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Po celodennom čakaní, 
sprevádzanom pestrým 
programom, modlitbami 

a svätou omšou, prišla 
najvzácnejšia chvíľa, prí-
chod Sv. Otca na štadión 
v Košiciach. Nezabudnu-
teľný okamih stretnutia 

plný neopísateľných emó-
cií, keď v tesnej blízkosti 

prechádza papamobil 
a žehná nás Najvyšší 

Veľkňaz. Potom množstvo 
jeho silných myšlienok, 
ale i úsmevných postre-

hov, láskyplných slov 
v príhovore, z ktorých mi 
stále rezonuje: „Aby láska 

prinášala ovocie, neza-
búdajme na svoje korene 
(rodičov, starých rodičov), 

lebo je veľkým nebezpe-
čenstvom rásť vykorenený 
a Pán Boh nás chce mať 

pevne zasadených na zemi 
spojených so životom.“
S  vďakou pútnička Mária N.



Tohtoročná jeseň vchádza nielen do dejín, ale intenzív-
ne aj do myslí a sŕdc Slovákov. Ide o výnimočnú udalosť, 
keď vatikánsky pontifex venuje toľko času malej krajine 
v strednej Európe. Odpovede na otázku – „Prečo práve tri 
dni na Slovensku?“ sa rôznia. A  ktovie, či sa niekedy do-
zvieme správnu odpoveď.

Začalo sa to už Eucharistickým kongresom v susednom 
hlavnom meste Maďarska, na záver ktorého v  nedeľu 
12. septembra 2021 predniesol na Námestí hrdinov svoju 
homíliu, ktorej hlavným mottom bolo: „Od obdivovania 
Ježiša k nasledovaniu“.

Príprava návštevy Sv.  Otca sa niesla v  duchu mnohých 
otáznikov, z ktorých najviac vyskakovali tie, či to zvládne-
me a  čo nám príde povedať. S  odstupom času môžeme 
smelo tvrdiť, že sme to zvládli a povedal nám toho možno 
viac, než sme sa odvážili očakávať.

V  tú istú nedeľu po prílete do Bratislavy sa stretol na 
nunciatúre s  členmi Ekumenickej rady cirkví. Vo svojom 

Zaiste sme mnohí ešte plní dojmov 
zo septembrovej návštevy Sv. Otca na 
Slovensku. Aké posolstvo priniesol 
pápež František, si môžeme prečítať 
alebo vypočuť v  médiách. Určite je 
prínosné pre veriaceho človeka oboz-
námiť sa aj s výkladom a komentármi 
autorít.

Okrem toho je dôležité uvažovať 
o  tom, čo priniesla hlava Katolíckej 
cirkvi nám osobne. Ak sme chceli byť 
otvorení voči návšteve pontifexa  – 
staviteľa mostov, tak sme mali ísť na 
stretnutie s  ním v  milosti posväcujú-
cej s postojom v srdci: „Pane, hovor ku 
mne.“ Tak, ako o to prosíme vo sviatos-
ti zmierenia, ak chceme cez ústa kňaza 
počuť, čo nám chce povedať Boh.

Potom sa môžu stretnúť dva sve-
ty. Svet pápeža Františka, ktorý prosí 
Boha, aby bol dobrým rozsievačom 
a  zasial správne semienka do sloven-
ských sŕdc. A svet človeka, ktorý s čis-
tým srdcom prosí Boha, aby správne 
počul, videl a zažil počas návštevy ná-
stupcu apoštola Petra jeho slová a ges-
tá. Vtedy sa na nás vyleje Božia milosť 
a my pochopíme, o čom bola celá náv-
števa a  ako máme s  jeho posolstvom 
naložiť.

Z  jeho úst zaznelo počas troch dní 
veľmi veľa kľúčových slov. Môžeme 
vybrať aspoň zopár z  nich  – výzva 
k  pokoju, dialógu, vnútornej ukotve-
nosti. Ak budeme vnútorne ukotvení 
v Bohu a dokážeme viesť dialóg nielen 
s kresťanmi, ale aj s ľuďmi, ktorí nimi 
nie sú, môžeme do veľkej miery pri-
spievať k pokoju v tomto – momentál-
ne chaotickom – svete.
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Aktuálna téma

Z Budapešti do Bratislavy, odtiaľ do Prešova a Košíc 
a nakoniec do Šaštína. Všetky tieto miesta stihol 
od 12. do 15. septembra 2021 nielen navštíviť, 

ale aj svojimi príhovormi povzbudiť, pápež František.

Navštívil nás 
Svätý Otec

Monika Hodnická
šéfredaktorka

monika.hodnicka@gmail.com

Milí čitatelia!
Editoriál



príhovore zdôraznil, že „kresťanská viera je a chce 
byť semienkom jednoty a kvasom bratstva“. V pon-
delok 13. septembra sa zúčastnil uvítacieho cere-
moniálu v Prezidentskom paláci. Následne sa stre-
tol s predstaviteľmi štátu, občianskej spoločnosti 
a diplomatického zboru v záhrade Prezidentského 
paláca. Hneď v úvode svojej reči poukázal na to, že 
„prichádza ako pútnik do mladej krajiny s dávnou 
históriou, do zeme s  hlbokými koreňmi“. Potom 
sa uskutočnilo stretnutie s biskupmi, kňazmi, za-
svätenými osobami, seminaristami a  katechétmi 
v  Katedrále sv.  Martina v  Bratislave. V  príhovore 
svojim spolubratom a  zasväteným osobám pou-
kázal na tri kľúčové slová, ktoré mu „prichádza-
jú na um pri rozmýšľaní o tom, čo sa očakáva od 
Cirkvi. Sú to: sloboda, tvorivosť a  dialóg“. Popo-
ludní bolo stretnutie so židovskou komunitou 
na Rybnom námestí v Bratislave. V závere svojho 
príhovoru pripomenul, že „Požehnanie Najvyššie-
ho sa na nás vylieva, keď vidí rodinu bratov, ktorí 
sa rešpektujú, milujú a spolupracujú“. A zvolával 
požehnanie: „Nech vás žehná Všemohúci, aby ste 
uprostred toľkých nezhôd, ktoré zamorujú svet, 
mohli byť spoločne vždy svedkami pokoja.“

V  utorok 14. septembra predsedal Božskej li-
turgii sv.  Jána Zlatoústeho na priestranstve pred 
Mestskou športovou halou v  Prešove. Vo svojich 
myšlienkach na homílii prízvukoval, aby sme si 
„zachovali milú spomienku na osoby, ktoré nás ži-
vili a vychovávali vo viere“. Odtiaľ sa presunul na 
košické sídlisko Luník IX, kde sa stretol s rómskou 
komunitou. Osobitne sa vo svojom príhovore ob-
rátil na tých, ktorí sa venujú ľuďom na okraji spo-

ločnosti, aj týmito slovami: „Kde je starostlivosť 
o osobu, kde je pastoračná práca, kde je trpezlivosť 
a konkrétnosť, tam prichádza ovocie. Nie hneď, ča-
som, ale príde.“ Potom odišiel na stretnutie s mla-
dými na Štadióne Lokomotíva v Košiciach. Dostalo 
sa mu vrúcneho prijatia od mladých, ktorým ve-
noval veľa podnetných, múdrych a  inšpirujúcich 
rád. Použil pritom spojitosť s bl. Ankou Kolesáro-
vou a povzbudil ich, aby sa „usilovali o vysoké ciele 
a nenechali dni svojich životov plynúť ako epizódy 
v telenovele“. Podvečer odletel naspäť do Bratislavy.

Na nasledujúci deň 15. septembra, na sviatok 
Sedembolestnej Panny Márie, celebroval svoju 
záverečnú svätú omšu v  Šaštíne. Počas homílie 
nadviazal na mariánsky sviatok, pričom Božiu 
Matku prirovnal ku vzoru viery. A cez túto prizmu 
„rozpoznávame tri vlastnosti viery: cestu, proroc-
tvo a súcit“.

Počas všetkých menovaných stretnutí prednie-
sol rímsky biskup príhovory, ktoré sú bohatou 
studnicou myšlienok a tiež teologického výkladu 
na uvažovanie a  aplikovanie do našich životov 
a života našej spoločnosti.

Všetky príhovory Sv. Otca nájdete na internete. 
Môžete si ich vypočuť aj v  podcastoch TV LUX 
a pozrieť na youtubovom kanáli TV LUX.

Redakcia Pokoj a  dobro vrelo odporúča čítať 
a uvažovať o tom, čo nám predstaviteľ Katolíckej 
cirkvi prišiel „zvestovať“. Preto sme sa aj v našom 
časopise rozhodli zaviesť rubriku Rok s pápežom 
Františkom, v  ktorej sa budeme celý rok vracať 
k jeho myšlienkam.

Monika Hodnická, foto: Peter Lazor
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foto: Šimon Salanci
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NÁUČNÝ ČLÁNOK

ROK EUCHARISTIE
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Kristus je neustále prítomný 
v  dejinách skrze Eucharistiu 
a  skrze svoje mystické telo, 
ktorým je Cirkev. Ježiš nie je 
skutočnosťou minulej doby, 
ale je dnes a naveky. On sa stal 
pre nás chlebom nového ži-
vota a  táto pravda presahuje 
každú dobu a bude trvať až do 
konca čias. Od každého veria-
ceho človeka vyžaduje správny 
vzťah a  životný postoj. Podiel 
na Eucharistii môže mať len 
veriaci človek, ktorý je otvore-
ný pravde, ktorú Kristus hlá-
sal a chce Krista aj nasledovať 
a urobiť ho milovaným Pánom 
svojho života.

Kardinál Jozef Ratzinger (Be-
nedikt  XVI.) uvažuje: „Otvor 
mi – hovorí Pán – tak, ako som 
ja otvoril pre teba. Otvor pre 
mňa svoj svet, tak, aby som 
mohol do neho vstúpiť, aby 
som vás mohol osvietiť, aby 
som mohol zvíťaziť nad zatvrd-
livosťou vašich sŕdc. Otvor mi, 
tak ako som ja dovolil, aby bolo 
pre teba otvorené moje srdce. 
Pusť ma dovnútra. – Pán to ho-
vorí každému z  nás, hovorí to 
celému nášmu spoločenstvu.“

V  modlitbe Pána prosíme 
o  „každodenný“ chlieb. Táto 
prosba je však oveľa hlbšia, 
ako sa na prvý pohľad zdá. Ide 
v nej zároveň o pravdu eucha-
ristického pokrmu, aby sme 
mali život nielen pozemský, 
ale aj večný. Prosba o  každo-
denný chlieb sa teda zároveň 
stáva prosbou o príchod Božie-
ho kráľovstva. Účasťou na pri-
jímaní sviatostného pokrmu 
sa máme stávať otvorenými 

pre dobro nielen telesné, ale aj 
duchovné. Máme si uvedomiť, 
že Kristus nás pozval a neustá-
le pozýva, aby sme v sebe bu-
dovali Boží príbytok, aby sme 
sa stávali chrámom Ducha 
Svätého. Prosba o  chlieb má 
duchovnú hĺbku, keď sa spája 
s  vnútorným oslobodením od 
zlého.

Keď Ježiš v synagóge v Kafar-
naume skončil svoju reč 
o  eucharistickom pokrme, 
evanjelium hovorí, že mnoho 
učeníkov od neho odišlo. Ježi-
šove slová sa im javili ako príliš 
náročné a  priam neuskutoč-
niteľné. „Ako nám tento môže 
dať jesť svoje telo?!“ Ježiš dáva 
jasnú odpoveď: „Ak nebudete 
jesť telo Syna človeka a piť jeho 
krv, nebudete mať v sebe život. 
Kto je moje telo a  pije moju 
krv, ostáva vo mne a ja v ňom.“ 
Dvanásti ostávajú pri Ježišovi 
ako verní svedkovia tohto ta-
jomstva. „Pane, a  ku komu by 
sme išli? Ty máš slová večné-
ho života.“ Apoštoli zostávajú 
v jednote s Kristom a túto jed-
notu budú sláviť pri každom 
„lámaní chleba“.

Eucharistický pokrm pri-
vádza k  spáse. Z  chleba ako 
telesného pokrmu sa stáva 
chlieb pre posilnenie duše. 
Kristus zanechal trvalú stopu 
svojej prítomnosti v  ustano-
vení eucharistického pokrmu, 
keď sa nám všetkým daroval 
pre posilnenie nášho života na 
ceste k večnému cieľu. Telesný 
pokrm, ktorý prijíma človek, 
si privlastní a  zužitkuje naše 
telo. Večný chlieb je však iný. 

Nie my si ho prisvojujeme, ale 
on si prisvojuje nás, tak, že sa 
s ním zjednocujeme. Všetci sa 
zjednocujeme s  Kristom a  zá-
roveň v ňom sa zjednocujeme 
navzájom.

Po prijatí Ježiša v  Najsvätej-
šej sviatosti odchádzame zno-
vu k  svojim povinnostiam, čo 
však neznamená, že končíme 
naše spoločenstvo, ale naopak, 
stávame sa otvorenejšími pre 
naplnenie jeho odkazu mi-
lovať blížnych v  konkrétnych 
skutkoch tak telesného, ako aj 
duchovného milosrdenstva. 
Žiť obetavú lásku nie je jed-
noduché ani ľahké. Kristus to 
vedel, preto nám dal seba za 
pokrm, aby upevni naše sily. 
Svätý Lev Veľký v  jednej svojej 
kázni povedal: „Posilňuj sa ne-
smrteľným Chlebom, ktorý ti 
dodá síl.“

Prijať Ježiša znamená otvo-
riť mu svoje srdce, aby vstúpil 
k  nám a  pretváral nás na no-
vých ľudí. Aj dnes je aktuálne 
jeho pozvanie: „Stojím pri dve-
rách a  klopem. Kto počúvne 
môj hlas a otvorí dvere, k tomu 
vojdem a budem s ním večerať 
a  on so mnou.“ (Zjv3, 20-21) 
Eucharistia je svetlo a  život aj 
pre toto nové tisícročie. Srdce 
človeka, obťažené hriechom, 
často dezorientované a unave-
né i skúšané utrpením všetké-
ho druhu, potrebuje Kristovo 
svetlo. Chceme nechať vstúpiť 
Ježiša do nášho života a nako-
niec dôjsť bezpečne do cieľa – 
do blaženého spoločenstva 
v Bohu.

Štefan Saloka, farár

Plné poznanie Ježiša Krista presahuje ľudskú skúsenosť a schopnosť. Tu treba hovoriť o novom poznaní, 
ktoré človek nemôže dosiahnuť vlastnými silami – je mu darované zhora, je „zjavené“. 

Ježiš ostáva prítomný v eucharistickom pokrme podľa vlastného prisľúbenia: 
„Ja som s vami po všetky dni až do skončenia sveta.“ (Mt28, 19-20)ROK EUCHARISTIE
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V  19. storočí sa náboženské 
výjavy zobrazovali inak ako 
predtým. Umenie tej doby na 
jednej strane vychádzalo zo sta-
rých tradícií a  na druhej strane 
podliehalo novým princípom. 
Umelci do nich prestali vnášať 
súdobé prvky (najmä čo sa týka 
odevov). Náboženské výjavy 
sa začali vnímať ako historické 
a  charakterom svetské udalosti. 
Predovšetkým romantici tvorili 
s  cieľom sprostredkovať zážitky 
z  dávnych príbehov čo možno 
najživšie a snažili sa o priblíženie 
obrazu doby, v  ktorej sa jednot-
livé príbehy odohrali. Drastické 
a krvavé momenty kresťanských 
martýrií úplne vymizli.

Tieto princípy sa rovnako 
prejavujú aj na sakrálnych pa-
miatkach a oltárnych obrazoch 
na Spiši i  v  samotnom kostole 
v Markušovciach. Práve pozná-
vanie týchto ich historických 
a  umeleckých stránok nám 
umožňuje prenikanie do du-
chovného sveta, kultúry a  do-
bového sakrálneho umenia.

Hoci zachovaný mobiliár 
v  interiéri tunajšieho kostola 
pochádza prevažne z  obdobia 
18. storočia, markantnú stopu 
v  ňom zanechalo aj 19. storo-
čie a  to predovšetkým, ak ide 
o bočné kaplnky.

Mobiliár južnej kaplnky 
sme si už priblížili, ale v tomto 

smere má určite čo ponúknuť 
i  severná kaplnka. Keďže z  nej 
vedú schody na chór, nemôže-
me nespomenúť i tunajší organ. 
Organová skriňa na západnej 
empore je trojdielna, neogo-
tická a vyhotovená bola v  roku 
1891, alebo krátko po tomto 
roku. Dokonca aj historizujúce 
kostolné lavice v  tejto kaplnke 
sú zo záveru 19. storočia a vedľa 
oltára, pred severnou stenou je 
umiestnená dvojmiestna klasi-
cistická patronátna lavica.

Dominantou kaplnky je ne-
ogotický oltár s  vysokým fiálo-
vým štítom. Po bokoch oltárne-
ho obrazu v  strede trojdielnej 
archy stoja sochy apoštolov 
sv.  Petra a  Pavla pod vysoký-
mi rezbárskymi baldachýnmi. 
Oltár dopĺňa novodobá men-

za  – oltárny stôl  – pravdepo-
dobne až zo záveru 20. storočia.

Centrálnym výjavom oltára je 
obraz Božského Srdca Ježišovho.

O  jedno z  najpozoruhod-
nejších vyjadrení tejto témy 
sa zaslúžil maliar Pompeo Ba-
toni, ktorý v  roku 1760 nama-
ľoval známy obraz Božského 
Srdca Ježišovho. Jeho vyobra-
zenie sa odlišuje tým, že Kris-
tus nemá srdce umiestnené 
v  hrudi, ale drží ho vo svojej 
pravej ruke. Dielo sa dodnes 
nachádza v  chráme del Gesù 
v Ríme a z  tohto miesta sa kó-
pie obrazu rozšírili do celého 
sveta a  výrazne prispeli k  úcte 
k Božskému Srdcu. Tento výjav 
vychádza z  mystických skúse-
ností a zážitkov rehoľnej sestry 
Margity Márie Alacoque (1647 – 
1690), ktorá v roku 1673 v kláš-
tore v  Paray-Le-Monial dostala 
zjavenie. Stalo sa tak vo chvíli, 
keď sa práve nachádzala pred 
Oltárnou sviatosťou a  o  tomto 
zážitku neskôr povedala: „Bož-
ské Srdce mi bolo predstavené 
ako na tróne plameňov, oslni-
vejšie ako slnko s bodnou ranou 
na boku; okolo srdca bola obvi-
nutá tŕňová koruna, a v hornej 
časti stál kríž.“ A  práve takto 
poznáme najznámejšie vyobra-
zenia Božského Srdca Ježišovho 
dodnes.

Miroslava Lazniová, historička

Zdroje: 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.vaticannews.va/sk/cirkev/news/2021-06/rec-obrazu-bozskeho-srdca-jezisovho-od-pompea-batoniho.html
Zdroj obrázku: https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Pompeo_Batoni_Sacro_Cuore_di_Ges%C3%B9.jpg

Mobiliár severnej kaplnky
19. storočie určite patrí medzi jedno z najrozmanitejších období v histórii. Napriek tomu sa mnohým pamiatkam z tohto 

obdobia dostáva len málo pozornosti a záujmu verejnosti. Dozaista je to vo veľkej miere spôsobené starostlivosťou 
o historicky staršie a často ojedinelejšie pamiatky, zvlášť tie sakrálne. Zároveň však treba dodať, že v danom období 

vznikalo množstvo diel rozličnej kvality a to často vytvára mylný, ba povrchný obraz o celej tejto epoche. Aká teda bola?



V  predchádzajúcom čísle 
sme sa zoznámili s  perfekcio-
nistom a  superženou alebo 
supermužom. Dnes si predsta-
víme ďalšie tri kategórie.

Sólista
Podľa sólistov je dôkazom 

ich neschopnosti moment, keď 
niekoho požiadajú o pomoc. Je 
v poriadku byť nezávislým člo-
vekom, ale nie do takej miery, 
že človek odmieta akúkoľvek 
pomoc od iných. Sólisti však 
pevne veria, že všetko musia 
dosiahnuť úplne samostatne. 
Dajú sa spoznať aj podľa toho, 
ako formulujú prosby a požia-
davky. Radšej totiž povedia, že 
je niečo potrebné urobiť, pre-
tože si to vyžaduje pracovná 
úloha alebo projekt. Neradi 
priamo vyjadrujú, že niečo po-
trebujú oni sami.

Sólisti by mohli pripustiť, že 
nie je hanbou požiadať o  po-
moc, keď ju človek skutočne 
potrebuje. Môžu si to vyskúšať 
doma aj v  práci  – výsledkom 
bude o  niečo rýchlejšie do-
siahnutie cieľa a menej stresu.

Prirodzený génius
Ide o  ľudí, ktorí veria, že by 

mali byť prirodzene múdri. 
Ak im niečo trvá dlhšie, alebo 
nezvládnu nejaké aktivity do-
konale hneď na prvý pokus, 

pokladajú sa za neschopných. 
Záleží im teda na tom, ako 
rýchlo a s akou ľahkosťou zvlá-
dajú svoje úlohy  – v  práci aj 
doma. Podobajú sa perfekcio-
nistom, ale k vysokým štandar-
dom pridávajú nutnosť zvládať 
všetko okamži-
te. Neobľubujú 
rady od iných 
ľudí a často sú už 
v  detstve pokla-
daní za múdrych 
alebo šikovných. 
Za zlyhanie po-
kladajú aj to, čo by iní pokla-
dali za úspech, napríklad, ak 
dostanú jednotku, ale museli 
sa učiť celý týždeň. Niekedy 
však odmietajú nové činnosti 
zo strachu, že by v  nich neex-
celovali.

Aby tieto pocity a myšlienky 
dokázal človek prekonať, musí 
začať vnímať seba samého ako 
dielo, na ktorom sa stále pra-
cuje. Keď chceme niečo v  ži-
vote dosiahnuť, vyžaduje to 
neustále vzdelávanie sa a zlep-
šovanie svojich zručností. Aj tí 
najslávnejší ľudia sa k  svojim 
úspechom prepracovali po-
stupne. Nastavenie vysokých 
štandardov pôsobí demotivu-
júco.

Expert
Experti stavajú pocit vlastnej 

kompetencie na tom, koľko 

toho vedia alebo dokážu uro-
biť. Veria, že nikdy nebudú ve-
dieť dosť a boja sa, že to ľudia 
okolo nich odhalia a budú pô-
sobiť ako neskúsení a hlúpi. Pri 
hľadaní práce sa zameriavajú 
iba na také pracovné miesta, 

ktoré stoper-
centne zvládnu 
a  žiadna úloha 
n e p r e k r a č u j e 
ich doterajšie 
schopnosti. Kvôli 
tomu si nechá-
vajú ujsť zaují-

mavejšie a náročnejšie príleži-
tosti. Radšej sa venujú rôznym 
kurzom a  získavajú jeden 
certifikát za druhým. No sami 
pred sebou majú stále pocit, že 
toho nevedia veľa a aj keď ich 
niekto nazve expertom alebo 
profesionálom, nič to pre nich 
neznamená.

Celoživotné vzdelávanie by 
malo byť v dnešnom svete sa-
mozrejmosťou. Nie však na 
úkor vykonávania svojej práce. 
Expertom výrazne pomôže, ak 
sa môžu stať mentormi svo-
jich menej skúsených kolegov, 
alebo ak sa stanú dobrovoľník-
mi. Nadobudnuté vedomos-
ti a  schopnosti vďaka tomu 
uvedú viac do praxe, pomôžu 
iným a  zbavia sa pocitu, že 
svoje silné stránky iba pred-
stierajú.

Zuzana Klučárová, 
psychologička
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Impostor syndróm #2

Celoživotné 
vzdelávanie by malo 
byť v dnešnom svete 

samozrejmosťou.

Impostor syndróm je akési vnútorné presvedčenie, že človek vôbec nie je tak schopný alebo nadaný, 
ako si o ňom ostatní ľudia myslia. Cíti sa ako nejaký podvodník, ktorému každú chvíľu prídu na to, že tam, 

kde pôsobí, nemá čo robiť, pretože je nekompetentný a neschopný. Delí sa do piatich kategórií.



pokoj
A dobro

04
2021

8

foto: Štefan Šuster

Osadenie zrekonštruovaného 
kríža vo veži kostola v Tepličke

Od 31. júla majú veriaci v Teplič-
ke znovu na veži kostola kríž, zla-
tistý s  nerezovými prvkami, ktorý 
sa týči nad kostolom a  leskne už 
z  diaľky. Tejto veľmi dôležitej re-
konštrukcii kríža a  zároveň pote-
šujúcej udalosti v živote veriacich 
filiálky predchádzali viaceré pra-
covné operácie, ktoré na veži aj 
mimo nej zrealizovali veľmi šikov-
ní a odborne zdatní majstri z firmy 
Štefana Šustera. Mimochodom 
tiež veriaci, ktorí svoju vieru preja-
vili aj tým, že keď pracovali na veži 
a  zvony odbili dvanásť, sňali po-
krývky z  hlavy, pomodlili sa Anjel 
Pána a pokračovali v práci.

Pri rekonštrukcii kríža sa zrea-
lizovali tieto práce: stavba lešenia 
na veži, demontáž a rekonštrukcia 
kríža (vrátane povrchovej úpravy – 
7× náter), zhotovenie dreveného 
debnenia vežičky a  oplechovanie 
medeným plechom, výroba a osa-
denie nového dreveného hranola 
vo veži (dĺžky cca  5 m), osadenie 
kríža, montáž a  osadenie ostat-
ných prvkov veže, demontáž leše-
nia. V tubuse vo veži bol zanecha-
ný krátky odkaz s  fotkami kostola 
pre ďalšie generácie. Rekonštruk-
cia kríža (celková cena práce 
s  materiálom) stála 7800 € a  bola 
hradená z  milodarov veriacich. 
Sumami po 100 € prispeli aj cti-
telia Božského Srdca a Ružencové 
bratstvo. Navyše sumou 1000 € 
prispel aj OcÚ v  Tepličke. Veľká 
vďaka patrí veriacim a  dobrodin-
com, ktorí aj tentokrát svojimi prí-
spevkami prejavili svoju nevšednú 
štedrosť a  aj týmto vyjadrili svoju 
úctu k Božiemu chrámu.

Jozef Sendrej



Boží chrám je základom živej viery. Je miestom, 
kde sa schádza spoločenstvo veriacich, aby si pri 
každej svätej omši na oltári sprítomňovali obetu 
Kristovej smrti a  zmŕtvychvstania. Je miestom, 
kde vo viere Kristovho veľkonočného tajomstva 
v zmierení a odpustení prežívame dotyk Božieho 
milosrdenstva. Miestom, odkiaľ povzbudení Bo-
žím Slovom odchádzame s požehnaním pokoja 
pre každodenný život.

Kermeš  – ako sa na Spiši nazýva odpustová 
slávnosť  – je príležitosťou k  osobnej duchovnej 
príprave vo sviatosti zmierenia a  účasťou na 
slávnostnej svätej omši. Slávnostný ráz toho-
ročnému kermešu dodalo obnovenie tradície 
z  minulosti príchodom krojovaných procesií 
z  Markušoviec a  Lieskovian. Je to prejav spolu-
patričnosti všetkých troch dedín patriacich do 
jedného farského spoločenstva.

Tohoročná odpustová slávnosť v Tepličke bola 
výnimočná. Bola spojená s  požehnaním a  po-
svätením obnovy chrámu, ktorými prešiel za 
posledné obdobie. Okrem našich obidvoch te-
rajších kňazov sa konala za prítomnosti bývalé-
ho správcu markušovskej farnosti Mgr. Ondreja 
Švančaru a  ICLic. Tomáša Pavlikovského, riadi-
teľa biskupského úradu Spišskej Kapituly, ktorý 
po homílii požehnal a posvätil obidva reštauro-
vaním obnovené historické oltáre, posvätil nový 

oltár Božského Srdca a obnovený kríž na kostol-
nej veži.

Na záver omše zazneli slová poďakovania ve-
riacich v  zastúpení členky hospodárskej rady 
a starostu obce: „Dnes sa chceme poďakovať pre-
dovšetkým Pánu Bohu za Božie riadenie, kňazom 
za duchovné sprevádzanie a  vybavenie všetkých 
potrebných písomností a  povolení a  odborným 
firmám za odvedenú prácu. V neposlednom rade 
hlavné poďakovanie patrí veriacim za finančné 
milodary, ktoré na obnovu chrámu obetovali a bez 
ktorých by sa sotva tieto práce mohli uskutočniť.

Prosme Pannu Máriu, ktorá je patrónkou náš-
ho kostola, o  jej ochranu a  sprevádzanie našich 
životov v spoločenstve s Bohom. Aby sme svedec-
tvom viery a úcty k Božiemu chrámu tým, čo prí-
du po nás, odovzdali odkaz našich predkov:
„DEDIČSTVO OTCOV ZACHOVAJ NÁM, PANE.“

Mária Koňaková
Fotky: Jozef Sendrej
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z filiálky Teplička

Odpustová slávnosť 
v Tepličke 2021

Stredobodom každého mesta či každej dediny a centrom duchovného života je kostol. 
Aj v našej dedine je kostol tým najvzácnejším a najposvätnejším miestom, aké tu máme. Je zasvätený úcte 

Narodenia Panny Márie. 8. september je teda pre veriacich Tepličky veľkým sviatkom. 
Je oslavou Božieho chrámu a Panny Márie – patrónky kostola.
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REPORTÁŽe/ Návšteva Sv. Otca – Košice

Brány štadióna Lokomotíva sa otvárali už 
o 8.00 ráno, kedy vstupovali prví nadšení mladí 
po prvotnej bezpečnostnej kontrole do sektorov 
pripravených na husto porastenom, mäkkom 
trávniku štadióna. Následne ľudia, mladí du-
chom, v  zástupoch disciplinovane prichádzali 
až po uzavretie brán okolo šestnástej hodiny 
s nadšením, očakávaním, s otvorenými srdcami. 
Či už niekto prišiel skôr či neskôr, sprievodný 
program bol naplnený Duchom Svätým, počasie 
nádherné, človek sa naozaj cítil komfortne po 
všetkých stránkach i napriek prísnym hygienic-
ko-epidemiologickým pravidlám.

Program sa niesol v duchu slov motta stretnu-
tia: S  Máriou a  Jozefom na ceste za Ježišom. 
O  11.00 slúžil svätú omšu kardinál Dominik 
Duka, pražský arcibiskup, ktorý si v homílii naj-
prv pospomínal na jeho prvé stretnutie s metro-
polou východu, následne si pripomenul udalosť 
na tomto mieste z  pred troch rokov  – blahore-
čenie Anky Kolesárovej. V spojitosti so sviatkom 
Svätého kríža povedal: „Kríž je a  bude i  pre vás 
vždy križovatkou. Jeho vertikála, stojace brvno, 
pozdvihuje nás z tejto zeme smerom hore, preto-
že človek je bytosť, ktorá hľadá cestu k výšinám. 
Človek je tiež bytosť, ktorú Boh vybavil tým veľ-
kým darom, tou iskričkou Božieho sveta, darom 
Ducha, dušou, ktorej sa dotkol a povolal k životu 
každého z  nás. A  túto cestu smerom nahor pre-
tína na kríži horizontála priečneho brvna, ktoré 
mieri zľava doprava, od srdca k srdcu. Odo mňa 
k tebe.“ Myšlienku ďalej rozvinul a homíliu svo-
jím priateľským otcovským úsmevom ukončil 
slovami: „dobro je mocnejšie ako zlo a  zvíťazí; 
podobne ako pravda vždy zvíťazí nad lžou.“ Mi-
lou súčasťou svätej omše bola prítomnosť naj-
staršieho kardinála Jozefa Tomka.

Po svätej omši pokračoval program, ktorý bol 
členený na tri bloky. Blok venovaný Márii, blok, 

ktorý sa venoval Jozefovi a vrcholne blok kristo-
centrický. Všetky tieto tri bloky boli obohatené 
osobnými svedectvami interpretov aj hostí. Mo-
derátori Tereza Kmotorková a  Marek Kleno so 
zdravým chvením v hlase, uvedomujúc si výni-
močnosť chvíle, sa zhostili svojej úlohy s úsme-
vom na tvári. Vyvrcholením programu bola 
hymna stretnutia Zdvíhajme svet. Spojením 
hudby argentínskeho skladateľa a  tanečných 
kreácií našich folklórnych prvkov bolo pripra-
vené prekvapenie nielen pre Svätého Otca, ale 
tiež pre všetkých prítomných. Zbormajster a di-
rigent Viliam Gurbaj viedol orchester zostavený 
z profesionálnych hudobníkov a študentov kon-
zervatórií, tiež zbor zostavený z  mladých ľudí 
z  rôznych cirkevných zborov z  Košíc a  okolia. 
Okamih pred príchodom pápeža Františka sa 
hrdo zrýchlil tlkot sŕdc všetkých Markušovčanov, 
pretože moderátori vyzvali na rozhovor už spo-
mínaného Matúša Reinera, ktorý svojou skrom-
nosťou v postoji, múdrosťou v hlase, odpovedal 
na otázky týkajúce sa stretnutia i  aktivít s  mlá-
dežou na Slovensku. A prišla očakávaná chvíľa…

Svätý Otec prišiel krátko pred 17.00 hodinou, 
potom cez zaplnený štadión v papamobile s lás-
kou mával prítomným. Človek mal pocit, že sa 
chce s každým jedným účastníkom stretnúť as-
poň pohľadom, čo sa mu azda i  podarilo. Ten 
pohľad zanechal v  duši mäkko, viac sú emócie 
neopísateľné.

V rámci stretnutia zazneli dojemné svedectvá 
mladej ženy o spovedi, dvoch manželských pá-
rov o čistote či o nesení kríža. Z týchto svedectiev 
vyplynuli i  otázky smerované na Svätého Otca. 
Pápež František povzbudil mladých, aby žili čis-
tú lásku. Zdôraznil, že dosiahnuť lásku stojí veľa 
úsilia, nie je len o emóciách a pocitoch, o tom, 
ako mať všetko a hneď, neodpovedá logike „pou-
žiť a zahodiť“. Láska je vernosť, dar a zodpoved-

„Aby láska prinášala ovocie, 
nezabudnite na korene.“

(pápež František)
Utorok 14. septembra 2021 sa v Košiciach niesol, ako to povedal náš rodák Matúš Reiner, 

tajomník Rady pre mládež a univerzity KBS, v znamení malých Svetových dní mládeže.
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nosť. Oslovil prítomných myšlienkou: „Každý je 
darom a môže zo života, zo svojho vlastného živo-
ta urobiť dar.“ Pripomenul tiež: „Aby láska priná-
šala ovocie, nezabudnite na korene. A aké sú vaše 
korene? Rodičia a  najmä starí rodičia. Dávajte 
pozor, áno, starí rodičia. Oni vám pripravili pôdu. 
Polievajte korene, choďte k starým rodičom, uro-
bí vám to dobre: položte im otázky, nájdite si čas, 
aby ste si vypočuli ich príbehy.“ Trefne sa vyjad-
ril i k otázke, dnes v západných krajinách zane-
dbávanej či nepovažovanej za dôležitú, sviatosti 
zmierenia. Do stredu tu kládol samotného Boha, 
nie naše hriechy: „Nechodíme na spoveď ako po-
trestaní, ktorí sa musia pokoriť, ale ako deti, ktoré 
bežia do Otcovho objatia. A Otec nás dvíha v kaž-
dej situácii, odpúšťa nám každý hriech. Počúvajte 
dobre toto: Boh vždy odpúšťa! Pochopili ste? Boh 
vždy odpúšťa!“ V  závere sa venoval téme utrpe-

nia, kde zdôraznil: „Kríž teda objímame spolu 
s  Ježišom, nikdy nie sami! Ak objímame Ježiša, 
znovu sa rodí radosť. A Ježišova radosť v bolesti 
sa premieňa na pokoj.“

S úsmevom na tvári, pokorou i pohľadom pl-
ným blízkosti mladým sa rozlúčil slovami: „Pri-
nášajte radosť! Nie slová, ale úsmevy, bratskú 
blízkosť. Ďakujem vám, že ste ma počúvali a pro-
sím vás o  poslednú vec: nezabudnite sa za mňa 
modliť. Ďakujem!“

Takto sa 23 000 prevažne mladých ľudí, rov-
nako mnohých kňazov, biskupov i  rehoľných 
sestier na štadióne Lokomotíva v Košiciach roz-
lúčilo so Svätým Otcom Františkom. Aby všetci 
neušli rýchlo do zápchy, nadšenci si ešte mohli 
vypočuť hudbu Simony Magušinovej či skupinu 
Lamačské chvály alebo iných interpretov.

Adriana Lazorová

Po bezpečnostnej kontrole 
skenermi a  protiepidemic-
kých opatreniach sme spolu 
s  tisíckami prítomných ve-
riacich začali postupne cítiť 
úžasnú atmosféru očakávania 
návštevy pápeža po 26 rokoch 
v  Prešove. Tú umocnil aj pri-
pravený program s rusínskymi 

spevákmi Štefanom Štecom, 
Kandráčovcami či kňazom Pet-
rom Milenkym, ktorých piesne 
zahriali nejedného pútnika. 
Po premietnutí dokumentu 
o  Klokočovskej ikone, patrón-
ke Zemplína, nasledoval na jej 
počesť Akatist k  Presvätej Bo-
horodičke.

Slávnostnú atmosféru, po 
zaplnení všetkých sektorov 
pútnikmi, vygradovali mode-
rátori jedinečného duchov-
ného podujatia skandovaním 
s  pútnikmi: „Radosť v  srdci 
prezrádza, Svätý Otec prichá-
dza.“ Alebo: „Svätý Otče vitajte, 
požehnanie nám dajte.“ Tesne 

Vrúcne sme Vás čakali v Prešove 
a dočkali sme sa…

S požehnaním nášho p. kaplána Romana putovali skoro ráno autobusom veriaci z našej farnosti a priľahlých obcí na 
stretnutie s pápežom Františkom do Prešova. Pred vstupom do centra Šariša ešte nič nenasvedčovalo, že tu príde 

Svätý Otec. Až niekoľko metrov od Mestskej športovej haly sme mohli postupne vidieť bielo žlté vlajky alebo portréty 
pápeža Františka a väčšie zástupy pútnikov smerujúcich k priestranstvu blízko haly.

pokračovanie na strane 19

foto: Peter Lazor
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Teplička, 11. 7. 2021, foto: Nina Šmelková
Markušovce 27. 6. 2021, foto: Pavol Zmuda
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Lieskovany 13. 6. 2021, foto: Martina Ovčiariková

foto: Šimon Salanci
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birmovka
2021

foto: Šimon Salanci
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Prázdniny aj horúce letné dni, počas ktorých 
sme naberali telesnej a  duchovnej sily, sú už za 
nami. Prísne opatrenia nákazlivej pandémie sa 
postupne uvoľnili, a tak nám dovolili cestovať po 
Slovensku, k  moru či na pútnické miesta, samo-
zrejme, s dodržiavaním bezpečnostných opatrení.

Október je mesiacom úcty k Panne Márii. Pan-
na Mária, Kráľovná posvätného ruženca, dala 
dominikánovi, bl. Alanovi de la Roche, pätnásť 
prísľubov pre tých, ktorí sa budú zbožne modliť 
jej ruženec.

1. Všetkým, ktorí sa budú zbožne modliť môj 
ruženec, sľubujem svoju zvláštnu ochranu 
a hojnosť milostí.

2. Tí, ktorí v modlitbe ruženca vytrvajú, dosta-
nú zvláštnu milosť.

3. Ruženec bude mocnou ochranou proti peklu, 
zničí zlo, zbaví svet hriechu a zaženie blud.

4. Ruženec rozhojní čnosť a obsiahne pre duše 
hojné Božie milosrdenstvo. Odvráti srdcia 
ľudí od lásky k  svetu a  jeho márností a  po-
zdvihne ich k túžbe po večných veciach. Tie 
duše sa posvätia týmto prostriedkom.

5. Tí, čo sa mi odovzdajú cez ruženec, nezahynú.
6. Toho, kto bude zbožne recitovať môj ruže-

nec, uvažujúc nad tajomstvami, nikdy nepre-
môže nešťastie, nezažije Boží hnev a nezom-
rie náhlou smrťou. Hriešnik sa obráti, vytrvá 
v milosti a zaslúži si večný život.

7. Kto sa zasvätí môjmu ružencu, nezomrie bez 
sviatostí Cirkvi.

8. Tí, čo budú verne recitovať môj ruženec, 
budú počas svojho života a po smrti účastní 
Božieho svetla a  plnosti jeho milostí, vlast-
ných svätým.

9. Ihneď vyvediem z  očistca duše zasvätené 
môjmu ružencu.

10. Deti môjho ruženca sa budú tešiť veľkej sláve 
v nebi.

11. Čo budeš žiadať prostredníctvom ruženca, 
dosiahneš.

12. Tým, ktorí budú šíriť môj ruženec, sľubujem 
pomoc vo všetkých ich potrebách.

13. Dosiahla som od svojho Syna, že všetci čle-
novia ružencového bratstva budú mať svo-
jich orodovníkov v živote a v smrti, celý ne-
beský dvor.

14. Tí, ktorí sa zbožne modlia môj ruženec, sú 
moje milované deti, bratia a  sestry Ježiša 
Krista.

15. Zasvätenie sa môjmu ružencu je zvláštne 
znamenie predurčenia.

Aj Svätý Otec František v Šaštíne na sviatok Se-
dembolestnej Panny Márie v príhovore poukázal 
na Pannu Máriu, ktorá s láskou a pokorou prijala 
Boží plán. Táto modliaca sa žena zasvätila svoj ži-
vot Bohu, stala sa Ježišovou Matkou, a tak aj Mat-
kou všetkých žijúcich. Milujte modlitbu a modli-
te sa s  láskou ako naša Matka. Každú modlitbu, 
aj svätý ruženec, sa môžeme pomodliť rýchlo, ale 
ak sa v nej nestretneme s Ježišom, s Máriou, strá-
came čas. Modlite sa srdcom. Poprosme Ducha 
Svätého, aby sme pochopili, čo znamená stretnúť 
sa s Ježišom a Máriou. Prosme našu Matku, aby 
odstránila všetko, čo prekáža nášmu stretnu-
tiu s  ňou, s  Ježišom v  modlitbe srdcom. Takáto 
modlitba so srdcom, je ako strávený čas s  dob-
rým priateľom, ktorého by sme radi stretli každý 
deň. Panna Mária prosí o modlitbu sv. ruženca na 
všetkých mariánskych pútnických miestach, či sú 
to Lurdy, Fatima, Medžugorie, La Salette, Turzov-
ka… Aj svätý Ján Pavol II. nás prosil: „Opäť s dô-
verou vezmite do rúk ruženec… Nech táto moja 
výzva neupadne do zabudnutia nevypočutá.“

Ďakujem, Mária, že mi dávaš radosť z toho, že 
môžem prebývať s  tebou. Ďakujem, že ma učíš 
múdrosti žiť, múdrosti odpúšťať, múdrosti milo-
vať, múdrosti zostávať ti verným.

MODLITBA: Pane môj a Bože môj, chcem ti da-
rovať tento svoj čas. Upokoj moje srdce. Pomôž 
mi, aby som sa ti celkom odovzdal. Nedovoľ, aby 
čo len jedno moje slovo bolo prázdne. Daj, nech 
každé je krokom ku tebe.

Renáta Regecová
Zdroje: 1. Modli sa srdcom, Slavo Barbarič; 2. Ruženec, S Máriou 

kontemplovať Krista, Dominikánske mariánske centrum, Košice 2005

MODLIME SA SRDCOM
Ó, Ježišu, odpusť nám naše hriechy, zachráň nás od pekelného ohňa, 

priveď do neba všetky duše, najmä tie, ktoré najviac potrebujú tvoje milosrdenstvo.

RUŽENCOVÉ BRATSTVO
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pred desiatou sa takmer 50 000 
pútnikov (podľa médií), dočka-
lo. Nastala emotívna chvíľa, slzy 
radosti spolu so zimomriavka-
mi na tele prezrádzali, že za veľ-
kého aplauzu a  mávania bielo 
žltými vlajočkami prichádza 
pápež František, ktorého sme 
mohli vidieť z  blízka, keď pre-
chádzal v papamobile pomedzi 
jednotlivé sektory. Krátko na to 
začal Svätý Otec na priprave-
nom pódiu celebrovať Božskú 
liturgiu sv. Jána Zlatoústeho.

Dostali sme milosť byť účast-
ní Byzantského obradu s mno-
hými spevmi typickými pre 
gréckokatolícku liturgiu, ktorú 
prvýkrát v  dejinách slávil pá-
pež na Slovensku, čo bolo hlav-
ne pre Gréckokatolícku cirkev 
veľkým darom. Pútnici, čo boli 
bližšie mohli sledovať liturgiu 
priamo z pódia, ostatní z veľko-
plošných obrazoviek.

V  homílii sa pápež Franti-
šek zameral na kríž, keďže táto 
slávnosť pripadla na sviatok Po-
výšenia svätého Kríža. Okrem 
iného povedal: „Knihu nestačí 
kúpiť, pozrieť sa na ňu a  vy-
staviť si ju doma na peknom 
mieste. To isté platí pre kríž: je 
namaľovaný alebo vytesaný 

na mnohých miestach našich 
chrámov. Krížikov je nespočetne 
veľa: na krku, v dome, v aute, vo 
vrecku. Ale neosoží nám to, ak 
sa nezastavíme, nezahľadíme 
na Ukrižovaného a neotvoríme 
mu srdce, ak sa nenecháme oča-
riť jeho ranami, otvorenými pre 
nás, ak sa naše srdce nenaplní 
dojatím a  nebudeme plakať 
pred Bohom, ktorý je zranený 
z lásky k nám.“ Ak tak neurobí-
me, kríž pre nás zostane nepre-
čítanou knihou, ktorej názov 
a  autora dobre poznáme, ale 
ktorá nemá vplyv na náš život.

Sväté prijímanie sa podáva-
lo obojakým spôsobom, ale 
nezvyčajným. Organizátori, 
aby dodržali potrebné opatre-
nia, zakúpili na túto slávnosť 
25 000 kovových lyžičiek. Bolo 
zaujímavé vidieť, ako pod vyše 
200 žltými dáždnikmi podávali 
sväté prijímanie kňazi s dvoma 
asistujúcimi dobrovoľníkmi. 
Po dlhých mesiacoch, až keď 
prišiel pápež, sme opäť prijali 
sv. prijímanie do úst.

Na záver poďakoval vladyka 
Ján Babjak Svätému Otcovi za 
návštevu a  slávenie Božskej li-
turgie, za silné slová a  zaprial 
mu veľa zdravia a  nech Boh 

žehná jeho dielo. 
Následne mu odo-
vzdal ikonu Boho-
rodičky a na oplátku 
vladyka obdŕžal od 
pápeža kalich. Po 
pápežskej hymne 
na záver slávnosti 
zaznela ešte rusín-
ska emotívna pieseň 
Mnohaja, blahaja 
lita  – Mnoho rokov, 
šťastných rokov. 
Svätý Otec ukon-
čil slávnosť koru-

nováciou ikony Klokočovskej 
Bohorodičky a  tisíce dojatých 
pútnikov sa s ním rozlúčilo po-
tleskom a skandovaním: „Nech 
žije Svätý Otec!“

Celú duchovnú slávnosť mo-
nitorovali, ako to už na stretnu-
tiach s pápežom, či inými osob-
nosťami sveta býva, ostreľovači 
na výškových budovách, vrtuľ-
níky či drony a desiatky, možno 
stovky policajtov, organizátorov 
a dobrovoľníkov.

Možno v  Prešove nezazne-
li spontánne slová, ako keď 
sa nám prihováral slovanský 
pápež, dnes sv.  Ján Pavol  II. 
Ale málokto čakal, že 84 ročný 
pápež, po nedávnom operač-
nom zákroku, si vyberie za cieľ 
svojej apoštolskej cesty z  vyše 
200 krajín sveta malé Sloven-
sko. Je to malý zázrak, za ktorý 
máme Bohu ďakovať. Navštívil 
nás charizmatický, pokorný 
a  skromný „pápež periférie“, 
ktorý veľmi dáva najavo svoj 
vzťah k  chudobným, prenasle-
dovaným, slabým. Dúfajme, že 
nás táto návšteva Svätého Otca 
Františka, nielen Prešova, ale 
aj ďalších miest Slovenska du-
chovne posilní vo viere. Nech 
sa naplnia aj záverečné slová 
moderátorky, aby sme si z Pre-
šova odniesli radosť, povzbude-
nie a možno aj odpustenie.

Text a foto: Jozef Sendrej,  
Teplička, spolupútnik v Prešove

Vrúcne sme Vás čakali v Prešove a dočkali sme sa…
pokračovanie zo strany 11



Svätú omšu celebroval 
Mgr.  Štefan Kojš, farár z  Hnil-
ca, spolu s naším pánom fará-
rom Mgr.  Štefanom Salokom. 
Svätá omša bola ešte čímsi pre 
našu obec výnimočná – oboma 
kňazmi bol vysvätený obnove-
ný lieskoviansky kríž.

Kríž pri hlavnej ceste v smere 
z  Lieskovian do Spišskej Novej 
Vsi bol postavený v  roku 1983 
v  časti zvanej Klin-Široké, na 
poli vtedajšieho starostu Lies-
kovian  – Michala Krotkého. 
Rodina Krotkých sa o  tento 
kríž roky starala. Najprv Michal 
Krotký s  manželkou Máriou, 
rodenou Hrubou, po ňom jeho 
syn Ján Krotký (24.  8.  1904  – 
21.  8.  1977) s  manželkou Ve-
ronikou, rodenou Bukšárovou 
(25.  3.  1909  – 16.  5.  1980), ná-
sledne ich najstaršia dcéra Má-
ria Hudranová, rodená Krotká 

(8.  4.  1933  – 5.  1.  2021). Stále 
mám pred očami, ako moja 
babka vili na tento kríž pred 
Všetkými svätými veniec. Musel 
mať presne štyri metre, my deti 
sme im strihali a  podávali vet-
vičky buxbanu (krušpán vždy-
zelený  – buxus sempervirens) 
a potom sme šli s nimi ozdobo-
vať na Klin kríž.

Na pamiatku Márie Hudra-
novej a  ich veľké želanie bol 
kríž rodinou v  auguste 2021 
obnovený a postavený na mies-
te pôvodného kríža, ktorý bol 
už v  zlom stave. Nový kríž vy-
rezával rezbár Milan Kuchták 
z Oravy na rezbárskom sympó-
ziu, ktorý sa konal v  časti Po-
ráč-Brodok. Kríž má prekrásnu 
drevorezbu  – na všetkých šty-
roch ramenách je znázornený 
slovanský symbol ochrany. Ten-
to symbol môžete vidieť v mno-

hých skanzenoch a pôvodných 
starých domoch. Ľudia si ho 
zvykli vyrezávať na hlavný 
stropný trám v dome. Ďalej má 
kríž v dolnej časti vyrezané srd-
ce, vyjadrujúce lásku Božského 
Srdca Ježišovho. V  dolnej časti 
je tiež vyrezaný rok postavenia 
pôvodného kríža  – 1983. Na 
kríži je pripevnené obnovené 
kovové umučenie, ktoré bolo na 
starom kríži. Starší Lieskovianci 
si však pamätajú, že toto umu-
čenie nie je pôvodné. Pôvodné 
umučenie opisujú ako maľova-
né umelecké dielo. Zrejme pre-
to bolo kýmsi zložené a nahra-
dené kovovým. Kde sa pôvodné 
umučenie teraz nachádza, dnes 
už môžeme iba hádať. Kríž je 
pred vplyvmi počasia chránený 
kovovou strieškou v tvare polo-
blúka. Lieskoviansky kríž obno-
vovali Martin Šofranko, Štefan 
Drábik (vnuci zosnulej Márie 
Hudranovej) a Štefan Kapusta.

Vo farských dokumentoch 
niet o  tomto kríži zmienky. 
Ústnou tradíciou sa však v  ro-
dine Krotkých zachoval príbeh, 
ktorý s  krížom súvisel. Kedysi 
Lieskovany nevyzerali tak, ako 
dnes a  viedla nimi diaľková 
cesta z východu na západ. Táto 

Pätnásty august je pre veriacich z Lieskovian vždy veľkým dňom. Náš kostol je zasvätený Nanebovzatej Panne Márii. 
Odpustová svätá omša v Lieskovanoch sa tento rok niesla v obzvlášť slávnostnom tóne. Mnohí veriaci boli odetí 

na znak úcty symbolicky v modrobielom odeve, no ešte krajšie pôsobili ctitelia Panny Márie v krojoch. Tí šli na kraj 
dediny na čele s „obrazovými dziefkami“ privítať pútnikov z Markušoviec a Tepličky oblečených tiež v krojoch. 

Takto sa peší sprievod spievajúci mariánske piesne presunul do kostola sláviť svätú omšu. Nejedno srdce potešilo 
vidieť farníkov z Markušoviec, Tepličky a Lieskovian takto krásne a slávnostne pohromade.

OBNOVA 
LIESKOVIANSKEHO KRÍŽA
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cesta viedla cez časť zvanú Široké, v  smere na 
Spišskú Nov Ves, kde je dnes obrábané pole. A na 
tomto mieste, za dedinou, stála nocľaháreň, kde 
si mohli pocestní a  ich kone odpočinúť. V  tejto 
časti bola aj studňa, dnes už zakopaná, no voda 
z nej dodnes vyteká dole poľom až popri cintorí-
ne. Touto cestou sa vracal z Ameriky do svojej do-
moviny na Slovensku nejaký pán – jeho meno ani 
pôvod sa nezachovali. Zastihla ho strašná búrka 
a jeho voz s koňom uviazol na ceste. Nemohol ho 
sám vytiahnuť, a ako sa s vozom trápil, odfúklo 
mu klobúk. Zúfalý a bezradný sa modlil k Bohu 
a prosil o pomoc. Prisľúbil, že ak ho Boh z tejto 
situácie dostane, dá na mieste, kde nájde svoj 
klobúk, postaviť kríž. Zrejme sa mu v spomínanej 
nocľahárni podarilo nájsť útočisko a pomoc, pre-
tože na druhý deň, keď našiel v poli svoj stratený 
klobúk, zašiel do dediny za vtedajším starostom, 
ktorým bol Michal Krotký a pýtal sa, čie je to pole 
a či tam môže dať postaviť kríž z vďačnosti za po-
moc, ktorej sa mu dostalo. Pole patrilo Michalovi 
Krotkému, ktorý stavbu kríža na tomto mieste 
povolil a následne sa o tento kríž aj naďalej staral.

Za zmienku tiež stojí, čo staršie ročníky možno 
vedia, no mnohí mladí iste nie, že kríže sa stavali 
na križovatke ciest. Každá dedina mala na svojich 
hraniciach so susednými obcami postavené kríže 
alebo kaplnky – na severe, juhu, východe i zápa-
de. Na záver treba vysloviť už len želanie, aby sme 
si zachovali v  úcte tradície našich predkov, pa-
mätali na nich a nezabúdali, ba naopak, aby sme 
v pekných tradíciách pokračovali. Lebo len strom, 
ktorý má pevné korene, môže silno a v zdraví rásť.

Text a foto: Veronika Šebestová
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O sebareflexii 
a sebahodnotení

„Jéj, to je krásny obrázok!“ povie často mamka svojmu 
dieťatku. Niekedy naopak: „Tu je hrozný neporiadok!“ 

alebo: „Zle si to povysávala.“ Sme naučení automaticky 
komentovať či hodnotiť výsledky práce našich detí. 

A ony si tak vytvárajú na základe našich hodnotení o sebe istú 
mienku a čakajú na naše pokyny, čo môžu a čo nie.

Niežeby nebolo vhodné 
smerovať ich a  vychová-
vať, ale ako nám pripome-
nul Svätý Otec František, 
vychovávajme v  slobode. 
Slobode však naše hod-
notenie neprispieva. Po-
kúsme sa učiť deti, aby 
vedeli samy seba ohodno-
tiť. Sebareflexiou a  seba-
hodnotením ich vedieme 
k väčšej zodpovednosti.

Dieťa si uvedomuje 
vlastné správanie, svo-
je prednosti i  nedostatky 
a na základe toho si môže 
stanoviť vyššie ciele, ktoré 
by chcelo dosiahnuť. Nie 
je tak len vykonávateľom 
našich žiadostí a príkazov, 
ale učí sa pracovať s vlast-
ným svedomím. Namiesto 
okamžitého ohodnotenia 
skúsme položiť otázky: 
„Nakreslil si obrázok? A čo 
je na ňom? Prečo si použil 
tieto farbičky? Ktorá časť 
sa ti zdá najkrajšia? Keby 
si mohol, čo by si nakres-
lil inak?“ Alebo namiesto 
toho, že rozkážeme izbu 
upratať: „Cítiš sa vo svojej 
izbe komfortne? Čo by si 
navrhla, aby si sa tu cíti-

la lepšie? Dalo by sa niečo 
vylepšiť? Zdá sa ti, že si po-
vysávala dôkladne? Vedela 
by si to urobiť aj lepšie, do-
konalejšie?“ Samozrejme, 
v  závere môžeme vyjadriť 
i  náš názor či pohľad na 
vec. Nie, keď je doma zhon, 
zaiste nás nenapadne sa 
takto deťom prihovárať, 
avšak za pokus to stojí. Veď 
nielen deti sa učia, učíme 
sa celý život aj my. Čo tak 
vyskúšať učiť deti sebare-
flexii. Keď dokáže náš syn či 
dcéra ohodnotiť seba, nie-
len pozitívne, ale poukázať 
aj na nedostatky, ktoré by 
chcel/a odstrániť, automa-
ticky sa naučí hodnotiť aj 
iných, dokáže tiež lepšie 
hodnotiť okolitý svet.

Nech sú nám povzbude-
ním i  slová Svätého Otca 
Františka: „Nové generácie 
musia jasne pochopiť svo-
je tradície a  kultúru (…) 
vo vzťahu s  tými ďalšími, 
aby tak rozvíjali vlastné se-
bapoznanie, a to pokojným, 
úctivým a tolerantným spô-
sobom.“

Adriana Lazorová

KRONIKA
FILIÁLKY
TEPLIČKA

Jedným z  obetných darov pri odpus-
tovej slávnosti bola aj novospracovaná 
kronika filiálky Teplička. V nej sú na jed-
nom mieste sústredené všetky historické 
udalosti týkajúce sa duchovného života 
a kostola v Tepličke. V historickej časti je 
retrospektívne na základe dostupných 
zdrojov spísaná história dávnej, ale i ne-
dávnej minulosti.

Zdrojom na skompletizovanie uce-
lenej cirkevnej kroniky bola historická 
kronika Matúša Pajdušaka (farára mar-
kušovskej farnosti v rokoch 1917 – 1923), 
obecná kronika, ktorú viedli vtedajší uči-
telia (Eduard Alexy, Ľudovít Uhrín, Fran-
tišek Filip). Cenným zdrojom informácií 
bola kronika, či skôr zápisky kostolníka 
Cyrila Hamráčka  – zvlášť z  pohnutých 
rokov druhej svetovej vojny a totalitného 
režimu.

V  neposlednom rade dostupným 
zdrojom informácií je už viac ako dvad-
sať rokov farský časopis Pokoj a  dobro. 
Kroniku sa do uceleného celku nezištne 
podujali spracovať Jozef a Mária Sendre-
jovci. Rukopisom sa budú vpisovať všet-
ky dôležité aktuálne duchovné aktivity, 
významné osobnosti, udalosti či opravy 
a  zmeny týkajúce sa kostola. Autorkou 
ilustrácie prednej strany kroniky je Má-
ria Sendrejová, ktorá je zapisovateľkou 
kroniky.

Tento vzácny dar nech slúži nám všet-
kým teraz aj pre budúce generácie, aby 
pri hľadaní svojej identity „kto sme, od-
kiaľ sme prišli a kam kráčame“ našli od-
povede na svoje otázky.

-mk-
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Milé dievčatá a milí chlapci!
eRkári z Markušoviec si aj tento rok pripravili letný tábor, ktorý sa uskutočnil v termíne od 19. do 24. júla 

v pastoračnom centre Carmagnola v Liptovskej Štiavnici. Zúčastnilo sa na ňom 35 detí z našej farnosti a okolia, 
spolu s 10 animátormi a kuchárom.

Hlavnou témou tábora bolo Cestovanie v čase. 
V  pondelok sme spoločne dorazili a  spoznali 
cestovateľa v čase, ktorý sa dostal do našej doby 
z budúcnosti, lebo sa mu pokazil stroj času. Chý-
bali na ňom súčiastky, ktoré predstavovali rôzne 
hodnoty, ktoré ľudia z  budúcnosti stratili. My 
sme mu ich pomáhali nachádzať.

Spoločne sme sa presunuli k  neandertálcom. 
Tam sme objavovali hodnotu spolupráce pomo-
cou rôznych úloh. Po nich nasledovala hra, kde 
si každá skupina musela postaviť z jaskyne palác. 
Víťazi získali šťastnú kostičku. Po večeri a výrobe 
schránok sme sa presunuli v čase do roku 1989.

Ráno sme sa tajne pomodlili po izbách a  zo-
budili sa do pionierskeho tábora. Mali sme roz-
cvičku i  raňajky v štýle „retro“, nacvičovali sme 
spartakiádu, získavali bony a  poobede sme sa 
oboznamovali so životom v  komunizme. Rov-
nako sme mali svätú omšu s naším pánom kap-
lánom Romanom Sanigom. Následne deti spra-
covali svoje požiadavky na ukončenie režimu 
a spoločne „donútili“ komunizmus padnúť. Zís-
kali sme „dar slobody“. Večer sme sa presunuli 
do čias Abraháma Lincolna, kde sme sa snažili 
vyslobodiť spod otroctva a získali dar odvahy.

Ráno sme sa zobudili do pirátskych čias, na-
dobudli sme spoločne bohatstvo a na záver bola 
hromadná oblievačka. Spoznávali sme hodnotu 
priateľstva. Poobedím nás sprevádzala Kleo-

patra, absolvovali sme egyptské stanovištia a rov-
nako Escape room. Objavovali sme hodnotu vy-
trvalosti. Večerným programom nás sprevádzali 
Juniorka a Marcelka a spolu sme sa zasmiali.

Ráno sme sa presunuli do staroveku. Smutný 
kráľ a  kráľovná nás vyslali získať poklad rados-
ti. Spoločne sme ho teda išli hľadať na Čebraď 
a hrad Likava, kde sme ho aj našli. Večer sa niesol 
v duchu spoločenských hier a hry o tróny.

V  piatok ráno sme sa prebudili do čias Pána 
Ježiša. Cez postavy ako Ján Krstiteľ, rybár, sle-
pec, sme sa dozvedali, kadiaľ chodil a  čo robil. 
Spoločne sme si tieto udalosti priblížili. Poobede 
sme zberali hrdličky a  holúbky rozhnevanému 
kupcovi. Pred večerou sme sa zúčastnili na svä-
tej omši, kde sme objavili dar viery. Večer sme sa 
rozlúčili s naším cestovateľom v čase, ktorý zís-
kal všetky chýbajúce súčiastky, a teda sa mohol 
vrátiť do svojej doby. Rovnako sme mali rozlúč-
kový večer a  tábor zakončili párty a  scénkami, 
ktoré si pre nás deti pripravili.

V sobotu ráno nás čakala spätná väzba, bale-
nie, upratovanie a cesta domov.

Sme veľmi vďační za to, že sme mohli tábor zre-
alizovať a veríme, že si každý z nás odnáša kopec 
zážitkov a nových priateľstiev.
Tešíme sa na budúci rok.

Za eRkárov v Markušovciach
Mária Reinerová
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Počas niekoľkých dní dôjde 
k  metaforickým návštevám 
púštnych otcov, ktorí rozprá-
vača učia o  striedmosti, za-
cielenosti a  modlitbe. Spolu 
s nimi sa učí čítať Písmo, spie-
vať žalmy, pracovať a obľúbiť si 
rutinu. Podobajú sa na hlboko 
zakorenené stromy, ktoré s po-
korou znášajú svoje poslanie 
s  rukami vystretými k  nebu. 
V  jednotlivých kapitolách sa 
čoraz viac dozvedáme o živote 
púštnych otcov, o jeho rôznych 
formách, o tom, ako vyzeral ich 

bežný deň, ako sa modlili, čo 
robili aj čo jedli a ako sa postili.

„Títo muži  – a  postupne aj 
ženy  – opúšťali svoje zamestna-
nia, nech už boli pôvodne roľ-
níkmi alebo cisárovými radcami, 
a uchyľovali sa do samoty, aby sa 
modlili a pracovali a vôbec vše-
možne sa ponáhľali do neba.“

Myšlienková koncepcia je 
postavená na kontraste medzi 
súčasnou dobou a  antickým 
svetom v  cenóbiách, čo boli 
spoločenstvá mníchov žijúce 
v  púšti. Súčasnosť je vykres-
lená veľmi nelichotivo, autor 
kritizuje povrchnosť, neocho-
tu prijímať záväzky, konzumný 
spôsob života a bližšie definu-
je, ako páchame sedem hlav-
ných hriechov v novom kabá-
te. Sprievodca autora  – otec 
Kasián  – nám postupne dáva 
lekcie. Odpovedá na otázky, 
prečo voliť stabilitu miesta, 
partnera alebo celibátu, pre-
čo nebažiť po neustálom toku 
nových zážitkov a  informácií, 
neputovať z  miesta na miesto 
a od človeka k človeku. Vďaka 
tomu je v  knihe veľa inšpira-
tívnych momentov a  praktic-
kých tipov, ako dávať Bohu vo 

svojom živote viac priestoru.
„Keď mi budeš dôverovať, 

privediem ťa na cestu stability. 
Ak po nej nepôjdeš, nikdy sa 
nepohneš, i  keby si prechodil 
celý svet.“

Celá kniha je ako príbeh 
naplnený kratšími príbehmi, 
preto sa číta a  chápe jedno-
duchšie, ako strohý text. Záro-
veň to dielku dodáva napätie 
a  s  hlavným hrdinom vieme 
lepšie prežívať rôzne emócie. 
Neznamená to však, že všetky 
myšlienky budú ľahko pocho-
piteľné, hoci s  ich vysvetľo-
vaním si dal autor poriadnu 
námahu. K tejto knihe sa čita-
teľ potrebuje vracať a  ona mu 
vždy poskytne nové podnety 
na premýšľanie.

Veľkým plusom bol zmysel 
pre humor. Život púštnych 
otcov sa môže javiť ako na-
máhavý, jednotvárny a  veľmi 
uzavretý. Korenie humoru mu 
pridalo na ľudskosti a cieľ do-
siahnuť svätosť priblížilo aj 
bežnému človeku. Pretože zem 
je plná hladných pútnikov, 
ktorí ani nevedia o svojom hla-
de, lebo sú prejedení svetom.

Zuzana Klučárová

Štěpán
Smolen Buď, kde si

RECENZIA/kniha

S autorom príbehu sa prvýkrát stretávame v autobuse, cestou na triedny zraz po desiatich rokoch. 
Druhý rok trávi medzi múrmi seminára a jeho srdce je plné pochybností a scenárov, čo by bolo keby. 

Po stretnutí s púštnym otcom, ktoré sa odohráva akoby vo sne, si však musí nastaviť zrkadlo.



OFFERTORIUM (spev na prípravu 
obetných darov) predstavuje jednu 
z  troch častí svätej omše. Procesiové 
spevy počas úkonu prípravy obetných 
darov podnecujú mysle na vnímavejšie 
slávenie Eucharistie. Spev sa tak stáva 
prostriedkom na to, aby sme sa pripra-
vili na dar lásky – Ježiša Krista a upria-
mili svoju pozornosť aj na nás samých, 
aby sme sa zdokonaľovali v  prepojení 
s Bohom a medzi sebou navzájom.

COMMUNIO (spev na prijímanie) 
vyjadruje odpoveď a vďačnosť za poču-
té Slovo, ktoré sa stalo Telom. Jednota 
hlasov pri speve predstavuje jednotu 
sŕdc, duchovnú jednotu. Obsah spevov 
upevňuje vzťah k  Eucharistii a  zdôraz-
ňuje tajomstvo Kristovej obety, ukryté-
ho Božstva.

Marianna Sečková, organistka

Ty napĺňaš 
chválou 

naše ústa,
ty napĺňaš vďakou naše 
srdcia, ó, Pane náš, príď 

k nám, svoju slávu zjav nám…
Premýšľajme aj nad ďalšími procesiovými 

spevmi počas svätej omše.

CIRKEVNÁ HUDBA
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Koncerty
vo farskom kostole

 
Organový koncert nášho rodáka Jána Pentáka sa usku-

točnil 27. augusta 2021. Organ sa rozozvučal skladbami 
známych skladateľov ako J.S.Bach, F.Mendelsshon-Bar-
toldy či J. Grešák. Na gitarovom koncert nášho rodáka 
Timoteja Zavackého 10. septembra 2021 sme si vypoču-
li skladby uznávaných umelcov D. O’Neill, J. K. Mertz, 
N. Paganini, Š. Rak.

Dobrovoľné vstupné bude použité 
na obnovu kostolnej veže.

ĎAKUJEME ZA KRÁSNY HUDOBNÝ ZÁŽITOK.

Foto: Šimon Salanci
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PRÍĎ, MILÝ JEŽIŠKO,
PRÍĎ MI DO SRDIEČKA

V nedeľu 27. júna 2021 sa vo 
farskom kostole konala milá 
slávnosť. Osem detí pristúpilo 
k  prvému svätému prijímaniu. 
Ich čisté a  nevinné srdiečka 
navštívil sviatostný Pán Ježiš. 
Prajeme im, aby v nich čo naj-
dlhšie prebýval, aby ich sprevá-
dzal životom a  pomáhal odo-
lávať zlému i  nástrahám tohto 
sveta. Pán Boh zaplať pánu fa-
rárovi Štefanovi Salokovi za vy-
slúženie tejto sviatosti, ako aj 
Marianke Sečkovej a  Martinke 
Mrovčákovej za obetavú prí-
pravu na tento veľký deň.

V SLUŽBE BOHU A ĽUĎOM
Aj tento rok animátori eRka 

pripravili pre naše deti letné 
tábory. Veľký (pre deti od 10 
rokov) sa uskutočnil v  dňoch 
od 19. do 24. júla 2021 v  obci 

Liptovská Štiavnica. Aktivity 
sa niesli v duchu nosnej témy: 
CESTOVANIE V  ČASE. Deti 
prežili nezabudnuteľný týž-
deň v  kolektíve, kde sa mohli 
naučiť samostatnosti a  súčas-
ne nenásilnou hravou formou 
nadobudnúť poznatky o  živo-
te v  minulosti. Malý tábor sa 
uskutočnil pre deti od 4 rokov 
v  priestoroch fary v  dňoch od 
17. do 19. augusta 2021. Priblí-
žil deťom svet farieb a  rozvíjal 
ich predstavivosť a  fantáziu. 
Veľká vďaka patrí všetkým ani-
mátorom, ktorí im venovali 
svoj voľný čas.

OSLAVUJTE PÁNA,
LEBO JE DOBRÝ

Dňa 27. augusta a  11. sep-
tembra 2021 sa vo farskom 
kostole predstavili dvaja mladí 
talentovaní hudobníci z  Mar-
kušoviec. Organovým koncer-
tom nás potešil Janko Penták 
a  gitarovým Timotej Závacký. 
Svojím umením potešili dušu 
i  srdce vďačných poslucháčov. 
Dobrovoľné príspevky obaja 
venovali na opravu farského 
kostola.

LEBO JEHO MILOSRDENSTVO 
TRVÁ NAVEKY

V  nedeľu 29. augusta záslu-
hou pána kaplána Romana pu-
tovali veriaci z našej farnosti do 
Kamenného sanktuária Božie-
ho milosrdenstva na vrchu But-
kov. Bola to opäť príležitosť du-
chovne pookriať a  načerpať aj 
fyzických síl do všedných dní.

PRÍĎ DUCHU SVÄTÝ
Po zodpovednej príprave pod 

vedením pána kaplána Roma-
na Sanigu 4. septembra 2021 
mladí našej farnosti v  Kostole 

sv.  Michala Anjela z  rúk eme-
ritného spišského biskupa An-
dreja Imricha prijali sviatosť 
birmovania. Nech Duch Svä-
tý, ktorého prijali, im pomáha 
smerovať svoj život správnym 
smerom, prekonávať prekážky 
i ťažkosti, nájsť zmysel i dôstoj-
né miesto v živote.

ŽIV, BOŽE, OTCA SVÄTÉHO, 
NÁMESTNÍKA KRISTOVHO

V  dňoch od 12. do 15. sep-
tembra 2021 sa Slovensko te-
šilo vzácnemu hosťovi, hlave 
Katolíckej cirkvi, pápežovi 
Františkovi. Napriek rastúcim 
číslam pandémie a  nedávne-
mu operačnému zákroku sa 
84 ročný Svätý Otec odhodlal 
navštíviť maličké a  zo svetové-
ho hľadiska dosť bezvýznam-
né, no nám drahé, Slovensko. 
Prišiel k  nám ako posol lásky 
a pokoja, pokory a skromnosti, 
súcitu a  ľudskosti, aby nás po-
vzbudil vo viere a nádeji. Upo-
zorňuje nás, že by bolo chybou 
odpíliť svoje korene, zastať na 
ceste, či zatvoriť sa medzi štyri 
steny. Kresťan má byť poslom 
dobrej zvesti v radostnom pre-
žívaní svojho života. Pre mno-
hých nás bolo samozrejmé, že 
sme neostali len pri televíznych 
obrazovkách, ale osobne sa zú-
častnili na stretnutí v  Prešove, 
Košiciach alebo Šaštíne.

STÁLA MATKA BOLESTIVÁ
V nedeľu 19. septembra 2021 

sa v  Tepličke pri príležitosti 
nedávneho sviatku Povýše-
nia sv.  kríža a  Sedembolestnej 
Panny Márie uskutočnila po-
božnosť Krížovej cesty. Bola aj 
tichým poďakovaním za náv-
števu Svätého Otca.

informátor

INFORMÁTOR Z MARKUŠOVIEC



• 11. júla bolo na 1. sv.  prijímaní 
v Tepličke 9 detí.

• Aj tento rok 16. a 18. júla na sviatok 
Škapuliarskej Panny Márie boli ve-
riaci z Tepličky na púti v Schulerlo-
chu (individuálne aj autobusom), 
18. júla aj peši spolu s  markušov-
skými pútnikmi.

• 31. júla bol zrekonštruovaný kríž 
v Tepličke osadený vo veži kostola 
aj s časťami kupoly.

• 10. a 11. augusta sa zúčastnilo púte 
k sv. Filoméne v Spišskom Podhra-
dí aj viacero pútnikov z Tepličky.

• 15. augusta na sviatok Nanebovza-
tia Panny Márie pútnici z Tepličky 
aj z Markušoviec putovali (aj v kro-
joch) v procesii do Lieskovian.

• 29. augusta veriaci z  farnosti, aj 
z  Tepličky, putovali s  pánom kap-
lánom Romanom Sanigom na 
horu Butkov, najmladšie pútnické 
miesto na Slovensku, ktoré je sú-
časťou žilinskej diecézy a  v  rámci 
farskej púte navštívili aj Rajeckú 
Lesnú a  miestnu baziliku minor 
a aj Slovenský betlehem.

• 1. septembra členovia HR vyprata-
li vežu kostola zvnútra po prácach 
na rekonštrukcii kríža.

• 4. septembra udelil biskup Andrej 
Imrich sviatosť birmovania 64 bir-
movancom, z toho 28 z Tepličky.

• 12. septembra sa na sviatok Naro-
denia Panny Márie konala v  Tep-
ličke odpustová slávnosť spojená 
s  posviackou reštaurovaných ol-
tárov: Svätej rodiny, Panny Márie 
a  nového oltára Božského Srdca 
hlavným celebrantom sv.  omše  – 
kancelárom biskupského úra-
du v  Spišskej Kapitule Tomášom 
Pavlikovským. Na slávnosti boli 
prítomní naši dvaja kňazi, bývalý 
farár Ondrej Švančara a aj pútnici 
v krojoch z Markušoviec a Liesko-
vian. Po sv.  omši bolo na nádvorí 
kostola agapé.

• 15. septembra aj z  našej farnosti 
putovali veriaci na stretnutie s pá-
pežom Františkom do Prešova 
(resp. Šaštína i Košíc).

Jozef Sendrej
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SV. MICHAL, OCHRAŇUJ NÁS!
V  nedeľu 26.  9.  2021 sa v  Marku-

šovciach konala odpustová slávnosť. 
Hlavným celebrantom bol farár 
z Rudnian dp. Marcel Macala. Marku-
šovskú slávnosť doplnila aj sviatočná 
procesia farníkov v ľudových krojoch 
z Tepličky a Lieskovian, ktorí prispeli 
k dôstojnému prežitiu sviatku.

DO KOSTOLA PO VYNOVENOM 
CHODNÍKU

V  júli 2021 sa na nádvorí marku-
šovského kostola uskutočnila bri-

gáda. Ochotní markušovskí chlapi 
zrekonštruovali kamenný chodník, 
ktorý bol už značne zničený. Na-
priek horúcim letným dňom sa na-
šli dobrovoľníci, ktorým leží na srdci 
okolie kostola. Boli to títo páni, kto-
rým srdečne ďakujeme: F.  Kalafut, 
Ľ.  Rimbala, J. Zumerling, P.  Zmu-
da, P.  Zmuda st., T. Farkašovský, 
V.  Hudák, J. Sukeník, A. Hospudka, 
J. Jagáč, V. Kráľ, J. Gurčík, I. Laznia, 
M. Kalafut a miništranti.

Monika Hamráková



Návšteva Sv. Otca bude navždy 
spojená s našou farnosťou

Stolárstvo Franko,  s.  r.  o. z  Markušoviec  – otec 
Michal so synmi Stanislavom a Michalom, vyrábali 
šesť kresiel, na troch sedel pápež, tri taburetky pre 
tlmočníkov a deväť stolíkov, ktoré boli použité na 
privítanie s prezidentkou na letisku, na stretnutie 
v prezidentskej záhrade a na stretnutie s predsta-
viteľmi židovskej obce pri pamätníku holokaustu.

Rozmery boli presne dané podľa pokynov z Va-
tikánu. Dizajnovo mali páni majstri voľnú ruku, 
ale nemalo to byť prehnane cifrované, aby nepú-
talo prílišnú pozornosť. Stoličky sa po návšteve 
pápeža stali cennou pamiatkou. Priali by sme si, 
aby sa nám podarilo získať jednu stoličku aj pre 
našu farnosť…

ĎAKUJEME RODINE FRANKOVEJ!

Foto: rodinný archív

Zdroj: https://www.prezident.sk/en/article/prezidentka-privitala-papeza-frantiska-na-slovensku/


