov
jedného päťročného dievčatka je dôležité, aby
sme sa mohli stretať s ďalšími rodinami deliť
sa s tým, čo prežívame, a tak sa vyhnúť izolácii,
ktorá neprospieva nikomu. Zvlášť v tomto období odstupu kvôli zdravotnej kríze musíme byť
kreatívni s našimi známymi a priateľmi a využívať digitálne prostriedky (…) pre naše stretnutia
vo farnosti, pri ktorých sa modlíme a čítame si
z Písma spolu s ďalšími rodinami.“

Pozvanie upevniť
rodinnú inštitúciu

Pozývam vás, čítajme si v rodine dokument
Amoris laetitia a urobme niečo viac pre svoju
rodinu v tomto Roku rodiny, zvlášť v letných
mesiacoch prázdnin, aj s pomocou sv. Jozefa.

Pápež viackrát vysvetľoval, že ak sa číta Amoris laetitia výhradne s kritériom „toto sa smie
a toto sa nesmie“, zblúdi sa z cesty a nepochopí
sa jej skutočný cieľ. Do slávenia Roka rodiny sa
zaradí aj Svetový deň starých rodičov a starých
ľudí, ktorý sa bude sláviť vôbec po prvý raz.

Roman Saniga, kaplán

Zdroj: www.vaticannews.va/sk
Zdroj ilustrácie: https://www.hnutienazaret.sk/cs/node/1468?fbclid=
IwAR3hCvX00-qDFW3IyqumbKCHr-9DPGUaKuZRB3GHAK_
svSSZ4JklrF7paPw
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z filiálky Teplička

Bez Božieho požehnania,
márne naše namáhania
„Tepličku mám rád a je mojím domovom,“ hovorí rodený Tepličan, charizmatický, aktívny, veriaci človek, ochotný
kedykoľvek robiť pre dobro jej obyvateľov, či pomáhať konkrétnym ľuďom, ktorí sa ocitli v zložitých životných
ťažkostiach. V jeho slovníku sa nenachádzajú slovíčka: nie, nemôžem, nedá sa. Iniciátor a organizátor pútí, zástanca
zachovania tradícií pri cirkevných obradoch a slávnostiach. Človek, ktorý má rád ľudí, veľkú rodinu, milovník kvetov,
kríkov, záhonov a skaliek, v júni oslávil 50 rokov života. VLADIMÍR GBÚR.

Zo života

Pochádza z početnej rodiny.
Ako najmladší z desiatich detí
sa snaží opätovať lásku svojim
súrodencom, ktorú od nich dostával v detstve. Je stmeľujúcim
pilierom celej rozvetvenej rodiny a dvere jeho domu sú pre
každého z nich otvorené. Má
veľa priateľov z pútí, či duchovných spoločenstiev.
V rodine to bola hlavne
mama, ktorá ich viedla k zodpovednosti, práci a modlitbe. Otec rodinu zabezpečoval
materiálne. Rád spomína na
detstvo a mamu, keď so všetkými súrodencami každý večer

8

spoločne kľačali pri večernej
modlitbe. Potom aj neskôr
v dospelosti ich neustále povzbudzovala k viere slovami:
„Bez Božieho požehnania,
márne naše namáhania.“
Vyučil sa za stolára, nastúpil
na základnú vojenskú službu,
ktorú z rodinných dôvodov
prerušil a nastúpil na náhradnú civilnú službu do Domova dôchodcov, kde tri a pol
roka pracoval ako ošetrovateľ.
V spolupráci so súrodencami
doopatroval obidvoch rodičov.
Svoje manažérske schopnosti,
na tú dobu ešte nezvyčajné,
prejavil už ako 23 ročný, keď si
krátko po Nežnej revolúcii v rodinnom dome zriadil obchod
s potravinami a začal podnikať.
Znova to bola mama, ktorá ho
v tomto zámere podporovala.

V zahraničí

V roku 2004 prijal pracovnú
ponuku v Írsku, kde s prestávkami pracoval päť rokov. Ako
hovorí jubilant Vlado: „V tejto
krajine ma milo prekvapilo, že
sú tam kostoly otvorené celý
deň na individuálnu adoráciu.“
Navštívil aj najväčšiu írsku mariánsku svätyňu v Knocku, kto-

rú pápež František 19. marca
tohto roku povýšil na medzinárodné pútnické miesto.

V súčasnosti

Od roku 2016 je okrem iného
aj poslancom i zástupcom starostu OZ v Tepličke a pracovníkom obecnej firmy, v ktorej sa
aj s ostatnými spolupracovníkmi aktívne podieľa na zveľaďovaní a skrášľovaní obce, lebo
mu záleží na tom, aby ľudia
v Tepličke dobre a radi žili.
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Duchovné aktivity
Po návrate z Írska pokračuje „náš Vlado“ aj v aktívnom
pôsobení v hospodárskej rade
filiálky Teplička, kde už vyše
10 rokov využíva svoje talenty
a remeselné zručnosti pri zveľaďovaní chrámu, opravách interiéru i exteriéru kostola. Jeho
život je úzko spätý s duchovným životom v Tepličke. Krížová cesta v prírode Pod horou
je jeho srdcovou záležitosťou,
ktorú s duchovnou podporou
vtedajších kňazov a finančnou
podporou a pomocou veriacich organizačne i materiálne

zabezpečoval. Toto duchovné
dielo, ktoré slúži všetkým už
päť rokov veriaci ocenili zvlášť
v tomto aj v minuloročnom
Pôstom období, keď pre pandémiu boli zatvorené kostoly.
Tu ľudia nachádzali v modlitbe
priestor na osobné stretnutia
s Ježišovou obetou na krížovej
ceste.
Medzi jeho obľúbené aktivity
patria púte. Každá púť mu prináša nové poznania a na každej nachádza vnútorný pokoj.
Je rád, že ako člen ružencového
bratstva v Tepličke i člen Arcibratstva sv. Filomény so sídlom
v Spišskom Podhradí, v roku

2019 navštívil Baziliku Ružencovej Panny Márie v Pompejach i svätyňu sv. Filomény
v Mugnano del Cardinale v Taliansku.

Osobná viera

Na otázku, čo pre neho znamená viera, odpovedal: „Mojím
vzorom vo viere je svätý Ján Pavol II. Viera je vzácny dar, ktorý
som dostal od rodičov. Je pre
mňa vnútornou silou pre každodenný život. Z viery a vďačnosti ľudí, ktorým môžem byť
akýmkoľvek spôsobom nápomocný, čerpám silu a energiu.“

Ďalej dodáva: „Každá svätá
omša ma duchovne obohacuje
a napĺňa. Najviac sa teším na
veľkonočné obrady a slávnosť

Vzkriesenia spojenú za hlaholu
zvonov s procesiou po dedine,
ktorú intenzívne prežívam ako
vnútornú radosť znovuzrodenia. Žiaľ, tento ani vlaňajší rok
sme veľkonočnú radosť pre
pandémiu nemohli prežiť v našom kostole. Tiež mám rád sviatok Božieho Tela s prípravou
oltárikov a procesiou.
Pri príležitosti životného jubilea nášmu Vladovi želáme
pevné zdravie, vnútorný pokoj
a neustále Božie sprevádzanie
v ďalších rokoch života.

Za rozhovor ďakujú Mária
Koňaková a Jozef Sendrej.
Fotky: archív jubilanta
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Zabudnuté osobnosti Spiša

František Hadri-Drevenický
František Hadri-Drevenický (13. 6. 1905 – 11. 11. 1961) bol kňazom, učiteľom, básnikom katolíckej moderny,
historikom, prekladateľom i folkloristom. Tento rok si pripomíname 60. výročie jeho smrti a 90. výročie
jeho primičnej svätej omše, ktorá sa konala 5. júla 1931 v Markušovciach. Aj preto sme sa v tomto ročníku nášho
časopisu rozhodli venovať niekoľko príspevkov tejto významnej osobnosti Spiša.
Pokračovanie z minulého čísla

Kultúrnospoločenský
život v obci
V spolupráci s učiteľmi nacvičoval divadelné hry, organizoval púte, misijnú činnosť,
propagoval kultúrnu a náboženskú tlač a vzorovo viedol
evidenciu farnosti a matriku. Starostlivo si pripravoval
kázne a príhovory. Pamätal aj
na jubileá farníkov, medzi ktorých zasieval vzájomnú lásku
a úctu. Na Vianoce v r. 1943
poprosil baníkov, aby na polnočnú omšu prišli v baníckych
rovnošatách a utvorili polkruh
pred oltárom. Svetlo karbidiek
osvetlilo celú svätyňu a prekvapilo celú farnosť.

Umelecká
literárna
tvorba

František Hadri mal dar
prezentovať krásu a dobro aj
v slove. Jeho umelecká tvorba
je svedectvom veľkosti jeho
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života a čistej duše. Literárne začal pracovať už ako študent v Spišskej Kapitule, kde
aj recitoval svoje básne. Vydal básnické zbierky: Večerné
červánky, Výkrik vo víchrici, Rozhovory s minulosťou,
Spievajúce rany, ktorú napísal s bratom. Knižne mu vyšli
zbierky veršov pre deti: Zlaté
dni, Bohu chvála, blížnemu
pomoc, Slovenský rok, Perličky našej mamičky. V rukopise
ostali zbierky básní: Naše kvety, Madone, Svetlo do tmy, Sto-

pami haviarov, Básne o Matke
a zbierka veršov pre deti: Abeceda. Svojimi básňami prispieval i do rôznych časopisov
a novín.
Literárny vedec Július Pašteka v knihe Tvár a tvorba slovenskej katolíckej moderny
píše: „Príklon k detskému svetu a jeho skúsenosti s folklórom mu umožnili rutinne písať básne pre deti, kde vytvoril
brilantné verše,“ a pripomína,
že sa na Drevenického, básnika katolíckej moderny, zabudlo.
Hadri písal aj historické povesti a rozprávky. Vydavateľstvo LÚČ v r. 1993 vydalo knihu
jeho rozprávok Čarovná píšťalka. Zachoval sa aj jeho román
Baníkova matka. Publikoval aj
národopisné články a štúdie
a napísal divadelnú hru: Cesta
na prísahu v Hnilčíku.
V rokoch 1941 – 1946 písal
fejtóny do Slovenského rozhlasu. Publikoval aj svoje úvahy na
tému slovenskej inteligencie
a spomienku na bombardovanie Spišskej Novej Vsi.
Prekladal z francúzštiny,
maďarčiny a nemčiny. Preložil
životopis sv. Terézie z Lisieux
a román P. Petra Lhanda Za
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pocítil na vlastnej koži. Neohlásené návštevy, domové
prehliadky, vyhrážky, zákaz
publikovať, vydávať knihy
a spomienka na rok 1945, kedy
ho mali popraviť ruskí partizáni a len zázrakom unikol smrti
týždeň ukrytý v bani. Nedal sa
však zastrašiť ani umlčať a pomáhal aj prenasledovaným rodinám vo farnosti.

Odchod
do večnosti

hlasom Pánovým, ktorý vyšiel
v Spolku sv. Vojtecha ako podielová kniha v r. 1943.
Zozbieral ľudové piesne
a zvyky z regiónu Spiša, ktoré zostavil pod názvom Tak
spieva môj spišský ľud a Hlas
môjho ľudu. Vytvoril sedem
pozoruhodných zbierok spišských ľudových piesní, zvykov,
prísloví, porekadiel a pranostík, v ktorých sústredil výsledky svojich národopisných výskumov v dedinách dolného
a stredného Spiša v rámci tzv.
folklórneho roka od Ondreja,
cez Viliju, Starý a Nový rok,
Fašiangy, Veľkú noc až po Michala. Zachovala sa tiež trojzväzková etnografická štúdia
svadobných zvykov Svadba
v Hnilčíku.
Podľa významného etnografa doc. PhDr. Františka
Matúša, CSc si svojimi premyslenými a koncepčne vedenými národopisnými aktivitami Hadri vydobyl čestné
miesto vedľa známeho spiš-

ského národovca, etnografa
a publicistu Štefana Mišíka,
farára z Hnilca.
Neobyčajne pracovitý kňaz,
ktorý svoj život zasvätil ľuďom. Denne pešo prechádzal
rozľahlou farnosťou, pomáhal
a rozdával radosť. Nie raz však
natrafil aj na tvrdé srdcia neprajníkov. Unavený sa vždy večer zastavil v kostole, kde našiel odpočinok pre svoje nohy
a pokoj pre dušu. „Pokoj do
duše zosadá vždycky v starom
kostole, tu moje srdce mäkne,
tu poznám v každom čase dobroty Božie skryté, tu ukladám
sa k spánku.“

Prenasledovanie
v čase
komunizmu
Počas minulého režimu aj
on trpel za svoju vieru a krutosť
Štátnej
bezpečnosti

Aj toto náročné obdobie ukrojilo z jeho života a smrť ho
predčasne odtrhla od milovaného spišského ľudu. Odišiel mladý, zomiera na fare
v Hnilčíku v 56. roku života.
„Milujem svoju zem, ktorá ma
zrodila a ktorej okrem duše,
všetko zanechávam. Všetko
som Bohu daroval, aj žitie svoje krátke.“
František Hadri bol kňaz telom i dušou. Zanechal po sebe
veľa stôp. On sa nemusel báť,
že príde do večnosti s prázdnymi rukami. Jeho spolužiak
zo spišského seminára Mons.
Viktor Trstenský o ňom napísal: „Nemalo by sa zabudnúť
na jeho život a dielo, ktoré
tu zanechal, ale ani na jeho
bratov Jána – kňaza, prekladateľa, historika – a Ľudovíta
Ľuboslava – učiteľa a básnika.
Verím, že aj o týchto hviezdach
na slovenskom nebi napíšu
znalci ich životov, čím zhodnotia veľkosť ich mien a rodiny,
z ktorej vyšli.“
Ľubomír Ogurčák

11

03 pokoj
2021

A dobro

Sviatok Božieho Tela a Krvi
v Markušovciach - jún 2021

Foto: Michal Lazor
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RUŽENCOVÉ BRATSTVO

V mene Božom

Všetci – deti, dospelí i ľudia v pokročilom veku v ťažkostiach tohto života hľadajú pomoc, útechu, radu a posilu
u rodičov, priateľov, lekárov. Čakáme, že svoj čas venujú nám. Čakáme, že nám pomôžu sňať náš kríž, naše bolesti,
utrpenia duše a dodajú nám nádej, silu a povzbudenie.
Ježiš Kristus ustanovil sviatosti pre silu, pomoc, ochranu pred každým zlom, pre bytie
človeka na zemi k ceste spásy. Okrem krstu sú
ešte sviatosti, ktoré sú nám zvlášť nápomocné
k spokojnejšiemu životu, a to je Eucharistia
a sviatosť zmierenia. Vyznaním a úprimným
oľutovaním svojich hriechov pred služobníkom Cirkvi Pán Boh odpúšťajúcou a pomáhajúcou silou vstupuje do duše kajúcnika. Božie
milosrdenstvo a jeho láska liečia a hoja rany
po hriechu.
A čo Eucharistia? Boh je v nás, medzi nami,
plačúci a tešiaci sa s nami. Tešiaci sa z každého človeka a zvlášť zo svojich detí, ktoré ho
hľadajú, volajú, vzdychajú k nemu a potrebujú ho.
Cirkev žije zo sviatostí, ktoré nám sprostredkúvajú kňazi. No dnešná konzumná doba
kňazom nepraje a Cirkev je neraz vystavená
útokom verejnosti. Neraz počúvame o odchode kňaza z pastorácie, ba aj z kňazstva. Túto
stratu nepociťuje len Cirkev ale aj my, lebo
sme jej súčasťou. Našou kresťanskou úlohou
je takýmto útokom čeliť hrádzou postavenou
z modlitieb. Aj Panna Mária nám na pútnických miestach pripomína – vezmite ruženec
do ruky a modlite sa za nich.
Na slávnosť Najsvätejšieho Srdca Ježišovho
sa už dvadsiaty rok modlíme na celom svete
za posväcovanie kňazov. Nezabúdajme teda
na modlitby za kňazov ani v našom ružencovom bratstve, zoberme si do ruky ruženec
a vyprosujme od Panny Márie, matky Krista –
Veľkňaza, aby naše Slovensko malo veľa svätých a horlivých kňazov. Keď budeme mať viac
svätých kňazov, ktorí budú s láskou posväcovať svoj ľud, budeme mať aj my viac milostí.

DIALÓG S BOŽOU
PROZRETEĽNOSŤOU

Dal som ti zrak, aby si hľadel na nebo,
na krásu,
ktorú som dal tvorom, a aby si skúmal
moje tajomstvá.
Dal som ti sluch, aby si načúval
môjmu slovu a potrebám svojho blížneho.
Dal som ti jazyk, aby si hlásal
moje Slovo a vyznával svoje viny.
Dal som ti ruky, aby slúžili blížnemu,
kedykoľvek ho postihne nešťastie
a almužnou mu pomáhali v jeho potrebách.
Dal som ti nohy, aby nosili telo na miesta,
ktoré sú sväté a užitočné vám i blížnemu
na slávu a chválu Božieho mena.
(Sv. Katarína Sienská)

Svätý Bože, maj milosrdenstvo s nami
i s celým svetom. Svätá Panna Mária, oroduj za nás.
Renáta Regecová
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CIRKEVNÁ HUDBA

preto vždy spievam tebe,
Ježiš, zo všetkých síl
Spev v spoločenstve veriacich je prejavom Ducha Svätého. Pôsobením Božieho slova sa stáva
účinnejším, napomáha rozhodnutiu, ako to naznačujú slová sv. Augustína: „Ako veľmi som nariekal
v tvojich hymnách a piesňach, pohnutý do hĺbky hlasmi, ktoré sa milo vznášali chrámom.
Hlasy vnikali do mojich uší a pravda vnikala do môjho srdca.“
Zámerom liturgickej hudby je, aby omšové spevy boli
jednotne prepojené a aby
nadväzovali na bohoslužbu
slova. Na to myslí organista
vždy pri výbere piesní, antifón, žalmov. Hlavná myšlienka je obsiahnutá v textovom
a hudobnom stvárnení. Spevy
svätej omše delíme na tri hlavné časti. Hovoríme o procesiových spevoch, nakoľko ide
o sprevádzanie kňaza k oltáru,
sprevádzanie ľudu pri nesení

obetných darov a pri prijímaní
Eucharistie.
Jednotlivé časti nazývame nasledovne:
• úvodný spev – introit,
• spev na prípravu obetných
darov – offertorium,
• spev na prijímanie – communio.

ÚVODNÝ SPEV – INTROIT

Je spev ľudu, ktorý sprevádza
kňaza s asistenciou k oltáru.

Uvádza myšlienky veriacich
do tajomstva slávenia liturgie.
Upevňuje jednotu spoločenstva. Vďaka tomuto spevu sa
učíme usporiadať si myšlienky i city. Hľadáme potrebnú
sústredenosť a snažíme sa
zamerať na jediný cieľ nášho
bytia – na Ježiša Krista. Spev
nám pomáha vytvoriť správny
postoj pre vnútorný rozhovor
s Bohom, ktorého vyznávame,
ctíme a chválime.
Marianna Sečková, organistka

Spev nám pomáha vytvoriť správny
postoj pre vnútorný rozhovor s Bohom,
ktorého vyznávame, ctíme a chválime.

Foto: Peter Lazor
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Impostor syndróm #1
Impostor syndróm spôsobuje, že sa človek skrýva pod maskou dokonalého človeka, ktorý sám sebe
nedovolí urobiť chybu, pretože ju pokladá za absolútne zlyhanie. Vyvíja tak na seba dlhodobý tlak,
z ktorého neexistuje úniková cesta.

Tento psychologický fenomén sa objavuje najmä u ľudí,
u ktorých by ste ho nikdy nečakali – u tých, ktorým sa v práci
darí a často pomáhajú aj svojim spolupracovníkom, alebo
u ľudí, ktorí sa aktívne vzdelávajú vo výchovných stratégiách
a venujú svojim deťom veľa
pozornosti. Sami sa však cítia
ako podvodníci, ktorí iba predstierajú, že niečo vedia a v skutočnosti sú úplne neschopní
a hlúpi.
Najčastejšie sa vyskytuje
v pracovnej oblasti, v ktorej
človek dokáže odmietnuť povýšenie, pretože si myslí, že naňho nemá, alebo má neustále
strach, že ho vyhodia, pretože
na dané miesto nemá schopnosti. Podobné pocity sa môžu
objaviť aj u študentov, ktorí sa
boja vyhodenia zo školy a majú
pocit, že iba predstierajú, že
sú múdri a to aj napriek tomu,
že majú skvelé známky alebo

prospechové štipendium. Poslednou ohrozenou skupinou
sú rodičia, najmä
matky, ktoré sú presvedčené, že sú najhoršími
matkami
na svete, hoci robia
všetko, čo je v ich
silách.
Impostor syndróm môže nadobúdať päť rôznych podôb,
preto ho Valerie Young rozdelila do piatich kategórií: perfekcionista, superžena/supermuž, prirodzený génius, sólista
a expert.

uberajú energiu je mikromanažment. Perfekcionisti neradi
delegujú a aj keď
predsa len dovolia
vykonať nejakú prácu inému človeku,
sú frustrovaní alebo
sklamaní z výsledku. Majú pocit, že musia vždy
pracovať na 100 % a ak sa im
niečo nepodarí, nepretržite
nad tým uvažujú a obviňujú sa.
Perfekcionisti sa potrebujú
naučiť pozerať na chyby ako na
prirodzenú súčasť života. Svoju prácu by mali odovzdávať
v momente, keď je podľa nich
hotová na 80 % a ak nejaký
projekt plánujú dlhšie ako mesiac, mali by s ním začať hneď,
alebo naňho úplne zabudnúť.
Neexistuje „dokonalé načasovanie“ ani „stopercentná bezchybnosť“ – čím skôr to dokáže
perfekcionista akceptovať, tým
lepšie.

Človek sa skrýva
pod maskou
dokonalého človeka.

Perfekcionista

Títo ľudia nepoznajú radosť
z úspechu, pretože majú neustály pocit, že mohli svoju
úlohu zvládnuť aj lepšie. Sú zameraní na detaily a potrebujú
mať kontrolu aj nad najmenej
podstatnými aspektmi činnosti – teda jednou z vecí, ktoré im

Foto: Peter Lazor
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Superžena/
supermuž
Ľudia patriaci do tejto
skupiny sa pri porovnávaní
s kolegami pokladajú za neschopných a kvôli vlastnej
neistote majú pocit, že musia pracovať dlhšie a tvrdšie
ako ostatní, aby ich dobehli.
Prepracovanosť môže narušiť nielen prácu, ale aj vzťahy. Pre supermužov a superženy je typické zotrvávanie
v práci aj po pracovnej dobe,
vzdávanie sa vlastných
hobby a pocit, že si nezaslúžia úspechy a pozíciu, ktorú
získali. Voľný čas, ktorý nie
je vyplnený prácou alebo
sebazdokonaľovaním takýto človek pokladá za stratu
času. Nevedia oceniť vlastnú prácu, ale prácou sa snažia získať ocenenie iných.
Potvrdením o kvalite je až
uznanie od nadriadeného,
akoby si neboli istí, či vedia
niečo urobiť dobre.
Nepríjemné pocity sa
začnú vytrácať, ak superhrdinovia prestanú hľadať
potvrdenie hodnoty svojej
práce zvonku, teda od iných
ľudí. Ak posúdenie vašej
práce stojí a padá na názoroch ostatných ľudí, kritika
môže pôsobiť zdrvujúco.
Preto je potrebné naučiť
sa byť sám sebe priateľom.
Okrem toho pomáha aj aktívne vyhýbanie sa porovnávaniu sa s inými, napríklad
vymazaním svojho profilu
zo sociálnych sietí.
S ďalšími troma kategóriami impostor syndrómu
sa zoznámime v budúcom
čísle.

Zuzana Klučárová,
psychologička

Foto: Peter Lazor
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PRE RODIČOV

Každý má svojho červíka,
čo ho hryzie
Rehoľná sestra sa opýtala na náboženstve malých tretiakov, čo je podľa nich najťažšie.
Jeden žiak odpovedal: „Rozhodnúť sa medzi dobrom a zlom.“
Aká zrelá odpoveď od osemročného chlapca.
Deti sú naozaj múdre, od mala nasávajú množstvo informácií, vnímajú okolie, učia sa… Aj táto
odpoveď svedčí o tom, že vo svojom vnútri prežívajú rôzne ťažkosti a majú i starosti. Navonok
ich slovami niekedy nedokážu vyjadriť. A práve
to je najhoršie, keď si nemajú s kým pohovoriť.
Zaiste vieme, že sociálne siete nie sú vhodným
prostriedkom na riešenie problémov.
Podľa Petra Porubského, riaditeľa českej Linky bezpečí, deti najviac trápia vzťahy s rodičmi,
súrodencami, spolužiakmi, kamarátmi, stretávajú sa so šikanou, kyberšikanou a kyberstalkingom (dlhodobé, opakované, systematické
a stupňované prenasledovanie a obťažovanie
obetí pomocou informačných a komunikačných
technológií – vyhrážky, obvinenia, sexuálne obťažovanie…).
Práve sociálne siete podnecujú deti i dospe-

lých k tomu, aby sa neustále prezentovali čo
najatraktívnejšie. Každý túži byť krásny, chce si
robiť tie najkrajšie selfie, mať krásne veci, pohybovať sa v exkluzívnom prostredí. Keď neprichádza pozitívna spätná väzba od vrstovníkov, alebo
deťom niečo zo spomínaných atribútov chýba,
nastáva problém.
Ďalšou neľahkou starosťou je sebapoškodzovanie. Dieťa si nechce ublížiť, ale v prípade,
keď sa nachádza v ťažkom emočnom stave, tak
potrebuje kontakt samo so sebou a ten kontakt
môže prežívať len cez bolesť, ktorú si navodí.
„Tento problém je tiež novší, pred desiatimi rokmi
sme ho ešte neriešili,“ vysvetľuje Peter Porubský.
„Niekedy detské problémy, ktoré sa dlhodobo neriešia, môžu vyústiť až do samovražedných úmyslov. Mnoho problémov vzniká hlavne preto, lebo
deti majú tendenciu vzťahovať na seba, že ony sú
vinné za problémy v rodine alebo v škole… V takýchto prípadoch je veľmi potrebné deťom vysvetľovať, že ony za vzniknutú situáciu nemôžu, že sa
na problém môžu pozerať aj ináč a majú právo
na ochranu.“
(https://eduworld.sk/cd/jaroslava-konickova/2816/co-trapi-dnesne-deti)
Tu sa vrátime na začiatok. Podstatné je nájsť si
čas pre každé jedno dieťa v rodine, komunikovať
s ním. Ak máme viac detí, čas na pekné rozhovory si môžeme nájsť pri spoločnom stolovaní,
pri hre, pohybových aktivitách či práci. Blíži sa
dovolenkové obdobie, to dokáže byť v srdciach
detí nezabudnuteľné. Avšak každé jedno dieťa si
vyžaduje byť výnimočné, preto si nájdime chvíľu
tiež na individuálne prežité chvíle. Prežiť čas
s jedným dieťaťom, napríklad na prechádzke, na
zmrzline, pri varení, a to aspoň raz za mesiac, je
investíciou, ktorá sa dokáže znásobiť.
Adriana Lazorová
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Tma a svetlo
Kamaráti, mnohí z nás nemáme radi tmu. Keď je úplná tma v noci, ani nevieme trafiť do druhej izby.
Aspoň keď svieti pouličná lampa, je trochu svetielka a hneď je to ľahšie.
Teraz v lete sú dlhšie dni, chodievame neskôr
spať, užívame si teplo a máme radi letné večery.
Leto sa tiež spája s dovolenkami, výletmi, stretneme veľa ľudí, nájdeme si nových kamarátov.
Vo Svätom písme sa píše, že my kresťania máme
byť svetlom sveta. Áno, presne takým, ako je slnko pre našu zem, ako sú teplé, svetlé letné dni.
Tiež si spievame v pesničke: „Moje malé svetielko chcem, aby svietilo.“ Niekedy by stačilo,
aby sme boli ako tá pouličná lampa, ktorá keď
svieti v noci do našej izby, lepšie vidíme a trafíme
do vedľajšej izby. Je veľa spôsobov, ako môžeme
svietiť iným, možno i kamarátom, ktorí Boha nepoznajú.

ÚLOHA PRE VÁS

Sviece na obrázku si môžete vyfarbiť a do každej napísať, aké svetielko sa vám podarilo počas
prázdnin zasvietiť pre iných. Ak máte sviec na obrázku málo, pokojne si vytvorte vlastný obrázok.
Stránku pripravila Adriana Lazorová

Aké svetielka v nás môžu zažiariť? Ponúkame
letné tipy:
• Svetielko radosti – úsmev na tvári a dobrá
nálada.
• Svetielko odpustenia – dokážem rýchlo odpustiť a vrátiť sa k hre.
• Svetielko pomoci – ak sa niekto trápi s vykonaním nejakej úlohy, pomôžem mu, alebo
pomôžem i starším pri práci.
• Svetielko dobrého nápadu – keď vidím kamošov hnevať sa, alebo ohovárať iných, dokážem ich pozvať k inej hre, poviem im, aby
už nechali problémy a pomôžem im prestať
so zlým správaním.
• Svetielko povzbudenia – ak vidím niekoho
s trápením, opýtam sa ho na problém, vypočujem si ho a povzbudím milým slovom.
• Svetielko modlitby – pomodlím sa a poďakujem Bohu za všetky dobrodenia, tiež ho poprosím za niekoho, kto má ťažkosti.
• Svetielko svedectva – moje slová o Bohu
a vzťahu s ním môžu zaujať iných, preto sa
nebudem hanbiť a dokážem sa rozprávať na
túto tému.
Určite je veľa svetielok vo vašom vnútri, ktoré
dokážete počas prázdnin zapáliť. Bolo by pekné,
keby ste nám o nejakom vašom napísali alebo
nakresli, radi by sme váš príspevok uverejnili.
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Oprava kríža
na veži kostola
v Tepličke
Na základe stretnutia a rozhodnutia členov hospodárskej
rady v Tepličke s pánom farárom
z 28. apríla 2021 sa pristúpilo k demontáži nakloneného kríža z veže
kostola, ktorý bol v havarijnom stave. Po obhliadke miesta odbornou
firmou Štefana Šustera, ktorá má
dlhoročné skúsenosti a oprávnenia
na výškové práce, rekonštrukcie fasád a striech kostolov (o. i. vo Zvolene, Kluknave, Košiciach), bol kríž
15. mája 2021 demontovaný. Kríž
bol už viac rokov zlomený, značne poškodený a bolo ho potrebné
zrekonštruovať. Nosný trám, kde
bol kríž ukotvený, bolo potrebné
vymeniť, lebo bol prehnitý a kríž sa
postupne nakláňal a mohlo dôjsť
k jeho postupnému uvoľneniu.
Svedčia o tom aj fotografie zhotovené na veži i na nádvorí kostola.
Z týchto dôvodov bola rekonštrukcia kríža s jeho ukotvením nevyhnutná, aj keď finančne náročná.
Text a foto: Jozef Sendrej
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Kríž z veže tepličského kostola. Foto: Jozef Sendrej
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RECENZIA/HUDBA

Melody Gardot

Americká jazzová hudobníčka, žijúca v Paríži.
Narodila sa 2. februára 1985 v New Jersey. Jej mama (fotografka) väčšinu svojho života strávila
na cestách mimo domova. Vychovávali ju starí rodičia. Stará mama bola poľská imigrantka.
Jej hudobné začiatky neboli výnimočné. V 9. rokoch začala chodiť
na hodiny klavíra ako mnoho
mladých ľudí. Avšak už od 16.
rokov koncertovala v piatky
a soboty v baroch vo Philadelphii. Repertoár si vyberala sama a zaberal širokú
škálu autorov a štýlov. V 17.
rokoch sa jej hudobný rast
prerušil. Počas bicyklovania
mala ťažkú nehodu. Narazilo do nej auto. Melody utrpela
vážne zranenia hlavy, chrbtice
a panvu mala zlomenú na dvoch
miestach. Stratila krátkodobú aj dlhodobú pamäť. Musela sa naučiť všetky základné
činnosti. 18 mesiacov bola pripútaná na lôžko.
Lekári jej povedali, že už nikdy nebude chodiť
a nie to ešte spievať.
V liečbe jej na odporúčanie neurológa najviac
pomohla hudba. Kvôli precitlivenosti na silné
zvuky si zvolila jemnejšiu, tichšiu hudbu. S počiatku len počúvala bossa novu a iné hudobné
štýly, ktoré sa používajú pri muzikoterapii. Neskôr si začala melódie len hmkať. Ešte počas pobytu v nemocnici, keďže nemohla sedieť a hrať
na obľúbenom klavíri, sa po ležiačky začala učiť
hrať na gitaru. Bola to vlastne fyzioterapia prstov.
Spev v rámci terapie bol učením hovoriť – tvoriť
slová. V rozhovore pre Numero poznamenáva:
„Moje telo muselo byť úplne preprogramované.
Muzikoterapia bola jadrom liečebného procesu.“ Za krátky čas bola schopná skladať svoje
pesničky. A skladanie jej pomáhalo cvičiť pamäť.
Skladby z tohto ťažkého obdobia vyšli na jej prvom albume: Bedroom Sessions (2005). Okrem
spievania a skladania hudby sa venuje prednášaniu o pozitívnych účinkoch muzikoterapie.
Svoje meno prepožičala aj muzikoterapeutickému programu v New Jersey.

22

Hudba jej nepomohla iba k zotaveniu,
zmenila ju aj na jazzovú ženu, ktorá
svojím umením prekonala zlomené telo. Postupne odložila aj
paličku, ktorú môžeme zachytiť ešte v klipe k piesni Edith
Piaf – La Vie En Rose. Prespievala ju s úžasným citom, ľahkosťou až noblesou. Citlivosť
na svetlo jej však ostala.
Vydala spolu päť albumov.
Absolvovala niekoľko turné,
z ktorých vydala dvojalbum,
kde so svojím zamatovým hlasom
opisuje pocity z vystúpení v starých
európskych koncertných sieňach: „Keď
vydám zvuk, pokračuje do nekonečna. Zvuk je
vibrácia a prežíva dlho po nás. Keď kráčam po javisku vo Wiener Staatsoper, cítim kroky Chopina
a Rachmaninova.“ V spomínanom rozhovore prezrádza, že keď spieva vo Viedni alebo Varšave cíti
dych svojich predkov.
Na letné dni je asi najvhodnejší album Sunset
in The Blue – Západ slnka v modrom, ktorý vyšiel
prednedávnom, v októbri 2020. Je to zbierka lahodných jazzových piesní v brazílskom štýle v podaní Melody s veľkolepým Kráľovským filharmonickým orchestrom. Zo skladieb priam žiari teplo
a slnko a svojím pokojným rytmom priam liečia
uháňanú dušu.
Pre chorých, ktorých trápi telo, ešte postreh z nahrávania rozhovoru. Samozrejme, stále prichádzajú ťažké obdobia. Počas nahrávania sa jej blokuje
sánka, pri vstávaní jej praská v bokoch: „Dlho som
nenávidela svoje telo, pretože mi spôsobovalo utrpenie. Teraz na neho pozerám ako na starý Mercedes s chromovanými nárazníkmi – stále sa pokazí,
oprava je drahá, môžete ho použiť len raz týždenne,
koža na sedadle praská, napriek tomu je moje.“
Peter Lazor

Zdroj: numero.com, artmagazin.eu, skjazz.sk, brisbanetimes.com
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INFORMÁTOR Z MARKUŠOVIEC
FARBY COVID SEMAFORU SA
ROZJASŇUJÚ.
Od 19. apríla 2021došlo k uvoľneniu protipandemických opatrení,
ktoré umožňujú veriacim osobnú
účasť na bohoslužbách v obmedzenom režime a za dodržiavania hygienických opatrení. Obnovila sa aj
pravidelná príprava birmovancov
k prijatiu sviatosti. Od 1. júla 2021
končí dišpenz od povinnej účasti
na celej svätej omši každú nedeľu
a prikázaný sviatok.

V DUCHU TRADÍCIÍ
Dňa 3. júna 2021 sa na Sviatok
Najsvätejšieho Kristovho tela a krvi
uskutočnila tradičná slávnosť. Oltáriky pripravilo Ružencové bratstvo pod vedením pani Evy Mrovčákovej a pani Agnesy Hamrákovej
v priestoroch kostolného dvora.
Verejná procesia i obrady sú deklaráciou našej viery aj mimo kostola.
Majme na zreteli, že naša viera sa
má prejavovať hlavne v skutkoch
každodenného života.
Monika Hamráková

INFORMÁTOR Z TEPLIČKY
• 3. apríla na Bielu sobotu bol aj
napriek obmedzeniam kvôli pandémii vyzdobený Boží hrob v kostole a uskutočnila sa individuálna
adorácia. Vďaka patrí všetkým,
ktorí sa o to zaslúžili.

• 14. mája sa začali práce na veži
kostola pri rekonštrukcii kríža
a časti kupoly odbornou firmou
pána Štefana Šustera postavením
lešenia a 15. mája bol sňatý kríž aj
s časťami kupoly z veže kostola.

• Aj tohtoročné veľkonočné sviatky
boli na Slovensku bez verejných
bohoslužieb.

• 3. júna na prikázanú slávnosť Najsvätejšieho Kristovho tela a krvi
boli po troch rokoch na vonkajšom nádvorí kostola zhotovené
členmi ružencového bratstva „oltáriky“ a konala sa aj eucharistická
procesia.

• Veriaci z Tepličky ďakujú kňazom
za individuálnu duchovnú pastoráciu počas zákazu verejných bohoslužieb.

Jozef Sendrej

Mons. Klučár
18. marca 2021 sme si pripomenuli 10. výročie smrti nášho rodáka,
katolíckeho kňaza Mons. Michala
Klučára, ktorý zaklopal na nebeskú
bránu v 90. roku života a 65. roku
kňazstva. Bol to človek s veľkým rozhľadom i srdcom, plný optimizmu,
viery a pokory, ktorý si svedomito pl-

nil úlohy duchovného otca. 20. mája
2021 by oslávil svoju storočnicu.
Spomeňme si na neho s láskou
a úctou aj v našich modlitbách.
Odpočinutie večné daj mu, Pane,
a svetlo večné nech mu svieti, nech
odpočíva v pokoji.
-red-
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Prajeme
požehnané
Vianoce 2020
a šťastný
nový rok 2021!

Sviatok Božieho Tela a Krvi,
Teplička 2021. Foto: Jozef Sendrej
Foto: Peter Lazor

Foto: Peter Lazor

