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Veľká noc 2020 – začiatok pandémie, výrazné obmedzenia vo fun-
govaní spoločnosti a v živote človeka, zatvorené kostoly. Ľudí spája 
spoločný nepriateľ – vírus, a tak si začínajú viac pomáhať.
Veľká noc 2021 – pandémia pokračuje, obmedzenia nadobúdajú 
rozličné podoby, vstup do kostola je výrazne sťažený. Vzájomná 
medziľudská pomoc má rôzne formy.
Veľká noc 2022 – vojna na území susedného štátu v blízkosti na-
šich hraníc. Ľudia začínajú pomáhať cudzincom.

Milí čitatelia!
Veľkonočné obdobie 2022 má opäť mimoriadnu príchuť. Znova 
nás životné okolnosti „vyrušili“ z nášho zabehaného spôsobu živo-
ta. Naša pozornosť je intenzívne nasmerovaná na pomoc ľuďom 
so statusom utečenca.

Učíme sa pomáhať. Hoci by sa to na prvý pohľad zdalo čudné, 
ale aj pomáhať sa treba učiť. Spôsob, akým pomáhame, môže 
o nás veľa prezradiť. Aj keby sme pri pomoci dávali veľmi veľa 
materiálneho, ešte by to nemuselo znamenať, že pomáhame 
najlepšie. Pri pomoci je dôležité vedieť, čo obdarovaný naozaj 
potrebuje. Nie to, čo si my myslíme, že potrebuje.

A to, čo potrebuje núdzny človek, zistíme z jeho životného prí-
behu, z toho, čo nám hovorí. Avšak na to, aby sme vedeli, čo ho-
vorí, je potrebné vedieť počúvať. Načúvať mu. Rozprávať a po-
čúvať. To sú princípy dialógu. Ak sa z medziľudských vzťahov 
vytráca úctivý dialóg, vytvára sa priestor pre domýšľanie, kon-
špirovanie, prekrúcanie pravdy, a to už je len krok ku vzájomnej 
nevraživosti a vo vyhrotenej situácii aj k vraždeniu. O vzájom-
nej komunikácii sa výstižne vyjadril aj terajší pápež: „Znovu-
zrodenie dialógu často neprebieha cez slová, ale cez TICHO, cez 
nenástojenie na svojom, cez to, že znovu začneme TRPEZLIVO 
počúvať druhého. Uzdravenie srdca začína počúvaním. Keď 
sa Ježiša pýtajú, aké je prvé prikázanie, odpovedá: „POČÚVAJ, 
Izrael.“ Nezabúdame načúvať Pánovi? Medzi tisíckami slov, kto-
ré počúvame, si nenachádzame ani sekundu, aby v nás zaznelo 
aspoň zopár slov z evanjelia. Ježiš je Slovo ak sa nezastavíme, aby 
sme Ho počúvali, prejde okolo nás ďalej.“

(Svätý Otec František, 21. 3. 2022)

Momentálne sa náš zrak obracia na tých, ktorí utekajú pred voj-
nou na Ukrajine. Utečencom pred vojnou treba pomáhať. Ak sa 
rozhodneme pomôcť, čo je úžasné, buďme k sebe úprimní a daj-
me si odpoveď na otázku, či náhodou nepomáhame s vypočíta-
vosťou, ale či naozaj pomáhame s milosrdenstvom. V tom prvom 
prípade máme v centre pozornosti seba, v tom druhom prípade 
na seba zabúdame. Aj toto je kresťanské posolstvo Veľkej noci.

Požehnaný veľkonočný čas naplnený milosrdenstvom za celú 
redakciu praje

a navracia srdcu pokoj. Nezanedbávajme zmiere-
nie, ale ho znovu objavme ako sviatosť radosti.“

Dnešný svet naliehavo potrebuje pokoj. Kristov 
pokoj. Ešte stále doliehajú na život vo svete úska-
lia nekončiacej sa pandémie. Vojna na Ukrajine 
vyháňa z domova milióny ľudí a bezprostredne 
dolieha aj na život v  okolitých susedných štá-
toch i v celej Európe. Ako pomôcť trpiacim? Na-
šou zbraňou je modlitba a konanie skutkov mi-
losrdenstva. „Lebo bol som hladný a dali ste mi 
najesť, bol som smädný a dali ste mi piť, bol som 
pocestný a  prichýlili ste ma… Lebo čokoľvek ste 
urobili jednému z týchto mojich najmenších bra-
tov, mne ste urobili“ (Mt 25, 35-36).

Konať skutky milosrdenstva je jedným zo zá-
kladných prikázaní našej viery. Toto doslovné 
naplnenie Kristovho evanjelia, ktoré ľudia preu-

kázali pred vojnou utekajúcim a trpiacim z Ukra-
jiny, je neoceniteľnými prejavom lásky k blížne-
mu a viera v skutkoch.

Modlime sa Korunku Božieho milosrdenstva. 
Táto zdanlivo jednoduchá modlitba ukrýva 
v sebe silu Božieho milosrdenstva a Božej lásky. 
Modlime sa ju za ukončenie vojny na Ukrajine 
a pokoj vo svete i v srdci každého z nás.

„Večný Otče, obetujem ti telo a krv, dušu i bož-
stvo tvojho najmilšieho Syna a nášho Pána Ježiša 
Krista na odčinenie našich hriechov i hriechov ce-
lého sveta.“

Prosíme ťa, Bože, vyslyš nás skrze nášho Pána 
Ježiša Krista, lebo on nám otvoril cestu do tvojho 
kráľovstva pokoja.

Mária Koňaková, Teplička

Božie milosrdenstvo premie-
ňa ľudské srdce a umožňu-
je nám okúsiť Božiu lásku 

v našom živote.
Odpustenie vo sviatosti 

zmierenia je prvým krokom 
pri hľadaní pokoja. Spoveď je 
vyznanie našich hriechov, na-
šich pádov a  našich slabostí. 
Nášmu odpusteniu musí pred-
chádzať odpustenie tým, ktorí 
nám ublížili a odprosenie tých, 
proti ktorým sme sa previnili 
my. Odpustenie je požehnané 
dvojnásobne. Boh žehná toho, 
kto odpustil a  žehná aj toho, 
ktorému bolo odpustené. Bez 
odpustenia nenájdeme pokoj.

„Keď teda prinášaš dar na 
oltár a  tam si spomenieš, že 
tvoj brat má niečo proti tebe, 
nechaj svoj dar pred oltá-
rom a  choď sa najprv zmie-
riť so svojím bratom: až po-
tom príď a  obetuj svoj dar“ 
(Mt 5,23-24).

Odpustenie nám pomáha 
uzdraviť svoju dušu od previ-
není a  hriechov, aby v  našom 
srdci zavládol pokoj. Odpus-
tenie vo sviatosti zmierenia je 
jedným z najlepších liekov pre 
našu dušu. Pokora a  uznanie 
svojich previnení nám pomá-
ha odpúšťať tým, ktorí ublížili 
nám.

Svätý Otec František na svia-
tok Zvestovania Pána pri za-
svätení Ruska a  Ukrajiny Ne-
poškvrnenému Srdcu Panny 
Márie v  homílii povedal tieto 
slová: „Svätá spoveď je sviatosť 
radosti, pretože prináša radosť 
z  odpustenia. Potrebujeme to, 
pretože každé vnútorné znovu-
zrodenie, každý duchovný pre-
lom začína odtiaľto, od Božieho 
odpustenia… Božia prítom-
nosť, Božie odpustenie, ktoré je-
diné odstraňuje zlo, rozptyľuje 

Foto: Peter Lazor
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Aktuálna téma

Monika Hodnická
šéfredaktorka

monika.hodnicka@gmail.com

Editoriál

Veľkonočné sviatky sú najväčším kresťanským sviatkom. Ježiš nám svojou obetou na kríži a svojím 
zmŕtvychvstaním otvoril novú nádej, lásku a svetlo do našich životov a vieru vo večný život. 

Nedeľa po Veľkej noci je sviatkom Božieho milosrdenstva. Prepojenie Veľkej noci a Sviatku Božieho 
milosrdenstva je jedným z najväčších darov zmŕtvychvstalého Pána Ježiša Krista. 

Je to dar jeho nekonečného milosrdenstva – dar zmierenia, dar odpúšťania a dar pokoja.

Posolstvo Božieho
milosrdenstva
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V nedeľu na sviatok Svätej rodiny 27. decembra 2020 pápež František ohlásil osobitný rok rodiny 
„Amoris laetitia“, ktorý následne začal 19. marca 2021 na slávnosť sv. Jozefa, a to pri 5. výročí vydania 

apoštolskej exhortácie Amoris laetitia. Rok rodiny vyvrcholí 26. júna 2022 slávením X. svetového stretnutia 
rodín v Ríme. Ako pri oznámení vysvetlil pápež, ide o špeciálny rok uvažovania nad vzorom manželskej 

a rodinnej lásky so zreteľom na evanjelizačnú úlohu rodiny.

NÁUČNÝ ČLÁNOK

Rodina ako subjekt 
pastorácie

Celá Cirkev je teda pozvaná po-
kračovať v  prehlbovaní lepšieho 
poznania hodnoty manželského 
a rodinného života. Pápež Fran-
tišek hovorí: „Uprostred ťažkostí 
našej doby sa dnes rodina viac 
ako kedykoľvek predtým ukazu-
je ako znamenie čias a Cirkev je 
pozvaná predovšetkým aktívne 
načúvať rodinám a  súčasne ich 
zapájať ako subjekty pastorácie.

Na prinášanie Božej lásky ro-
dinám a  mladým ľuďom, ktorí 
budú utvárať rodiny zajtrajška, 
potrebujeme pomoc samotných 
rodín, ich konkrétnu skúsenosť 
života a  spoločenstva. Potrebu-
jeme manželov po boku duchov-
ných pastierov, aby kráčali s iný-
mi rodinami, pomáhali slabším 
a  aby ohlasovali, že aj v  ťažkos-
tiach sa Kristus sprítomňuje vo 
sviatosti manželstva, aby daroval 
nežnosť, trpezlivosť a nádej všet-
kým, v každej situácii života.

Tak ako boli manželia Akvila 
a  Priska vzácnymi spolupracov-
níkmi sv.  Pavla v  jeho poslaní, 
tak aj dnes mnoho manželských 
párov a  dokonca celých rodín 
s  deťmi, môže sa stať hodnot-
nými svedkami pre sprevádza-
nie iných rodín, byť komunitou 
a  rozsievať semiačka spoločen-
stva medzi národmi, ktoré pri-
jímajú prvotnú evanjelizáciu, 

a  tým prispieť rozhodujúcim 
spôsobom k ohlasovaniu Krista.

Manželstvo, tak ako kňazstvo, 
slúžia na budovanie Božieho 
ľudu a udeľuje manželom osobit-
né poslanie pri budovaní Cirkvi. 
Spoluzodpovednosť za misiu si 
preto žiada manželov a  vysväte-
ných služobníkov, osobitne bis-
kupov, aby spolupracovali plod-
ným spôsobom na starostlivosti 
o  domáce cirkvi a  na ich ochra-
ne. Preto sa my pastieri musíme 
nechať osvietiť Duchom, aby sa 
uplatnil v tomto ohlasovaní spá-
sy zo strany manželských párov, 
ktoré sú často pripravené, ale nie 
sú povolávané. Ak ich však povo-
láme, zavoláme ich spolupraco-
vať s nami, ak im dáme priestor, 
môžu prispieť svojím dielom 
k vytváraniu cirkevného tkaniva.

Mnoho rodín si neuvedomuje, 
aký veľký dar dostali vo sviatos-
ti, účinnom znaku Kristovej prí-
tomnosti, ktorá sprevádza každú 
chvíľu ich života. Keď rodina na-
plno objaví tento dar, cíti túžbu 
podeliť sa s ním s ostatnými rodi-
nami, pretože radosť zo stretnu-
tia s Pánom má tendenciu šíriť sa 
a vytvára ďalšie spoločenstvo, je 
prirodzene misionárska.“

List Svätého Otca 
určený manželom

Svätý Otec oznámil aj zverejne-
nie osobitného listu manželom. 

„Dnes na sviatok Svätej rodiny zverej-
ňujem list, ktorý som napísal, mysliac 
na vás. Má byť mojím vianočný darom 
pre vás manželov: má byť povzbudením, 
znamením blízkosti a  tiež príležitosťou 
pre meditáciu.“

V liste manželom okrem iného píše: Po-
volanie k manželstvu je povolaním riadiť 
nestabilnú loď, avšak bezpečnú vďaka 
realite sviatosti, na niekedy rozbúrenom 
mori. Koľkokrát by ste chceli podobne ako 
apoštoli zvolať: „Učiteľ, nedbáš o  to, že 
hynieme?“ Nezabúdajme, že prostredníc-
tvom sviatosti manželstva, je Ježiš na tejto 
lodi prítomný. Dbá o vás, zostáva s vami 
v každej chvíli.

V  inom úryvku evanjelia učeníci vidia 
Ježiša ako sa blíži uprostred búrky a prijí-
majú ho na loď. Tak aj vy, keď zúri búrka, 
dovoľte Ježišovi nastúpiť do lode, lebo keď 
k nim vstúpil do lode, vietor utíchol.

Iba ak sa odovzdáte do Pánových rúk, 
budete schopní čeliť tomu, čo sa zdá ne-
možné. Cesta spočíva v  uvedomení si 
a  uznaní krehkosti a  bezmocnosti, ktorú 
prežívate tvárou v  tvár mnohým situáci-
ám okolo vás, ale zároveň v tom, že ste si 
istí v  tom, že takto sa Kristova sila preja-
vuje vo vašej slabosti. Nenechajte sa pre-
môcť únavou. Sila lásky nech vás urobí 
schopnými hľadieť viac na iných  – na 
manželského partnera, na deti  – než na 
vlastnú únavu. Znovu si prečítajte hym-
nus na lásku od sv. Pavla (1Kor 13, 1-13). 
Naliehavo proste Sv. rodinu o tento dar.

Takýmto spôsobom spoločný život ne-
bude pokáním, ale útočiskom uprostred 
búrok. Nech je rodina miestom prijatia 
a porozumenia. Uchovajte si v srdci radu, 
ktorú som dal manželským párom v troch 
slovách: „s dovolením, ďakujem, prepáč“. 
A keď dôjde ku konfliktu, nikdy nekončite 
deň bez zmierenia sa. Nehanbite sa spo-
ločne kľačať pred Ježišom v  Eucharistii, 
aby ste našli chvíle pokoja a vzájomného 
pohľadu plného nehy a  dobroty. Alebo 
chytiť toho druhého za ruku, keď je trochu 
nahnevaný a vyčariť z neho úsmev. Vyslo-
viť spoločne krátku modlitbu, nahlas, ve-
čer pred spaním, s Ježišom, ktorý je medzi 
vami prítomný.

Štefan Saloka, farár

Rok rodiny – Amoris laetitia

Pripomeňme si však je-
den dôležitý fakt, a  síce, 
že Biblia ani iné historic-
ké zmienky o  Ježišovi sa 
nezmieňujú o  tom, ako 
vyzeral. Aj preto pojmy 
„podobizeň“ a  „portrét“ 
nemusia mať rovnaký výz-
nam. V niektorých situáci-
ách môže byť podobizňou 
aj dielo, ktoré nevychádza 
z  reálneho vyobrazenia 
a nepodobá sa na zobrazo-
vaného. Realistický portrét 

tak, ako ho vnímame dnes, 
totiž vznikol až v  19. sto-
ročí. V staršej histórii teda 
vznikali skôr podobizne/
portréty, ktorých úlohou 
bolo, aj za pomoci atri-
bútov/symbolov, zacho-
vať vizuálnu informáciu 
o  danej osobe, stvárnenie 
jej postavy a  neskôr aj čŕt 
tváre, či už reálnych, ale-
bo idealizovaných. Tie boli 
spájané s  magickými mo-
tívmi, alebo mali znásobo-

Vizuálne umenie
na ceste

ku Kristovi
Zobrazovanie postavy Ježiša Krista v umení je veľmi obšírna 

téma. Už jeho samotná história je trochu rozporuplná, 
pretože zobrazovať Boha bolo v najstarších dejinách prísne 

zakázané, nakoľko ho ako nadpozemskú bytosť ani nemožno 
zobraziť. S príchodom Krista sa však situácia začala meniť, 
keďže Ježiš je Boh, ale zároveň človek, ktorého je možné 

zobraziť vďaka jeho ľudskej podobe. 
Takéto vyobrazenia začali vznikať pomerne skoro 
a najstaršie, ktoré sa zachovali, sú z 3. storočia.

Christogram 
- symbol Alfa 
a Omega 
zo 4. str. Vatikánske 
múzeum.
Zdroj: https://
en.wikipedia.org/
wiki/Christogram

Z HISTÓRIE/umenie

Z kostola v Tepličke. 
Foto: J. Sendrej



Toto prežívanie je podprahovo podporova-
né stálou úzkosťou, ktorá sa môže prejaviť ako 
nechuť do jedla, neschopnosť zaspať, pocity 
nevoľnosti alebo závratu, plačlivosť alebo ne-
gativizmus, ktorý sme predtým u seba nebadali. 
Aj v  takomto stave však existujú minimálne tri 
činnosti, ktoré máme stále viac-menej pod kon-
trolou.

Spolupatričnosť
Podľa ekonomických výskumov existujú dve 

formy charitatívneho správania  – dlhodobé 
malé dary a krátkodobé výrazné formy humani-
tárnej pomoci. Pri pohľade na trpiacich ľudí sú 
aj v nás samotných spúšťané mechanizmy, kto-
ré v nás vyvolávajú smútok a beznádej. Jedinou 
skutočnosťou, o ktorú sa v takej chvíli dokážeme 
oprieť, je pocit spolupatričnosti a snaha pomôcť 
druhým.

Psychologické výskumy naznačujú, že prispie-
vanie do zbierok humanitárnej pomoci v  akej-
koľvek forme znižuje mieru úzkostného prežíva-
nia z dvoch dôvodov. Jedným je radosť z pomoci 
ľuďom, ktorí to skutočne potrebujú, a druhým je 
viera v to, že aj nám bude poskytnutá podobná po-
moc, ak ju budeme v krajnej situácii potrebovať.

Krízový manažment
Veľkú úľavu od negatívnych emócií prináša po-

cit, že máme stále aspoň malú časť svojho života 
pod kontrolou. Protipólom je pocit bezmocnos-
ti, ktorý je typický pri neočakávaných závažných 
krízach. Odklonenie pozornosti k  praktickým 
činnostiam navyše prináša potrebné rozptý-

lenie. V  prípade vojnových konfliktov môže ísť 
o zistenie informácií o najbližších úkrytoch, sig-
náloch sirén alebo o najbezpečnejších miestach 
v dome alebo v byte.

Rovnako upokojujúce môže byť vytvorenie 
zásob základných potravín a vody, ktoré rodina 
potrebuje na jeden týždeň. Zaobstaranie svie-
čok, zápaliek, variča, hygienických pomôcok – to 
všetko môže dať úzkosti stopku a zamerať myš-
lienky na hľadanie riešení, teda hľadanie pozi-
tívneho výsledku.

Zachovanie denného režimu
Už počas celosvetovej pandémie sa psycholó-

govia vo svojich výskumných zisteniach zhodli 
v  tom, že zachovávanie denného režimu, ktorý 
sa podobá času pred vypuknutím krízy, výrazne 
pomáha udržiavať psychickú pohodu. Môže ísť 
o akékoľvek rutiny, ktoré človek vykonáva pravi-
delne a svojím spôsobom ho vracajú z katastro-
fických predstáv vo fantázii späť do každodennej 
reality.

Počas krízovej situácie je denný režim naru-
šený zvyčajne neprimerane dlhým sledovaním 
správ, či už v televízii alebo na internete. Prehna-
ná pozornosť venovaná vyhľadávaniu negatív-
nych informácií môže narušiť na jednej strane 
pracovný čas alebo plnenie školských povin-
ností, ale aj voľný čas a  prežívanie radostných 
okamihov. Ak je to možné, je vhodné obmedziť 
sledovanie svetového diania na hodinu denne 
a počas zvyšku dňa si plniť povinnosti a využívať 
voľný čas tak, ako predtým.

Zuzana Klučárová, 
psychologička

pokoj
A dobro

02
2022

pokoj
A dobro

02
2022

6 7

NÁZOR PSYCHOLÓGA

Tri lieky  
na úzkosť z vojny

Keď máme vojnu takpovediac za plotom, napadajú nám myšlienky márnosti 
a cítime emócie ako bezmocnosť, hnev alebo strach. Ide o súčasť šoku, ktorý je 

prirodzenou reakciou na novú krízovú situáciu.

Z HISTÓRIE/umenie

vať silu zobrazeného a moc pôsobiť vo vypätých 
životných situáciách. A tak i o Kristovom vzhľa-
de na prvých umeleckých zobrazeniach možno 
v  tomto kontexte hovoriť ako o  podobizni. Sa-
mozrejme, veľmi špecifickou témou je Turínske 
plátno, ktoré sa ako relikvia objavilo v 14. storočí 
a  dodnes je predmetom diskusií a  intenzívne-
ho skúmania teológov, historikov a  odborníkov 
z ďalších vedeckých oblastí.

Ale ani cesta k zobrazovaniu Ježiša Krista ne-
bola jednoduchá. Prvá biskupská synoda, ktorá 
podporovala obrazové znázornenie Ježiša, sa 
konala v roku 692 a priniesla tvrdenia, že takéto 
zobrazenia sú duchovne užitočné pre veriacich. 
Na druhej strane byzantský cisár Lev  III. vydal 
v  prvej polovici 8. storočia sériu ediktov proti 
obrazom, tie vyvolali takmer storočie trvajúci 
náboženský konflikt, ktorý sa napokon skončil 
v  prospech obhajcov zobrazovania Ježiša Kris-
ta. Situácia sa sčasti vyriešila v  roku 787, keď 
legitimitu obrazov potvrdil siedmy ekumenický 
koncil Cirkvi, pričom obe časti kresťanstva prijali 
teologickú legitimitu Ježišových zobrazení a na-
sledovalo ich umelecké rozvíjanie.

Ranokresťanské umenie zobrazovalo Ježiša 
v symbolickej forme, písmovej ako christogram, 
alebo figurálnej ako baránok, neskôr lev (Au-
gustín z Hippo Regia: tak ako lev v snahe uniknúť 
lovcom zahladzuje vlastné stopy chvostom, tak 
Kristus odpúšťa hriechy ľuďom), pelikán (Phys-
iologus: kŕmi mláďatá vlastným telom tak, ako 
Spasiteľ obetuje vlastné telo), jednorožec (Phys-
iologus: ukrýva sa na lone nepoškvrnenej panny 
tak, ako sa Spasiteľ usídlil v lone skutočnej a ne-
poškvrnenej Panny Márie), orol (orol s  rybou 
v pazúroch je ako Kristus dvíhajúci rybu – veria-
ceho – z krstného prameňa do večnej blaženos-
ti), ďalej ryba, fénix, vinič, atď. Možno sa začudu-
jete, ale medzi týmito symbolickými zvieratami 
sa objavuje aj vyslovene pohanské (keltské) po-
svätné zviera diviak (nem. Eber), aj keď toto zo-
brazenie zrejme vzniklo chybnou interpretáciou 
mena praotca H/Ebrejov (Ibri). Zvláštne a mož-
no rovnako nečakané miesto v Kristovej symbo-
like má aj had (Physiologus: v  nílskych vodách 
žil vodný had, ktorý bol nepriateľom krokodílov, 
a keď videl krokodíla spať s otvoreným pažerá-
kom, vkĺzol do neho a roztrhal jeho vnútornosti; 
symbol Krista, „ktorý zostúpil do ríše mŕtvych 
a zvíťazil tak nad smrťou a diablom“).

Prvé zobrazenia Krista ako človeka sa opierali 
o  antické predlohy a  Ježiš bol zobrazovaný ako 
mladý, urastený muž bez fúzov, s  kučeravými 
vlasmi (Dionýzos, Hermes, Orfeus), nesúci na 
pleciach jahňa (stelesnenie antickej kalokaga-
tie). Od konca 4. storočia, keď sa kresťanstvo 
stalo štátnym náboženstvom, bol Kristus zobra-
zovaný ako panovník v  cisárskom purpurovom 
rúchu, s  krátkymi fúzami a  dlhými vlasmi, pri-
čom takto sa zachoval do súčasnosti.

Existuje veľa tematických zobrazení Krista, 
z  ktorých každé si zaslúži a  vyžaduje osobitnú 
pozornosť. V tých najčastejších je Ježiš zobrazo-
vaný ako božský vládca, spravodlivý sudca, vy-
kupiteľ alebo dieťa (Jezuliatko), atď. K ďalším ty-
pom patrí i krucifix, ktorý viedol k naratívnemu 
zobrazovaniu príbehov zo života Krista a natoľ-
ko sa medzi ľuďmi zovšeobecnil, že v konečnom 
dôsledku sa stal motívom ľudského utrpenia.

Miroslava Lazniová, historička

Zdroje: HALÁSZOVÁ, Ingrid - IHRINGOVÁ, Katarína - KIŠOŇOVÁ, 
Renata. Hľadanie identity v portrétnom umení. Filozofická fakulta TU 
v Trnave, 2019, 107 s.; https://www.christianitas.sk/; ŽÚBOROVÁ, 
Mária – ŽÚBOR, Peter. Christologický cyklus I. – II. In Encyklopédia 

kresťanského umenia. 229 s.

Kristus ako Dobrý pastier na freske z 3. storočia.
Zdroj: https://www.christianitas.sk/
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z filiálky Teplička

Držať spolu v každej dobe Doba, v ktorej dnes žijeme, sa neustále mení, tak ako aj náš život. Sme svedkami veľkých zmien a nových situácií. 
Pandémia, koronavírus, vojnový stav na Ukrajine. To sú situácie, na ktoré sme neboli pripravení, no napriek tomu sa 
s nimi musíme vyrovnať. Osobne, v rodine, v skupine priateľov, v zamestnaní, v spoločnosti… Situácie, ktoré zasiahli 

každého z nás a zraňujú nás rôznym spôsobom, prinášajú nám určitú stratu komfortu, pohodlia a v mnohých 
prípadoch aj depresívne stavy.

Ako sa stým vyrovnať? Ako 
môžeme nájsť v  tomto svete 
jednej veľkej zmeny a  neoča-
kávaných situácií trochu pozi-
tivizmu? Táto možno nerieši-
teľná úloha má zdanlivo ľahké 
riešenie. Je potrebné držať spo-
lu v  každej chvíli, v  každej si-
tuácii. To je pravda, ktorú sme 
počúvali už odmala a  mali by 
sme sa jej držať najmä v  tejto 
ťažkej a neľahkej dobe.

Odpovede prečo držať spolu 
nájdeme cez našu vieru a hlav-
né Božie prikázanie  – milovať 
Boha a  blížneho svojho. Ta-
káto je jednoduchá odpoveď 
našej viery v  Boha. Držať spo-
lu znamená viac lásky a menej 
zla, viac dobra a menej hnevu, 
viac radosti a  menej závisti, 
viac ochoty a pomoci a menej 
nenávisti, viac dávať, ako brať 
a mať.

Držať spolu v  dnešnej ne-
ľahkej a nevyspytateľnej dobe, 
kedy život plynie v okamihoch, 
sa môže každá jeho chvíľa 
zmeniť na nepoznanie a  z  re-
latívnej zóny komfortu sa mô-
žeme ocitnúť v  zóne ohroze-
nia. Klasik by povedal, že len 
tak jednoducho  – lúsknutím 
prsta. Dnes sme zdraví, žijeme 
šťastný život v mieri mimo vo-
jenského ohrozenia a ak bude-
me držať spolu, bude to tak aj 
naďalej. Držať spolu jeden pri 
druhom, v  rodine, v  zamest-
naní, v spoločnosti, prejavovať 
vzájomnú lásku a solidaritu.

Pandémia koronavírusu nám 
ukázala zrkadlo spoločnosti, 

mnoho našich príbuzných 
a  známych ranila v  tom naj-
horšom – v strate života, vojna 
na Ukrajine nám ukazuje po-
dobu diabla v ľudskej koži cez 
mocipánov a  po zuby ozbro-
jeného vojska. Napriek tomu 
držíme spolu a  snažíme sa 
pomáhať si v  každom ohľade 
a  sme príkladom sily spoje-
nectva. V  boji proti pandémii 
a  proti vojnovému agresorovi 
sa spájame naprieč Európou 
a celým svetom. Pojem spoje-
nectva sa z  vojenského slov-
níka dostal do bežného života 
a  spolu sa spájame pre dobro 
naše, našich blížnych a  ce-
lej spoločnosti. Svet sa spo-
jil počas pandémie aj počas 
vojny na Ukrajine. Navzájom 
sme sa spojili. Pomohli sme 
si pri pandémii koronavírusu 
a  pomáhame aj utečencom 
utekajúcim pred vojnou na 
Ukrajine. Držíme spolu a naša 
spoločná solidarita je odpo-
veď na otázku v úvode: Ako sa 
s tým vyrovnať?

Držme spolu, dnes je to po-
trebné, nutné, ba priam až 
nevyhnutné viac ako inokedy. 
Súdržnosť, solidaritu a  lás-
ku musíme povýšiť nad všet-
ky nedostatky tejto doby a  aj 
nad seba a  nad svoje túžby 
po uznaní a  bohatstve. Neza-
budnime, že naše zaváhanie 
v súdržnosti v akejkoľvek chví-
li – od bežných okamihov v na-
šom živote, v  spoločnosti až 
po okamihy vážnych rozhod-
nutí – bude voda na mlyn pre 

nedostatky tejto doby a  ne-
gatívne zmeny v  spoločnosti. 
Nedovoľme to. Držme spolu 
v  našich rodinách a  v  spoloč-
nosti. Podporujme sa a pomá-
hajme si navzájom, spojme sa 
pre dobré zmeny a dobrý život 
každého z nás.

Na záver mi dovoľte povedať 
jednu myšlienku, ktorú som 
v  tejto rýchlej dobe zazname-
nal na sociálnych sieťach: „Ak 
by každý človek našiel vnútor-
ný mier, žiadna vojna by ne-
musela existovať.” Preto Vám 
všetkým prajem, aby sme prá-
ve dnes v  dobe radosti z  Veľ-
kej noci a  z  nášho vykúpenia 
našli vnútorný pokoj a  mier 
v našich srdciach. Tento pokoj 
sa okrem modlitieb dá nájsť 
aj v  našich rodinách. Pretože 
nedostatky dnešnej doby nie 
sú len o  vojnách a  katastro-
fách vo svete, je to aj o  všet-
kých nezmyselných vojnách 
v  našich rodinách a  často len 
v  nás… Pevne verím, že ten-
to čas budeme tráviť v  kruhu 
našich najbližších, a  preto 
hľadajme pokoj a šírme ho ďa-
lej, aby sme ho mohli neskôr 
taktiež dostať. Dnešný svet je 
veľmi rýchly, preto nestrácaj-
me čas hnevom a nenávisťou. 
Využime tento čas na modlit-
bu a  načerpajme po ťažkých 
časoch silu premeniť naše ro-
diny a  domácnosti na miesta 
pokoja. Držme spolu v  každej 
dobe!

Peter Lačný a Klára Lačná, 
TepličkaFoto: Peter Lazor
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Spišský Jeruzalem
CALVARIO JERUSALEM

V Spišskej Kapitule a v lokalite zvanej Pažica odborníci objavili unikátnu koncepciu teritória, ktoré pripomína 
staroveký Jeruzalem. Pôvodnú hypotézu krajinárov o existencii „Spišského Jeruzalema“ potvrdili aj historici. 

Veriacim v časoch, keď boli púte do Svätej zeme kvôli vojne s Turkami problematické, mali umožniť čo najvernejšie 
prežiť krížovú cestu. Podobná symbolická krajina sa nikde inde na Slovensku nenachádza.

tIp na výlet

Na počiatku aktivít spoje-
ných so Spišským Jeruzale-
mom bol unikátny nález z roku 
2002, kedy symbolický rámec 
kalvárie objavil na spišskej Pa-
žici krajinár doc. Ing. Peter Jan-
čura, PhD.

Symbolické miesta „Spišské-
ho Jeruzalema v Spišskej Kapi-
tule na Pažici a  Sivej Brade sa 
nachádzajú v  lokalite svetové-
ho kultúrneho dedičstva UNE-
SCO. Toto historické pútnické 
miesto, na pozadí ktorého sa 
vypína Spišský hrad, sa nachá-
dza pozdĺž bývalej významnej 
stredovekej cesty Via magna, 
v súčasnosti na turistickej trase 
Gotickej cesty.

Slovenský unikát
„Spišský Jeruzalem“ sa za-

čína Katedrálou sv.  Martina 
v  Spišskej Kapitule a  končí 
Kaplnkou sv.  Kríža na Sivej 
Brade. V krajine stredného Spi-
ša, ktorá je známa nádherným 
kultúrnym a prírodným dedič-
stvom, pribudol objav vedome 
formovanej religióznej symbo-
lickej krajiny na Pažici, ktorá 
je pravdepodobne najstaršou 
kalváriou na Slovensku (počiat-
ky výstavby siahajú do r. 1666) 
Usporiadanie kaplniek ju zara-

ďuje k typu Calvario Jerusalem, 
s  vyznačenými miestami spo-
jenými s  udalosťami posled-
ných dvoch dní života a  smrti 
Ježiša Krista v Jeruzaleme.

Inšpirácia 
z Poľska

Kľúčovú úlohu pri vzniku sys-
tému kaplniek na Pažici zohral 
Juraj Bársony, spišský prepošt 
(1663  – 1675), neskôr jágerský 
biskup a  členovia Spoločnosti 
Ježišovej  – jezuiti, ktorí tu pô-
sobili od začiatku 17. stor. do 
roku 1773. Pravdepodobne sa 
inšpirovali výstavbou Kalwarie 
Zebrzydowskej v  Poľsku, kto-
rá bola postavená analogicky 
s miestami pobytu Ježiša v jeho 
posledných dňoch života v  Je-
ruzaleme. Jezuiti založili v Spiš-
skej Kapitule v  roku 1647 ško-
lu, viedli morálne a  filozofické 
dišputy v  slovenskom jazyku, 
hrali divadelné predstavenia 
a  mystériá na Pažici. Mystériá 
(náboženské divadlo) trvali aj 
niekoľko dní. Predstavovali časť 
evanjelií, ktoré opisovali Po-
slednú večeru, zajatie, súdenie 
Krista, jeho smrť a pochovanie. 
Odohrávali sa pred Veľkou no-
cou, počas Veľkého týždňa.

Prehľad 
jednotlivých 
pamiatok

Najstaršou pamiatkou na 
Pažici je archeologická loka-
lita, na ktorej sa nachádzajú 
základy bývalého kláštora 
sv. Martina (benediktínskeho?) 
z  11. stor. Zohral významnú 
úlohu pri evanjelizácii, rozvoji 
vzdelanosti a kultúry severový-
chodného Slovenska. V projek-
te predstavuje dom veľkňaza 
Annáša.

Katedrála sv. Martina v Spiš-
skej Kapitule v  projekte pred-
stavuje večeradlo  – miesto 
Poslednej večere Pána Ježiša. 
Časť katedrály pochádza z  13. 
stor. V rokoch 1462 – 1478 bola 
západná románska časť a  vý-
chodná časť  – loď prebudova-
ná v gotickom slohu, ktorú dal 
postaviť vtedajší pán Spišského 
hradu Štefan Zápoľský (1493 – 
1499).

Biskupská rezidencia v Spiš-
skej Kapitule predstavuje 
v  projekte dom veľkňaza Kaj-
fáša, miesto zasadnutia veľra-
dy. Prízemie východného trak-
tu budovy pochádza ešte z 13. 
stor. počas storočí bola niekoľ-

kokrát prebudovaná. Keď sa 
Spišská Kapitula stala sídlom 
biskupstva, budova bola pre-
stavaná v barokovom slohu do 
dnešnej podoby (1777 – 1780).

Kaplnka sv.  Rozálie na Pa-
žici, postavená v  roku 1666, 
v  projekte predstavuje palác 
Herodesa. Sv.  Rozália je pat-
rónkou proti moru a  cholere. 
Ku kaplnke chodievali mnohí 
pútnici a procesie.

Kaplnka sv.  Františka Xa-
verského na Pažici, postavená 
v roku 1669, v projekte predsta-
vuje pevnosť Antónia  – sídlo 
Piláta. Ku kaplnke putovalo 
množstvo pútnikov s  prosbou 
o uzdravenie.

Na vrchole Sivej Brady stál 
podľa legendy odpradávna dre-
vený kríž. Na tomto mieste bola 
v  roku 1675 postavená Kapln-
ka sv. Kríža. Konali sa tu veľké 
procesie za účasti spišských 
prepoštov, kolegiátnej kapitu-
ly, okolitej šľachty a  veriacich 
zo širokého okolia. V  projekte 
predstavuje Golgotu  – miesto 
ukrižovania Ježiša.

Malé kaplnky  – Božie muky 
sú situované na severnom 
a  južnom okraji Pažice. V  sú-
časnosti je ich sedem. Sú po-
ložené na skalných vyvýše-

ninách, chrbtom otočené ku 
kalvárii a  nikami smerované 
k ceste. Boli v nich umiestnené 
obrazy zo života Ježiša Krista. 
V  projekte naznačujú priebeh 
pomyselných jeruzalemských 
hradieb.

Ďalším významným nále-
zom sú dokumenty o  rybní-
koch a  parku juhovýchodne 
od obce Jablonov, za Vavrin-
covým potokom, čo v projekte 
predstavuje Getsemanskú zá-
hradu. Žiaľ, táto časť zanikla. 
Nezmenil sa však tok Vavrin-
covho potoka, ktorý evokuje 
potok Cedron, tečúci údolím 
popri hradbách starého Jeru-
zalema.

Porovnanie 
s izraelským 
Jeruzalemom

Kaplnky na Pažici sú vzdiale-
né od seba tak, ako sú vzdialené 
miesta posledných dní Kristov-
ho života v Jeruzaleme. Takmer 
v  mierke 1:1. Celková konfigu-
rácia terénu, travertínové skaly, 
kaplnky, Božie muky i prevažu-
júca borovica čierna, sú dôstoj-
ným prírodným rámcom Spiš-

ského Jeruzalema, evokujúcim 
prírodu Palestíny a Izraela.

Polohopis je v prípade „Spiš-
ského Jeruzalema“ aktuálny, ak 
pootočíme mapu stredovekého 
Jeruzalema o  90° proti smeru 
hodinových ručičiek a  porov-
náme s mapou „Spišského Jeru-
zalema“.

Kresťania po stáročia puto-
vali do Jeruzalema k  Božiemu 
hrobu, aby kráčali tou istou ces-
tou, ako kráčal Kristus. Počas 
tureckých vojen (od 11. stor.) to 
nebolo možné. Križiacke vojská 
prinášali informácie a  popisy 
z  Jeruzalema. Možno povedať, 
že to je základ vzniku kalvárií. 
Veriaci, ktorí chceli uvažovať 
nad utrpením Ježiša Krista, pu-
tovali na kalváriu. Tak prichá-
dzali aj na „Spišský Jeruzalem“.

Súčasný „Spišský Jeruzalem“ 
nie je len nádherným miestom 
hodným fotografovania, turis-
tických prechádzok, objavo-
vania chráneného územia či 
histórie, ale je aj miestom pre 
uvažovanie a  meditáciu. Aj 
dnešný turista, okoloidúci ale-
bo pútnik, zažije dotyk tohto 
premodleného miesta, precíti 
genius loci „Spišského Jeruzale-
ma.“

Spracovala: Monika Hodnická

Zdroj: •Košický samosprávny kraj/ www.terraincognita.sk •Z podkladov: Urbanisticko-architektonická štúdia religióznej krajiny Spišský Jeruzalem 
(ARLAND, s. r. o. – máj 2011). Mgr. Vladimír Olejník: Súbor kaplniek a Krížová cesta pri Spišskej Kapitule v lokalite svetového kultúrneho dedičstva 
UNESCO (archívny výskum 2011)

https://flog.pravda.sk/ametyst.flog?foto=541222
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Foto: Peter Lazor

krížová cesta
teplička 2022

 Fotky: P. Lazor a J. Sendrej



pokoj
A dobro

02
2022

pokoj
A dobro

02
2022

14 15

RUŽENCOVÉ BRATSTVO CIRKEVNÁ HUDBA

ZMENY V SPOLOČENSTVE 
RUŽENCOVÉHO BRATSTVA

Podľa stanov RB by sa mali konať každé tri roky voľby horliteliek. Tentokrát sa kvôli pandémii uskutočnili voľby s polročným 
meškaním. Dňa 3. apríla 2022 hlasovali členovia RB v tajnej voľbe za nového horliteľa a členov finančnej komisie v RB 

v Markušovciach. Správnosť výsledkov potvrdil pán kaplán Roman Saniga po nedeľnej svätej omši.

Od roku 2009 bola horliteľkou 
RB v  Markušovciach Bernadeta 
Maliňáková, ktorá prevzala túto 
úlohu po pani Kristíne Dobran-
skej. Momentálne funguje v  RB 
v Markušovciach deväť ruží a do-
terajšie horliteľky ruží sú: 1. Eva 
Mrovčáková, 2. Magdaléna Mar-
šaleková, 3. Agnesa Hamráková, 
4. Mária Grečková (ul. Michal-
ská), 5. Emília Klučárová, 6. Ber-
nadeta Maliňáková, 7. Anastázia 
Sopková, 8. Mária Reinerová st., 
9. Marta Bušovská, detská ruža – 
Adriana Lazorová.

ZMENY po voľbách 
3. 4. 2022:
Horliteľka ruží:  
 Anastázia Sopková
Členky finančnej komisie:
 Emília Klučárová,
 Mária Grečková  
 (ul. Nepomuckého)
V nasledujúcom období prebeh-
nú voľby horliteliek jednotlivých 
ruží.

AKTIVITY RB:
• Každú prvú nedeľu v  mesiaci 

sa po svätej omši v  markušov-
skom kostole koná výmena ru-
žencových kartičiek, na ktorej 
je jedno tajomstvo posvätného 
ruženca a  modlitba.Sme vďač-
ní, že vo farnosti funguje:

ŽIVÝ RUŽENEC  – člen ŽR sa 
modlí každý deň desiatok 
ruženca a  modlitbu, ktoré 
dostal pri výmene ruženco-
vých kartičiek v prvú nedeľu 
v mesiaci;

VEČNÝ RUŽENEC  – člen VR 
sa modlí všetky štyri ružen-
ce (radostný, bolestný, sláv-
nostný, svetla) 1x mesačne 
alebo 1x ročne v  stanovený 
čas;

SVÄTÝ RUŽENEC – člen SR sa 
modlí všetky štyri posvätné 
ružence 1x týždenne.

• Výzdoba kostola pri príležitosti 
rozličných sviatkov v  rámci li-
turgického roka a  upratovanie 
kostola a  okolia každú sobotu 
podľa harmonogramu/menné-
ho zoznamu.
„Chcela by som sa veľmi pek-

ne poďakovať za obdobie, počas 
ktorého som mohla slúžiť ako 
horliteľka ružencového bratstva 
v  markušovskej farnosti. Ďaku-
jem všetkým horliteľkám a  tiež 
farníkom za podporu, pochope-
nie, ústretovosť, toleranciu a  za 
vnímavé srdcia pre potreby našej 
farnosti. Zároveň prajem novej 
horliteľke RB Stazke Sopkovej 
veľa Božích milostí, pevné zdra-
vie, ochranu Panny Márie, po-
žehnanie v jej službe pre farnosť, 
ale aj množstvo pekných chvíľ 
v  spoločenstve všetkých členov 
RB.“           Bernadeta Maliňáková

-red-

Aj tieto nádherné slová spievame počas 
Veľkonočného obdobia v  piesni, kto-
rá je zároveň aj veľkonočnou sekven-
ciou – Obeť svoju veľkonočnú (Victimae 
paschali laudes). Je jednou zo štyroch 
sekvencií, ktoré sa zachovali dodnes. Jej 
text nám pripomína tajomstvo Veľkej 
noci, že Ježiš Kristus víťazne vstal z mŕt-
vych z  hrobu, ktorý Mária našla ráno 
prázdny.
Túto pieseň spievame vždy na Veľko-
nočnú nedeľu a  taktiež sa môže spievať 
aj počas celej veľkonočnej oktávy, kedy 
máme možnosť uvedomiť si veľkosť a vý-
znam Kristovho vzkriesenia pre náš život.
Sekvencia je hymnus spievaný alebo 
recitovaný počas liturgického slávenia. 
Kedysi sa sekvencie spievali pred evan-
jeliom, no dnes ich spievame pred spe-
vom Aleluja, po ktorom nasleduje evan-
jelium. V minulosti existovalo množstvo 
sekvencií pri príležitosti rôznych sviat-
kov, ba pre každú nedeľu v roku vlastná. 
Dnes sa počas liturgického roka okrem 
veľkonočnej sekvencie stretávame 
s ďalšími troma:
• Duchu svätý, príď z neba (Veni sancte 

spiritus), na sviatok Zoslania Ducha 
Svätého 

• Chváľ, Sione, Spasiteľa (Lauda Sion 
Salvatorem), ktorej autorom bol sv. To-
máš Akvinský, na sviatok Najsvätejšie-
ho Kristovho tela a krvi

• Stála Matka bolestivá (Stabat Mater 
dolorosa), na sviatok Sedembolestnej 
Panny Márie.

Vieme, že Pán z mŕtvych už vstal, Kris-
tus náš: Aleluja! Milostivý buď, Kráľ 
Kristus: Sláva ti, aleluja!
Majme aj my radosť zo zmŕtvychvstalé-
ho Pána a pripojme sa k jeho oslave ži-
vým spevom v našich chrámoch.

Mária Dutková, organistka

Vstal Pán Kristus,
nádej moja!

Michal Lazor ml. Foto: Peter Lazor



Foto: Peter Lazor
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ROK SO SVÄTÝM OTCOM

Úkon zasvätenia 
Nepoškvrnenému Srdcu 
Panny Márie

Ó, Mária, Matka Božia a naša Matka, k tebe sa 
utiekame v tejto hodine úzkosti. Ty si Matka, mi-
luješ nás a poznáš nás: nie je pred tebou skryté nič 
z toho, čo máme na srdci. Matka milosrdenstva, 
mnohokrát sme zakúsili tvoju prozreteľnú nehu, 
tvoju prítomnosť, ktorá nám prináša pokoj, pre-
tože nás vždy vedieš k Ježišovi, Kniežaťu pokoja.

Ale my sme stratili cestu pokoja. Zabudli sme 
na poučenie z  tragédií minulého storočia, na 
obete miliónov ľudí, ktorí padli vo svetových voj-
nách. Nedbáme na záväzky, ktoré sme ako Spo-
ločenstvo národov prijali, a zrádzame sny náro-
dov o mieri a nádeje mladých. Ochoreli sme na 
chamtivosť, uzavreli sme sa do nacionalistických 
záujmov, nechali sme sa vyprahnúť ľahostajnos-
ťou a paralyzovať sebectvom. Uprednostnili sme 
ignorovanie Boha, žili sme s našimi klamstvami, 
živili agresiu, potláčali životy a  hromadili zbra-
ne, pričom sme zabudli, že sme strážcami svoj-
ho blížneho i  samotného spoločného domova. 
Vojnou sme zničili záhradu zeme, hriechom sme 
zranili srdce nášho Otca, ktorý chce, aby sme 
boli bratmi a sestrami. Stali sme sa ľahostajnými 
voči všetkým a  všetkému okrem seba. A  s  han-
bou hovoríme: Odpusť nám, Pane!

V  biede hriechu, v  našich námahách a  kreh-
kostiach, v tajomstve neprávosti zla a vojny nám 
ty, svätá Matka, pripomínaš, že Boh nás neopúš-
ťa, ale naďalej na nás hľadí s  láskou, túži nám 
odpustiť a znovu nás zodvihnúť. On sám ťa daro-
val nám a do tvojho nepoškvrneného Srdca vlo-
žil útočisko pre Cirkev a  pre ľudstvo. Z  božskej 
dobroty si s  nami a  aj v  tých najstiesnenejších 
zvratoch dejín nás vedieš s nežnosťou.

Preto sa k  tebe utiekame, klopeme na dvere 
tvojho Srdca, my, tvoje drahé deti, ktoré sa nik-
dy neunavíš navštevovať a pozývať k obráteniu. 
V tejto temnej hodine nám príď na pomoc a po-
teš nás. Opakuješ každému z  nás: „Nie som tu 
azda ja, tvoja Matka?“ Vieš, ako rozviazať spleť 
našich sŕdc a uzly nášho času. Vkladáme do teba 
svoju dôveru. Sme si istí, že najmä v čase skúšky 
neodvraciaš zrak od našich prosieb a prídeš nám 
na pomoc.

Tak si to urobila aj v  Káne Galilejskej, keď si 
urýchlila čas Ježišovho vystúpenia a uviedla jeho 
prvé znamenie svetu. Keď sa hostina zmenila 
na zármutok, povedala si mu: „Nemajú vína“ 
(Jn 2,  3). Zopakuj túto výzvu Bohu ešte raz, ó, 
Matka, pretože dnes nám došlo víno nádeje, roz-
plynula sa radosť, rozriedilo sa bratstvo. Stratili 
sme ľudskosť, premárnili sme mier. Stali sme sa 
schopnými všetkého násilia a ničenia. Naliehavo 
potrebujeme tvoj materinský zásah.

Prijmi teda, Matka, túto našu prosbu.
Ty, hviezda morská, nedovoľ,
aby sme stroskotali vo vojnovej búrke.
Ty, archa novej zmluvy,
inšpiruj projekty a cesty zmierenia.
Ty, „nebeská zem“, vráť svetu Boží súlad.
Uhas nenávisť, utíš pomstu, nauč nás odpúšťať.
Osloboď nás od vojny, ochráň svet
pred jadrovou hrozbou.
Kráľovná ruženca, prebuď
v nás potrebu modliť sa a milovať.
Kráľovná ľudskej rodiny,
ukáž ľuďom cestu bratstva.
Kráľovná pokoja, vypros svetu pokoj.

Tvoj plač, Matka, nech pohne našimi zatvrd-
nutými srdcami. Nech slzy, ktoré si za nás vyro-
nila, dajú opäť rozkvitnúť tomuto údoliu, ktoré 
vysušila naša nenávisť. A kým hluk zbraní neutí-

Zasvätenie Ukrajiny a Ruska 
Nepoškvrnenému Srdcu Panny Márie
V piatok 25. marca 2022 v Bazilike sv. Petra v Ríme po večernej svätej omši zasvätil pápež František počas kajúcej 
pobožnosti Ukrajinu a Rusko Nepoškvrnenému Srdcu Panny Márie. Zároveň vyzval, aby sa k tomuto obradu pripojili 

veriaci po celom svete. Úkon zasvätenia vykonali kňazi aj v markušovskej farnosti.

cha, nech nás tvoja modlitba disponuje 
k  pokoju. Nech tvoje materinské ruky 
pohladia tých, ktorí trpia a utekajú pod 
ťarchou bômb. Nech tvoje materinské 
objatie uteší tých, ktorí museli opus-
tiť svoje domovy a  svoju krajinu. Nech 
nás tvoje bolestné Srdce pohne k súcitu 
a povzbudí nás, aby sme otvárali dvere 
a starali sa o zranené a trpiace ľudstvo.

Svätá Matka Božia, keď si stála pod 
krížom, Ježiš, vidiac pri tebe učeníka, 
povedal: „Hľa, tvoj syn“ (Jn 19, 26): tak 
ti zveril každého z nás. Potom učeníko-
vi, každému z nás, povedal: „Hľa, tvoja 
matka“ (v. 27). Matka, teraz ťa túžime 
prijať do nášho života a  do našich de-
jín. V túto hodinu stojí ľudstvo, vysilené 
a  zmätené, pod krížom spolu s  tebou. 
A potrebuje sa ti zveriť, zasvätiť sa Kris-
tovi prostredníctvom teba. Ukrajinský 
a ruský ľud, ktorý ťa s láskou uctieva, sa 
k tebe utieka, zatiaľ čo tvoje srdce bije za 
nich a za všetky národy, ktoré decimuje 
vojna, hlad, nespravodlivosť a bieda.

Preto my, Matka Božia i  naša Matka, 
slávnostne zverujeme a  zasväcujeme 
tvojmu Nepoškvrnenému Srdcu seba 
samých, Cirkev a  celé ľudstvo, osobit-
ným spôsobom Rusko a Ukrajinu. Prijmi 
tento náš akt, ktorý konáme s  dôverou 
a láskou; daj, aby prestala vojna a vypros 
svetu mier. Áno, ktoré vyšlo z tvojho Srd-
ca, otvorilo dvere dejín Kniežaťu pokoja; 
veríme, že skrze tvoje Srdce opäť príde 
pokoj. Tebe teda zasväcujeme budúc-
nosť celej ľudskej rodiny, potreby a oča-
kávania národov, úzkosti a nádeje sveta.

Nech sa skrze teba vyleje na zem Bo-
žie milosrdenstvo a nech naše dni opäť 
poznačí sladký rytmus pokoja. Žena, 
ktorá povedala áno, na ktorú zostúpil 
Duch Svätý, vráť medzi nás Božiu har-
móniu. Rozptýľ vyprahnutosť našich 
sŕdc, ty, ktorá „si živým prameňom ná-
deje“. V tvojom lone sa Ježiš stal člove-
kom, urob z  nás tvorcov spoločenstva. 
Kráčala si po našich cestách, veď nás na 
cesty pokoja. Amen.

-red-
(www.tkkbs.sk Oficiálny slovenský preklad

textu úkonu zasvätenia)



Sú tu najväčšie sviatky roka – Veľká noc. Vieme, čo sa počas Veľkej noci udialo – 
Pána Ježiša odsúdili, zbičovali, ukrižovali a na tretí deň vstal z hrobu a žije tu s nami až 

podnes. Hoci ho nevidíme očami, cítime jeho blízkosť, pomocnú ruku i ochranu.

PREČO PÁN JEŽIŠ, KEĎŽE JE 
BOH, NECHAL ĽUDÍ TAK NEĽÚ-
TOSTNE S NÍM ZAOBCHÁDZAŤ?

Chcel nás očistiť od hriechov, 
ukázať, že i  keď mu spôsobujeme 
veľké rany svojimi hriechmi, dokáže 
nám odpustiť. Preukázal nám sku-
tok veľkého milosrdenstva, Božej 
lásky a dal sa nám za vzor odpuste-
nia. Apoštolov naučil modlitbu Otče 
náš, podľa ktorej sa okrem iného 
modlíme, aby nám odpustil hriechy, 
ako aj my odpúšťame svojim vinní-
kom. Nuž, dokážeme odpustiť?

Denne stretáme spolužiakov, sú-
rodencov, dospelých či mladších, 
ktorí nás urazia slovom i skutkom. 
Povedia nám rôzne zlé veci  – Ne-
budem sa s tebou kamarátiť. Si roz-
maznaná! Si hrozný! Neznášam ťa! 
Niekedy nás ohrozia fyzicky  – ko-
panec, buchnát, drgnutie. Niekto 
nám odmietne poslať domáce úlo-
hy, alebo pomôcť pri upratovaní. 
Ublížení je naozaj veľa. Čo sa od 
nás očakáva? Podľa vzoru Ježiša 
nemáme tomu, kto nám ubližu-
je, vrátiť zlo. To však neznamená, 
že mu jeho správanie budeme so 
zvisnutou hlavou tolerovať. Môže-
me vinníkovi povedať, že sa nám 
jeho slová nepáčia, že nás urážajú, 
sú nám nepríjemné, no nebudeme 
na urážku odpovedať inou urážkou, 
na bitku bitkou. Slobodne vyjadrí-
me pocity, skúsime rozmýšľať nad 
tým, prečo sa to udialo, čo vinníka 
viedlo k tomu, aby nám ublížil. Je to 

naozaj ťažké. Takýmto správaním 
budeme i my vzorom pre iných.

Čo ďalej? Nielenže sa máme 
ovládnuť, ale ešte i  odpustiť? Poč-
kajme, kým sa útočník upokojí, 
možno nastane chvíľa, možno nie 
hneď, ale na druhý deň či týždeň, 
že si uvedomí nevhodné správa-
nie, ospravedlní sa. To je ten čas 
pre uvedomelého priateľa, že podá 
ruku a  odpustí. „Pán Ježiš žiada, 
aby sme odpustili „zo srdca“. Ide 
o to, aby sme napodobňovali Božie 
srdce, čiže srdce úprimné, bezhra-
ničné v láske, ktoré miluje, nehľadí 
na vlastný záujem. Milosrdné Božie 
pôsobenie v nás aktivuje schopnosť 
prosiť o odpustenie.

Do Božieho kráľovstva vstupu-
jú tí, ktorým bolo odpustené, lebo 
oni odpúšťali. Keď odpúšťame, 
pripravujeme sa, aby aj nám bolo 
odpustené, stávame sa duchov-
ne silnejšími, pokojnejšími, sme 
schopnejší vykonať viac dobra, po-
silňuje sa naša schopnosť k  mier-
nosti, utrpené zlo sa naisto premení 
na dobro v našom živote. Ak by sme 
neodpustili, nemôže byť ani nám 
odpustené, zostaneme v  napätí, 
hneve, nenávisti, horkosti, túžbe 
po pomste. To všetko nás oberá 
o duchovné i telesné sily a ničí naše 
zdravie.“

Adriana Lazorová
Zdroj: https://www.abuba.sk/abuba/node/550) 

Milí chlapci a dievčatá, prajeme si dostatok 
odvahy dokázať odpustiť a tiež vedieť požiadať 

o odpustenie.
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pre detiPRE RODIČOV

Nielen pedagóg, ale i my ro-
dičia by sme mali deti na vznik 
nového netradičného sociálne-
ho kontaktu pripraviť. Nejedná 
sa len o  spolužiaka cudzinca. 
Ide o spolužiaka cudzinca, kto-
rého okrem jazykovej bariéry 
trápi neskutočne veľké množ-
stvo negatívnych zážitkov. Po-
trebuje ich spracovať a  jeho 
správanie nemusí byť v súlade 
s normou – emocionálna labili-
ta, úzkosť, poruchy pozornosti, 
sociálna izolácia, stres, strach, 
pocit ohrozenia, obavy z  bu-
dúcnosti, beznádej, smútok, 
zmätok alebo hnev.

Nový žiak potrebuje čas, 
aby si na novú situáciu zvy-
kol. Zmena je pre neho veľkou 
psychickou záťažou. Odchod 
z  krajiny, kde dovtedy vyras-
tal, znamená odtrhnutie sa od 
všetkého, čo poznal. Zvyká si 
nielen na nový jazyk, nových 
učiteľov a spolužiakov, ale nie-
kedy aj na inú formu komuni-
kácie, iný spôsob vzdelávania, 
iné stravovanie a  pod. Môže 
mať strach z  neznámeho pro-
stredia. Chýba mu otec, ktorý 
bojuje, možno ani nevie, či ešte 
žije. Ani jeho rodičia (zväčša 
iba mamy) nemajú skúsenos-
ti so slovenským vzdelávacím 
systémom. Vzdelávací systém 
v krajine pôvodu môže byť od-
lišný, čo môže viesť k  nedoro-
zumeniam.

My dospelí by sme mali byť 
citliví a  vnímaví na rozmani-
tosť týchto prvotných prejavov 
a  mali by sme i  v  domácom 

prostredí s deťmi na tieto témy 
diskutovať. Napríklad o  kraji-
ne, z ktorej nový spolužiak pri-
chádza, ako si ju predstavuje, 
oboznámiť ho so spôsobmi 
komunikácie a kontaktu v rôz-

nych krajinách, pričom treba 
poukázať aj na spoločné znaky 
a  predovšetkým podporovať 
a  vzbudiť v  dieťati prirodzený 
záujem a empatiu. Možno mu 
prístupným spôsobom vysvet-

Pomoc blížnemu
Vojna na Ukrajine prináša rôzne úskalia, ktoré je potrebné okamžite riešiť, no často nevieme ako. 

Nemožno si pred nimi zatvárať oči. Mnohé z nich sa nás konkrétne dotýkajú. Napríklad je tu možnosť 
príchodu nových žiakov z Ukrajiny do triedy, kde chodí naše dieťa.

Škola
odpúšťania

liť, aké komplikácie 
môžu nastať  – čo títo 
malí Ukrajinci preží-
vajú a  že na základe 
toho, čo prežívajú, 
môžu niekedy byť 
odmietaví, smutní, 
úzkostliví a  možno 
i  agresívnejší. Zvlášť 
je potrebné, aby deti 
dokázali citlivo re-
agovať. Vysvetlíme 
im, že deti z Ukrajiny 
môžu pôsobiť nahne-
vane, ale my rodičia, 
tiež učitelia, sme tu 
preto, aby sme sa po-
starali, aby sa nikomu 
nič nestalo. Nech slo-
bodne vyjadria: „Tu 
sa nemusíš báť, my sa 
budeme s  tebou roz-
právať, hrať.“ Možno 
naše deti naučiť ne-
jaké ukrajinské slová, 
ktorými by dali naja-
vo, že majú záujem sa 
skamarátiť. Vzbudzuj-
me v nich i dôveru, že 
keď nebudú niečomu 
v  škole rozumieť, ale-
bo dôjdu do konflik-
tu, môžu sa obrátiť na 
dospelého.

Keď budeme dieťa-
ťu pravidelne ukazo-
vať formu slušného 
správania, ľahšie si na 
ňu privykne a  bude 
ju brať ako prirodze-
nú. Pri hrách s  inými 
deťmi sa ho snažme 
naučiť tolerancii, kto-
rá je opakom agresie. 
No a nezabúdajme sa 
za tieto situácie stále 
modliť.

Adriana Lazorová
(Použité informácie: minedu.sk, 

eduworld.sk)
Vyfarbite si obrázok: 1 – žltá, 2 – oranžová,
3 – modrá, 4 – telová, 5 – fialová, 6 - zelená



PRE MLÁDEŽ

Vytrvalé klopanie
V kostole občas zaznieva jedna veta, po ktorej počuješ hlboký nádych, niekto sa v lavici pomrví, 

a ty možno zagúľaš očami. Ktoré slová vedia dať veci takto „do pohybu“? 
No predsa: „…a teraz sa pomodlíme litánie k…“ A nasledujú mnohé nezrozumiteľné 

nekonečné zvolania, typické hlavne pre májové a júnové pobožnosti.

Prečo sa vlastne modlíme litánie?
V seriáli Teória veľkého tresku 

je postava Sheldona, ktorého 
návštevy sú sprevádzané vytr-
valým klopkaním. Ikonická je 
veta: „Penny? (klop, klop, klop) 
Penny? (klop, klop, klop) Pen-
ny? (klop, klop, klop)“. Obdob-

né je to aj pri modlitbe litánií. 
Pri nej „klopeme“ na nebeskú 
bránu a vyprosujeme si milosti.

Možno máš mladších súro-
dencov, alebo si pamätáš zo 
svojho detstva, že keď sme 
niečo chceli od rodičov, vedeli 
sme im vymyslieť najrôznej-
šie mená: „Mami, mamička, 
mamulienka…“ a  buď sme 
dostali o čo sme žiadali, alebo 
sme pochopili, že takto to ne-
dosiahneme. Pri loretánskych 
litániách oslovujeme našu ne-
beskú Mamu. Všetky mená jej 
patria a majú hlboký význam. 
Ktosi sa opýtal: „Čo robí Panna 
Mária v  nebi?“ Odpoveď zne-
la: „Kľačí pred svojím synom 
a  ustavične ho prosí za nás.“ 
Prečo teda nevzývať takú moc-
nú orodovníčku?

Orodovať znamená prosiť, 
alebo prihovárať sa. Keď sa 
modlíme k svätým, tak ich pro-
síme, aby sa za nás prihovára-
li u  Ježiša. Modlitbu k  svätým 
ktosi opísal ako žobranie o po-
moc. Keď nepomôže jeden, 
ideme k ďalšiemu. Môže sa ale 
stať, že to, o čo sa modlíme, nie 
je pre nás najlepšie, preto Boh 
neplní naše prosby. Alebo po-
stupne mení naše srdce a chce, 
aby sme sa k nemu takto priblí-
žili viac. Ale žiadna modlitba 
neostáva visieť vo vzduchu ne-
vypočutá.

K  Najsvätejšiemu Srdcu Je-
žišovmu sa modlíme hlavne 
v júni, ale aj každý prvý piatok 
v  mesiaci. Tu ideme priamo 
k  Zdroju. Všetky tie zvolania 
nám hovoria o tom, aký je Ježiš. 
A on sám sa nám darúva v Eu-
charistii so všetkým, čím je. Je 
to Srdce Syna večného Otca, 
ktoré sa spája s naším a aj nás 
robí Božími synmi a  dcérami. 
Je to stánok Najvyššieho, ktorý 
si takto robí príbytok aj v  na-
šom srdci. Horiace ohnisko 
dobročinnej lásky nás ľúbi 
a pomáha nám milovať aj tých 
okolo. V  ňom nájdeme všetku 
múdrosť a  poznanie pre náš 
život, v  ňom je prameň života 
a svätosti.

Svätými sa nestaneme sami 
od seba. Je to Božia milosť, 
ktorá v nás rastie. Ak jej to do-
volíme. Takto by sme mohli 
pokračovať ďalej. Vo svätom 
prijímaní sa s  naším srdcom 
spája Ježišovo srdce, ktoré chce 
s  nami zdieľať svoje utrpenie 
i lásku.

Keď teda najbližšie zaznie 
veta: „…a  teraz sa pomodlí-
me litánie k…“ môžeš sa zhl-
boka nadýchnuť, sústrediť sa 
na jednotlivé zvolania, a  tak 
klopať na nebeskú bránu. Viac 
ako kvetnatosť oceňuje náš 
Pán vernosť našich modlitieb.

Mária Reinerová ml.
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Foto: Peter Lazor



• Od 26. februára 2022 mohlo prísť 
na sväté omše do kostola už 50% 
veriacich z kapacity kostola (všetci 
bez obmedzení, očkovaní, neočko-
vaní atď.) a od 14. marca 2022 vlá-
da zrušila obmedzenia pre vstup 
na bohoslužby.

• Pracovníci firmy Bednár z Popra-
du začali 3. marca 2022 s opravou 
organu v kostole v Tepličke. Organ 
v Tepličke postavila firma Rie-
ger-Kloss z Krnova v roku 1949 ako 
svoj opus3091. Poslednú (gene-
rálnu) opravu organu uskutočnila 
v  novembri 2002 firma Franzen. 
V  organe sa nachádza celkovo 702 

píšťal. Časť píšťal je z dreva, časť zo 
zliatiny cínu a olova a časť zo zinko-
vého plechu. Všetky píšťaly boli vy-
čistené od prachu a nečistôt. V ná-
stroji sa už znova začal objavovať 
červotoč a tiež aj chyby, ktoré viedli 
k jeho nespoľahlivému fungovaniu. 
Preto celý nástroj bolo nutné nano-
vo vyčistiť a organovú skriňu natrieť 
prostriedkom proti drevokaznému 
hmyzu. Taktiež bolo prerobené za-
pínanie organu s pridaním osvet-
lenia na pedálnicu. Nakoniec bol 
nástroj naintonovaný a naladený. 
Organ bol odovzdaný do užívania 
1. apríla 2022. Celková cena opravy 
organu činila 2 200 Eur.

• Milan Krčmár previedol 15. marca 
2022 výmenu medených zvodov 
na kostole, ktoré boli prehnité. Pri 
práci mu pomáhal  Dušan Pavlík. 
Celková cena materiálu s prácou je 
1 760 Eur.

• Dňa 19. marca 2022 osadili  Vladi-
mír Gbúr a Dušan Pavlík na Krížo-
vej ceste na kalvárii drevené mini 
ohrady okolo krížov. Kovové kon-
štrukcie zhotovil Jozef Sendrej.

• 20. marca 2022 viedol pobožnosť 
Krížovej cesty na kalvárii cirkevný 
historik doc. Ľuboslav Hromják, 
spolu s hojnou účasťou veriacich z 
Tepličky, farnosti i okolia.

 Text a foto: Jozef Sendrej
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TEPLIČKA

MARKUŠOVce
• Do pôstneho obdobia sme vykro-

čili plní obáv z vojenskej invázie 
Ruska na územie nášho suseda 
Ukrajiny. 25. marca 2022, na svia-
tok Zvestovania Pána, Svätý Otec 
František zasvätil Rusko a celý 
svet Nepoškvrnenému srdcu Pan-
ny Márie. Pred samotným aktom 
v Bazilike sv. Petra s pokorou sám 
prijal a potom prítomným vyslu-
hoval Sviatosť zmierenia.

• Počas pôstu sa vo farskom kosto-
le pravidelne konala pobožnosť 

krížovej cesty vždy v piatok pred 
začiatkom svätej omše a v nedeľu 
popoludní o 15.00 hod.

• V prvý piatok mesiaca apríl pre-
biehala vo farskom kostole nočná 
adorácia, ktorá trvala až do rannej 
svätej omše fatimskej soboty. Je 
potrebné aj naďalej do modlitieb, 
pobožnosti, pôstu a odriekania 
vkladať prosby za ukončenie voj-
ny a mierové riešenia konfliktov.

Monika Hamráková

Zamýšľali ste sa niekedy nad tým, prečo si s is-
tými ľuďmi rozumiete skvele a  s  inými neviete 
nájsť spoločnú reč, ani keď sa snažíte?

Podľa Johna Ortberga je v každom z nás hlboko 
vpísaná túžba po intimite s inými ľuďmi a s Bo-
hom. Bráni nám v nej však naša odlišnosť. A tak, 
hoci najviac záleží na vzťahoch s inými a na tom, 
ako ich prežívame, ostávame často osamelí vo 
svojich ulitách a  čakáme na zázračný príchod 
dokonalého protipólu.

Lenže ani tento stav  – nájde-
nie ideálneho partnera  – nie je 
taký jednoduchý. Ľudia okolo 
nás a  ich potreby sa neustále 
menia. Intimitu nestačí nad-
viazať v  jednom časovom bode 
a potom dúfať, že sama pretrvá. 
Je potrebné na nej pracovať.

„Keď máme voči niekomu záväzok, nemáme už 
veci pod kontrolou len my sami. Náš čas a srdce 
už nepatria len nám. Záväzok okolo nás stavia 
neviditeľný plot a  my sa slobodne rozhodujeme 
dodržiavať toto obmedzenie slobody.“

Hoci sa kniha číta jednoducho, nejde o román 
ani poviedky a teda ju určite neprečítate za jeden 

večer. Takmer každá veta sa môže stať podne-
tom na zamyslenie a počas čítania je potrebné ju 
niekedy odložiť. V  ideálnom prípade sa prepojí 
s realitou každodennosti a nápady či myšlienky, 
ktoré sú v nej obsiahnuté, si čitateľ vyskúša pria-
mo v praxi. Je totiž plná tipov na to, ako prehĺbiť 
intimitu s ľuďmi, ktorí sú okolo nás bez toho, aby 
to pôsobilo neautenticky alebo násilne. Často 
ide o  jednoduché kroky a  našou úlohou je iba 

konať ich vedome a nie náhodne.
„Rozhovor neskoro v  noci. Tele-

fonát s  priateľom. Výlet so spolu-
žiakmi z  výšky. Návšteva domova 
dôchodcov. (…) Alebo aj nie. Vitajte 
pri múre zaneprázdnenosti. Nikdy 
nemáme dosť času. Vždy máme dosť 
času.“

Formálne je kniha poskladaná 
z  mnohých praktických príkladov a  príbehov. 
Odrážajú sa v nej skúsenosti autora, jeho vedo-
mosti z oblasti histórie, literatúry a náboženstva. 
Stáva sa láskavým sprievodcom na ceste k vlast-
nej autentickosti, ktorý nás aj vďaka svojmu 
zmyslu pre humor neprestáva baviť.

Zuzana Klučárová

John Ortberg

Mal by som ťa 
radšej, keby si bol 
trochu viac ako ja

RECENZIA/KNIHA

Odrážajú sa v nej 
skúsenosti autora, jeho 

vedomosti z oblasti histórie, 
literatúry a náboženstva.
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