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Milí čitatelia!
K  adventnému času neodmys-

liteľne patria minimálne dve 
témy – SLOVO a ČAKANIE.

„A  Slovo sa telom stalo…“ (Jn 1, 
14). A potom sa rozmnožili ľudské 
slová.

Slovami sa dorozumievame. 
Vyjadrujeme nimi svoje JA, svoju 
podstatu. Kontaktujeme sa s  iný-
mi ľuďmi. Ľudí chválime aj haní-
me, oslavujeme ich aj kritizujeme, 
povzbudzujeme i  ubližujeme, za-
chraňujeme, ale i ubíjame… Slová, 
slová, slová. A v súčasnosti značne 
premnožené. A nadužívané aj vte-
dy, keď by bolo lepšie mlčať.

Treba sa nám učiť vážiť slová. 
Zvažovať, kedy prehovoriť a  kedy 
je lepšie nehovoriť. No najpodstat-
nejší je úmysel srdca. Či už hovo-
ríme, alebo mlčíme, nemalo by to 
byť z vypočítavosti ani zo zloby. Ale 
z lásky. Nech je nám príkladom Slo-
vo, ktoré sa vtelilo. A na ktoré ľud-
stvo čakalo.

Aj čakať treba vedieť a  aj spô-
sobom čakania sa treba učiť. Mo-
derná technologická doba nás 
poznačila tiež v  tom, že chceme 
všetko hneď. Bez dlhého čakania. 
No veľakrát má čakanie svoj zmysel 
a niekedy aj svoje čaro. Čakanie má 
svoj význam aj v  komunikácii, vo 
vyjadrovaní svojich názorov. Nie je 
dobré formulovať svoj postoj uná-
hlene a  neuvážene. Kultivovanie 
svojej reči a čakanie sú základnými 
atribútmi slušnosti  – kresťanskej 
obzvlášť.

Advent nám dáva výbornú príle-
žitosť cvičiť sa v tom.

Požehnané Adventné obdobie za 
celú redakciu praje

Adventné obdobie je po-
žehnaný a  milostivý čas, 
ktorý kresťanov pripravuje 
k poznaniu prameňa zrode-
nia sa Božej lásky k nám. Je 
to čas radostného očakáva-
nia príchodu Ježiša na ten-
to svet. Je to čas príprav na 
slávenie najkrajších sviatkov 
roka  – na Vianoce. Sviatky 
Božieho narodenia. Sviatky 
rodiny. Pre ľudí je to čas zho-
nu, behanie po supermar-
ketoch, zháňanie darčekov, 
upratovanie, či pečenie via-
nočných dobrôt. To všetko 
patrí k  duchu blížiacich sa 
Vianoc.

Podstata Adventu spočíva 
však v  jeho duchovnej prí-
prave. Aby sme naplno pre-
žili radosť z  príchodu Božej 
lásky, musíme si pripraviť 
predovšetkým svoje srdce 
i dušu. Advent nám ponúka 
priestor na stíšenie sa, na 
upratanie svojho vnútra, na 
prehodnotenie svojich vzťa-
hov a postojov k životu, vie-
re, k blížnym.

Foto:
Peter Lazor

Ako duchovne prežiť Advent?
V posledných rokoch sa obnovila tradícia rorát-

nych svätých omší. Po mnohé roky sa rorátne svä-
té omše neslúžili, alebo sa slúžili len sporadicky 
a nie všade. Preto aj význam slova roráty a dôvod, 
prečo sa konajú, mnohí nepoznajú.

Ľudovo nazývané roráty sú ďakovné sväté 
omše, ktoré sa konajú v Adventnom období ako 
duchovná príprava na narodenie Pána Ježiša. Slá-
via sa ku cti Panny Márie, že prijala Božiu vôľu. 
„Hľa, služobnica Pána, nech sa mi stane podľa 
tvojho slova.“ Konajú sa skoro ráno ešte pred svi-
taním. Má to pripomínať, že ľudstvo pred naro-
dením Pána Ježiša kráčalo v tmách. Prichádzajú-
ce svetlo nového dňa symbolizuje, že prichádza 
spása.

Omša i  jej názov názov RORATE vznikol vo 
Francúzsku. Začiatok omše začal veršom od sta-
rozákonného proroka Izaiáša  – RORATE CAELI 
DESSUPER  – čo v  preklade znamená: „Otvor sa 
zem, nech zrodí sa spása a spolu s ňou nech pučí 
spravodlivosť. JA, PÁN, SOM JU STVORIL.“ Výz-
nam slova RORE (RORATE) z latinčiny znamená 
padať po kvapkách, rosiť. V slovenčine ju pozná-
me ako adventnú pieseň v JKS pod názvom Roste, 
nebesá, z výsosti. (zdroj – internet, KN)

Kto dá prístrešie Svätej rodine. Táto súkromná 
pobožnosť dáva príležitosť vytvoriť spoločen-
stvo rodín, ktoré počas deviatich dní postupne 
do svojich príbytkov duchovne prijmú Svätú ro-
dinu. Vznik tejto pobožnosti podnietila biblická 

udalosť, ktorá pri-
pomína útrapy Svätej rodiny, 
keď sa pre nich v  Betleheme nenašlo prí-
strešie. Okrem duchovného poslania táto pobož-
nosť má aj ľudský rozmer – úprimné zblíženie sa 
ľudí, ktorí sa ináč nestretávajú.

Adventný veniec pred oltárom v kostole či doma 
nie je určený len na výzdobu, ale má svoj duchovný 
význam. Jeho okrúhly tvar – kruh bez začiatku i kon-
ca symbolizuje nekonečnosť, nesmrteľnosť duše 
a večný život nájdený v Ježišovi Kristovi. Svetla sviec 
symbolizujú Ježiša Krista, ktorý je Svetlom sveta.

Okrem osobnej duchovnej prípravy je Advent 
časom spoločensko-duchovných aktivít. Konajú sa 
rôzne adventné koncerty, dobročinné a charitatívne 
podujatia, ktoré sú zamerané na pomoc núdznym, 
chorým a osamelým ľuďom.

Vianoce sú sviatkami pokoja a lásky. Svet oko-
lo nás je však nepokojný. Nech v  nás obavy 

o budúcnosť nezlomia radosť z príchodu 
Božej lásky – Ježiša, ktorý je naša ná-

dej, spása a vykúpenie.
Požehnaný adventný čas!
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Aktuálna téma

Monika Hodnická
šéfredaktorka

monika.hodnicka@gmail.com

Editoriál

„Dni Adventu sa podobajú tichému klopaniu na naše 
vnútro, aby sme sa odvážili hľadať tajomnú Božiu 
prítomnosť, ktorá jediná môže skutočne človeka 

oslobodiť.“ Benedikt VI.

Pripravme
mu cestu

Mária Koňaková, 
Teplička
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NÁUČNÝ ČLÁNOK

Prežime aktívne 
Adventné obdobie

očakávania sviatkov Narodenia Pána

S
lovo advent pochádza z  latinského ad-
ventus a  znamená príchod. Advent už zo 
svojho názvu vyzýva na očakávanie prí-
chodu  – príchodu Mesiáša medzi nás i  do 

našich sŕdc. Advent je obdobím dvojakého ča-
kania. V prvej časti Adventného obdobia (do 16. 
decembra) je naše očakávanie nasmerované na 
druhý príchod Ježiša Krista, Pána a Kráľa celého 
sveta, pri ktorom nastane posledný a verejný súd 
všetkého stvorenstva. Od 17. decembra s očaká-
vaním hľadíme na blížiace sa vianočné sviatky, 
ktoré nám sprítomňujú výnimočnú udalosť, kto-
rá sa odohrala v histórii ľudstva – Boh sa narodil 
ako človek po tom, čo bol počatý v lone Panny – 
Bohorodičky Márie. Táto udalosť sa síce už raz 
historicky udiala, ale je veľmi dôležité stať sa jej 
súčasťou znova a znova každý rok.

Ako očakávať?
Na prvom mieste je jednoznačne modlitba. 

Treba prosiť Pána o prijatie všetkých darov, ktoré 
sa s  nadchádzajúcimi sviatkami spájajú. Prosiť 
ho, aby nás premenil na dokonalejších, aby sme 
túžili po ňom ešte väčšmi. Modlitbu v  Advent-
nom období treba rozvíjať nielen na osobnej, ale 
aj na spoločenskej rovine. Pána máme očakávať 
ako jednotlivci – do našich sŕdc; ale aj ako spolo-
čenstvo – do našich vzťahov, domácností i všed-
ných každodenných vecí.

Preto je práve toto obdobie vynikajúce na vy-
pracovanie návyku spoločnej modlitby najmä 
v rodinách. Stretnime sa spolu s našimi najbližší-
mi a modlime sa každý deň pri adventnom ven-
ci. Tento zvyk si skúsme zachovať aj po uplynutí 
Adventného obdobia. Pomodlime sa spolu hoc 
aj krátko, prečítajme si niečo zo Svätého písma, 
spomeňme si na našich zosnulých. Prednesme 
každý vlastný úmysel, čím sa utužia naše vzťahy 
a budeme lepšie poznať, čím žije ten druhý, čo 
ho trápi, teší, nad čím premýšľa. Nájdime si tiež 
čas na tiché spočívanie v  Pánovej prítomnosti. 
Dovoľme tichu, aby preniklo naše vnútro a mo-
hol tak v ňom zaznieť jemný Pánov hlas.

Vezmime tiež častejšie do rúk Sväté písmo 
a rozjímajme nad evanjeliom daného dňa. Alebo 
si každý deň prečítajme jednu kapitolu z  evan-
jelia, aby sme lepšie spoznali toho, koho naše 
srdce tak túžobne očakáva. K tomu pripojme aj 
hodnotnú duchovnú literatúru.

Nezabudnime na sviatosti. Vráťme sa k  Bohu 
dobrou, úprimnou sv.  spoveďou. Vhĺbme sa 

do svojho vnútra a  urobme si riadne spytova-
nie svedomia. Skúsme zhodnotiť doterajší život 
a  ak nám niečo ťažké leží na srdci, nebojme sa 
ani pristúpiť ku generálnej svätej spovedi (z ce-
lého života). Skúsme trochu vyjsť zo svojho po-
hodlia a  rutiny a  spovedajme sa viackrát počas 
tohto obdobia prípravy na príchod toho, kto „bol 
podobne skúšaný vo všetkom, okrem hriechu“ 
(Hebr 4, 15). Pristupujme k svätému prijímaniu – 
vrcholu a zdroju nášho duchovného života – tak 
často, ako sa len dá.

Dovoľme, aby nás počas Adventu Boh ešte viac 
poznačil svojou pečaťou a premenil v seba. Čím 
väčšmi dovolíme Bohu, aby v nás prebýval, tým 
vrúcnejšie ho budeme očakávať a po ňom túžiť. 
Tak sa bude môcť počať v našom srdci a budeme 
ho rodiť do tohto sveta, v ktorom občas vládne 
chaos, smútok a strach.

Pripojme k našej snahe aj pôst. Odriekajme si 
denne nejaké pozemské dobro, aby sme preuká-
zali Bohu našu otvorenosť pre dobrá duchovné. 
Zrieknime sa niečoho príjemného, aby sme si 
uvedomili, že „tvárnosť tohto sveta sa pomíňa“ 
(1 Kor 7, 31) a „ani oko nevidelo, ani ucho nepo-
čulo, ani do ľudského srdca nevystúpilo, čo Boh 
pripravil tým, ktorí ho milujú“ (1 Kor 2, 9).

K  tomu všetkému pripojme aj skutky milosr-
denstva. Tie sú totiž dobrým ovocím predchá-
dzajúcich aktivít a  svedčia o  tom, že sa Kristus 
nielen narodil v  našom srdci, ale ho aj chceme 
ohlasovať ďalej, pretože očakávame jeho druhý 
príchod a spolu s Bohom túžime, „aby boli všetci 
ľudia spasení a poznali pravdu“ (1 Tim 2, 4).

Od našej duchovnej adventnej prípravy závi-
sí, ako prežijeme vianočné sviatky. Práve preto 
vám prajem požehnané, aktívne prežité Ad-
ventné obdobie, aby sme ich prežili s  Ježišom, 
ktorý je dôvodom Vianoc.“

Roman Saniga, kaplán
foto: Adriana Lazorová

Cirkevný rok sa v Katolíckej cirkvi končí sviatkom Krista Kráľa 
a Adventom sa začína nový cirkevný rok. 

Adventná doba nie je len časom nákupnej horúčky. Má predovšetkým svoj duchovný obsah. 
Vyzýva nás k stretnutiu s Kristom v našom každodennom živote 

a pripravuje nás na jeho slávny druhý príchod. Štvortýždňové obdobie je pre veriacich najmä 
časom duchovnej prípravy a pokánia pred slávením Vianoc.



Klasická ekonómia predpokladala, že ľudia 
sa pri nákupoch správajú racionálne a  najviac 
ich pri tom ovplyvňuje matematika. V minulom 
storočí však vedci zistili, že ľudia sa vo vzťahu 
k  peniazom nesprávajú racionálne a  ich voľby 
ovplyvňujú emócie a stereotypy v správaní. Tak 
vznikla behaviorálna ekonómia, ktorá nás upo-
zorňuje na finančné omyly.

Majetnícky efekt
Majetnícky efekt je jav, kedy si človek viac váži 

veci, ktoré vlastní, ako tie, ktoré by mohol vlast-
niť. Je teda viac citlivý na stratu ako na zisk, aj 
keď by išlo o tú istú finančnú čiastku. Majetku, 
ktorý už máme, teda pripisujeme vyššiu hodno-
tu ako iní ľudia. Takéto zvyšovanie hodnoty je 
však fiktívne. Marketingové agentúry to využíva-
jú pri predaji dvoma spôsobmi. Prvým je ponuka 
vyskúšať si rôzne služby na niekoľko dní zadar-
mo, alebo možnosť bezplatne vrátiť tovar do tri-
dsiatich dní. Vedia totiž, že keď už službu alebo 
produkt použijeme, máme ho doma a  stane sa 
naším, je pre nás oveľa ťažšie sa ho znova vzdať, 
poslať alebo odniesť ho naspäť, či zrušiť pred-
platné nejakej služby. Druhý spôsob využívania 
majetníckeho efektu je podporovanie fantázie 
zákazníka. Veľmi živo opisujú situácie, v ktorých 
nám produkt pomôže alebo problémy, ktoré vy-
rieši, a tak sa stáva súčasťou nášho života, hoci je 
to najskôr iba v predstavách.

Utopené náklady
Utopené náklady sú minulé náklady, ktoré sme 

už vynaložili, teda peniaze, ktoré sme už minuli, 
a  nedajú sa vrátiť späť. Môže sa napríklad stať, 
že ostaneme v  kine na filme, ktorý nás vôbec 
nezaujme, pretože sme už zaňho zaplatili, ale-
bo v  reštaurácii zjeme jedlo, ktoré nám vôbec 
nechutí, pretože sme si ho už kúpili. Takýmto 
spôsobom sa snažíme naplno využiť minuté pe-
niaze, a  to aj vtedy, ak nám neprinášajú žiaden 
úžitok, alebo dokonca vedú k nepohode a kon-

fliktom. Príkladom je celodenná permanentka 
na lyžiarsky vlek, ktorú využijeme aj v zlom po-
časí a aj keď sme už úplne unavení. Racionálne 
by bolo opýtať sa pri každej jazde smerom nahor, 
či ešte vládzeme a chceme lyžovať. Utopené ná-
klady nás však podvedome nútia využiť zakúpe-
né produkty a služby, aj keď nám neprinášajú nič 
dobré. Navyše sú často spojené s výčitkami, hoci 
racionálne vieme, že určité straty sú bežnou sú-
časťou života.

Mentálne účtovníctvo
Peniaze sú zameniteľné, teda všetky majú 

rovnakú hodnotu. Mentálne účtovníctvo však 
spôsobuje, že peniazom pripisujeme rôznu hod-
notu podľa toho, ako sme ich získali a tiež pod-
ľa toho, na čo ich použijeme. Výplatu za prácu 
pravdepodobne využijeme na zaplatenie účtov 
a  nevyhnutných potrieb, ak nám však niekto 
peniaze daruje, sme náchylnejší minúť ich na 
nepremyslené nákupy. Zároveň si mentálne 
plánujeme, koľko peňazí mesačne minieme na 
rôzne druhy výdavkov. Aj keď je rozpočet pozi-
tívnym nástrojom osobných financií, náš mozog 
rád využíva rôzne skratky a zjednodušenia, kvôli 
ktorým nie sú naše rozhodnutia flexibilné, a tak 
často minieme viac, ako je potrebné, iba preto, 
že peniaze boli k dispozícii.

Práca s peniazmi bude vždy prepojená s naši-
mi emóciami. Poznanie spôsobov, akými sa nás 
snaží vlastná myseľ oklamať, je prvým krokom 
k racionálnejším rozhodnutiam.

Zuzana Klučárová, psychologička
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NÁZOR PSYCHOLÓGA

Psychológia peňazí
Jesenné obdobie je naplnené marketingovými kampaňami, ktoré sa snažia zamaskovať nákup 

nových vecí za lásku k rodine, priateľom i sebe samému. V oblasti peňazí sa pritom viac riadime emóciami 
ako rozumom, a tak im jednoducho podľahneme.

Pripomeňme si aj samotný príbeh týchto 
svätcov, ktorý je plný sily a  odovzdanosti. Prvú 
zmienku o  Joachimovi a  Anne nachádzame 
v apokryfnom spise Jakubovo protoevanjelium, 
ktoré je datované do 2. storočia. Podľa tohto spi-
su bol Joachim bohatým a veľmi zbožným člove-
kom a Anna pochádzala z kňazskej rodiny z Bet-
lehema. Žili zbožným a  spravodlivým životom 
a  nikdy netrpeli nedostatkom. Výťažok zo svo-
jich majetkov vždy rozdeľovali na tri diely, takže 

jeden darovali na obetu v  chráme, druhý chu-
dobným a posledný ponechali pre svoju rodinu. 
Napriek tomu ich život nebol veľmi dlho naplne-
ný, pretože neboli požehnaní potomkom. Až po 
dlhých rokoch, kedy zotrvali v neochvejnej viere, 
napriek ponižovaniu a pohŕdaniu okolia pre ich 
bezdetnosť, sa v  neskorom veku stali rodičmi. 
Anna porodila dcéru, ktorej dali meno Mária, po 
hebrejsky Miriam, čo v preklade znamená Bohu 
milá. Na oslavu a vďaku za túto radosť a požeh-
nanie Joachim priniesol desiatich baránkov, 
z ktorých usporiadal hostinu a rovnako chrámu 
venoval zvieratá na obetu. Od troch rokov Máriu 
zasvätili Pánovi v chráme.

Z tohto biblického príbehu vychádzajú aj atri-
búty, ktoré sa vo výtvarnom umení dodnes spá-
jajú so sv. Joachimom a sv. Annou.

Samotné meno Joachim v  preklade z  hebrej-
činy znamená Pán pozdvihne alebo Príprava na 
Pána. Medzi jeho atribúty patrí baránok či holu-
bice, pričom najčastejšie je zobrazovaný v spo-
ločnosti svojej manželky sv. Anny a Panny Márie. 
Ďalšie symboly spojené so sv. Joachimom zahŕ-
ňajú knihu alebo zvitok, ktorý je odkazom na vý-
robcov plátna, pastiersku palicu pre kresťanské 
slovo a kôš s holubicami predstavujúcimi mier. 
Sv.  Joachim je takmer vždy odetý v  zelenej far-
be, pretože tá sa interpretuje ako farba nádeje. 
Inak tomu nie je ani na bočnom oltárnom obra-
ze v kostole v Markušovciach, kde je sv. Joachim 
zaodetý v zelenom rúchu, v jednej ruke drží kôš 

Zdroje:HERUCOVÁ, Marta. Spišské oltáre 19. storočia. Pictonica, 2015, 332 s.; Rodičia, všimnite si svätých Joachima a Annu. In Katolícke noviny. /
online/ citované 13. 10. 2022; ŽÚBOROVÁ – NĚMCOVÁ, Marie. Encyklopédia kresťanského umenia. /online/ citované 13. 10. 2022.

Zdroj obrázku: https://www.pinterest.com

Umelecké zobrazovanie 
Joachima a Anny

V Adventnom a zvlášť vo Vianočnom období je do popredia často kladená Svätá rodina, ktorá je vzorom všetkých 
(nielen kresťanských) rodín a istým spôsobom i symbolom samotných Vianoc. Vo vyobrazeniach Svätej rodiny 

by sme dozaista mohli nájsť mnoho zaujímavých a ešte stále nepoznaných symbolov. Avšak v jej úzadí sa 
skromne a pokorne ukrýva i zaujímavý príbeh inej rodiny. Príbeh manželov Joachima a Anny, rodičov Panny 

Márie. Ten je vyobrazený na historizujúcom oltári v južnej lodi Kostola sv. Michala Archanjela v Markušovciach, 
alebo ak chcete, v kaplnke, ktorá bola v roku 149. zasvätená sv. Anne.

Sv. Joachim, Panna Mária ako dieťa a sv. Anna. Neznámy autor; 
18. storočie, Kostol Convento de Capuchinos, Cordoba.

pokračovanie na str. 11

Z HISTÓRIE/umenie
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Obraz stredného Spiša dokresľujú monumenty barokových kaplniek, či iných drobných sakrálnych stavieb, ktoré sú 
umiestnené v horách, pri poľných cestách, na okraji miest i obcí. Tie tvoria charakter krajiny už niekoľko storočí.

Medzi takéto stavby patrí aj 
prícestná kaplnka v  Marku-
šovciach, ktorá je zasvätená 
sv. Jánovi Nepomuckému a na-
chádza sa na rovnomennej ulici 
v obci. Kaplnka bola postavená 
v poslednej tretine 18. storočia 
v neskorobarokovo – klasicizu-
júcom slohu. Klenutý interiér 
kaplnky je zdobený freskovou 
výmaľbou. Ústrednou posta-
vou je socha sv. Jána Nepomuc-
kého, ktorá je z oboch strán do-
plnená barokovými anjelmi.

Jej fundátorom, a  teda inici-
átorom výstavby, bol cisársky 
a  kráľovský radca, tiež spišský 
a  gemerský podžupan Franti-
šek Xavier Máriássy (*1718  – 
†1807). Mecenášska pečať 
Františka Xaviera sa dodnes 
zachovala aj v  podobe erbu, 

ale i  dobudovania barokového 
oltára v Kostole sv. Michala Ar-
chanjela v Markušovciach. Prá-
ve jednou z  ústredných postáv 
spomenutého oltára je rovna-
ko sv.  Ján Nepomucký, patrón 
všetkých tých, ktorí trpia proti-
venstvami.

Sv.  Jánovi Nepomuckému, 
ktorý bol zároveň patrónom 
spovedníkov, kňazov, námor-
níkov, pltníkov, mlynárov 
a  ochrancom pred potopou či 
chorobami jazyka, bolo v 2. po-
lovici 18. storočia zasvätených 
viacero sakrálnych stavieb. Jed-
na z nich sa nachádza aj neďa-
leko Spišskej Kapituly. Dokon-
ca ide o  objekt podobný tomu 
v Markušovciach – kaplnku za-
svätenú sv. Jánovi Nepomucké-
mu, ktorá vznikla v  rovnakom 

období, ba o  čosi skôr, keďže 
bola dokončená v  roku 1766. 
Na území Slovenska a Čiech by 
sme však takýchto stavieb našli 
omnoho viac.

Kaplnka sv.  Jána Nepomuc-
kého v  Markušovciach je teda 
nielen zaujímavou pamiatkou 
sakrálneho charakteru, ale zá-
roveň jedinečným dokladom 
pôsobenia, resp. staviteľskej 
a  mecenášskej činnosti rodi-
ny Máriássyovcov v  obci a  jej 
okolí. O jej spoločenskom a ná-
boženskom význame svedčí aj 
to, že sa tu dodnes na sviatok 
sv.  Jána Nepomuckého konajú 
sväté omše. Rovnako tomu 
bolo v  minulosti. Na začiatku 
19. storočia, 16. mája v  roku 
1816, keď miestni slávili sviatok 
sv.  Jána Nepomuckého, veno-

vali Terézia, Barbora, Magda-
léna a  Františka Máriássyové, 
dcéry Františka Xaviera, tejto 
kaplnke obraz svätca. Patróna 
kaplnky namaľoval známy ma-
liar Jozef Lerch a na jeho zadnú 
stranu zaznamenal aj mená 
uvedených šľachtičien, vďaka 
čomu sa zachovala informá-
cia o  ich donátorstve. Tento 
obraz v  súčasnosti v  kaplnke 
neuvidíte, pretože sa nachádza 
v zbierkovom fonde Spišského 
múzea.

Avšak súčasťou interiéru 
kaplnky je fresková výzdoba, 
ktorá zachytáva dva pomerne 
často zobrazované výjavy, kto-
ré sú odkazom na život a smrť 
sv.  Jána Nepomuckého. Scény 
nám teda približujú dôležité 
momenty zo životného príbe-
hu svätca a  vykresľujú legen-
du o  príčine jeho mučeníckej 
smrti. Ján Nepomucký bol kňa-
zom, pôsobil na arcibiskupstve 
v  Prahe a  pohyboval sa v  blíz-

kosti cisárskeho dvora. Bol 
spovedníkom manželky české-
ho kráľa Václava IV., Žofie. Prá-
ve tento moment, kráľovninu 
spoveď, zachytáva freska, kto-
rá sa nachádza na východnej 
stene kaplnky, a teda po pravej 
strane sochy svätca (pri pohľa-
de zvonku na ľavej strane po-
zorovateľa). Podľa legendy sa 
mal kráľ vypytovať na hriechy 
svojej manželky, ale Ján Nepo-
mucký mu ich odmietol pove-
dať. Mohol to byť jeden z dôvo-
dov, prečo dal kráľ zajať Jána, 
neskôr ho nechal natiahnuť na 
škripec, dal ho páliť a rôznymi 
inými spôsobmi mučiť. Nako-
niec bol v noci 20. marca 1393 
odvlečený a  zhodený z  praž-
ského mosta do rieky Vltavy. 
Toto jeho usmrtenie zachytáva 
freska na protiľahlej, západnej 
stene kaplnky.

Aj preto sa sv. Ján Nepomuc-
ký považuje za mučeníka spo-
vedného tajomstva. Navyše, 

túto tradíciu potvrdzuje aj fakt, 
že jazyk svätca sa zachoval po 
stáročia neporušený. Proces 
jeho kanonizácie sa zavŕšil prá-
ve v  prvej tretine 18. storočia 
z  iniciatívy rakúskeho panov-
níckeho dvora. V roku 1729 bol 
povýšený na oltár, teda vyhlá-
sený za svätého. V reakcii na to 
začali v 2. polovici 18. storočia 
vznikať sakrálne pamiatky, či 
už kostoly, kaplnky, alebo so-
chy, zasvätené sv. Jánovi Nepo-
muckému, čo je i prípad kapln-
ky v Markušovciach.

Možno ste ani netušili, aké 
výjavy sa ukrývajú na stenách 
v  jej interiéri. Dnešný svet po-
núka množstvo informácií 
a  často sú ľuďom zverené ta-
jomstvá, ktoré musia chrániť, 
čo je niekedy neľahká úloha. 
Preto keď budete zvonku ob-
divovať záslužnú prácu dobro-
voľníkov, ktorí sa podieľali na 
obnove tejto kaplnky, pokojne 
podíďte bližšie. Pri poklone 
nahliadnite dovnútra a  pripo-
meňte si odvahu, oddanosť 
a pevnú vôľu tohto svätca.

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 s.; Sv. Ján Nepomucký In CHRISTIANI-

TAS. /online/ citované 13. 10. 2022.

Renovovaná
Kaplnka
sv. Jána 

Nepomuckého 
v Markušovciach
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z filiálky Teplička

P
úti predchádzala deväť-
dňová novéna, počas kto-
rej sv.  omšu slávil vždy 
iný kňaz. Po prvýkrát sa 

7. augusta konala púť mladých 
k  sv.  Filoméne, ktorú viedol 
rektor domu Anky Kolesárovej 
vo Vysokej nad Uhom Pavol 
Hudák. V  rámci novény ká-
zal za veľkej účasti veriacich 
aj exorcista Košickej eparchie 
Matúš Marcin. Kňazi i  kazate-
lia prítomných pútnikov, ale aj 
poslucháčov Rádia Mária, po-
vzbudzovali vo viere, aby si pro-
stredníctvom mladej mučenice 
vyprosili od Ježiša a  Márie čo 
najviac milostí. Na púti sa prvý-
krát zúčastnili členovia vojen-
ského a špitálskeho rádu sv. La-
zára Jeruzalemského. Medzi 
pútnikmi nechýbali ani niektorí 
konvertiti z  protestantizmu. 
Program púte bol veľmi bohatý 
a ponúkal duchovné osvieženie 
prostredníctvom prednášok, 
modlitby sv. ruženca, adorácie, 

svedectiev pútnikov, pomaza-
nia olejom a  uctenia si relikvií 
sv.  Filomény, sviatosti zmiere-
nia, eucharistie. Predvečer púte 
sa konala pôsobivá procesia so 
zažatými sviečkami Marián-
skym námestím mesta.

Slávnostnú sv. omšu celebro-
val Vsdp. Ľuboslav Hromják, re-
prezentant Arcibratstva sv. Filo-
mény pre Slovenskú republiku 
a  delegát pre Českú republiku, 
ktorý v  jej úvode privítal vyše 
dvadsaťpäť kňazov, rehoľné ses-
tričky, bohoslovcov a  neskrýval 

radosť a dojatie z veľkého počtu 
pútnikov (podľa odhadov okolo 
2000, počas celej novény okolo 
3000), mnohých v originálnych 
krojoch  – z  Domaňoviec, Len-
daku, Oravy, Širokého či Ter-
chovej, a  to napriek tomu, že 
bol pracovný deň. Spomenul 
aj rok 2012, kedy bolo v kostole 
na púti 40 ľudí a  po desiatich 
rokoch je zaplnený celý kostol 
pútnikmi a  mnohí ešte museli 
ostať vonku na jeho nádvorí…

V  homílii slávnostný kazateľ 
Ján Piatak, rodák zo Spiša, mi-
sionár pôsobiaci sedem rokov 
v  Bolívii, vyzdvihol sv.  Filomé-
nu, o. i. aj ako patrónku v nerie-
šiteľných situáciách, ktorá bola 
blízka viacerým svätým, najmä 
J. M. Vianenymu, sv. Damiáno-
vi de Veuster, či Pátrovi Piovi. 
Pokračoval, že v Bolívii sú ľudia 
chudobnejší ako my, ale šťast-
nejší, napriek tomu, že majú, 
ako sa hovorí, „život bez omiet-
ky“ a  strechy domov pokryté 

Spomienka na jubilejný 
10. ročník púte k sv. Filoméne
Ešte počas leta (11. augusta) sa stretli ctitelia tejto svätice, mladší i starší, zdravší i s barlami, od Bratislavy až po 

Michalovce (zopár pútnikov bolo aj z Česka, Holandska i Kanady), na jubilejnej púti v srdci Arcibratstva sv. Filomény 
v kostole Narodenia Panny Márie v Spišskom Podhradí. Medzi pútnikmi boli aj viacerí veriaci z Tepličky.

palmovými listami s  blatom. Vydal aj 
svedectvo o tom, ako mu veľmi pomohla 
sv. Filoména pri stavbe zvonice, alebo pri 
bitke pred ich kostolom v Amazonskom 
pralese, medzi dvomi znepriatelenými 
kmeňmi, kedy sa k nej modlil a svätenou 
vodou a  pomazaním oleja sv.  Filomény 
ich požehnával. Homíliu kazateľ ukončil 
slovami:,Nech je sláva Bohu na príhovor 
sv. Filomény, tak nech sa stane. Amen.“

Po kázni nasledovalo obnovenie krst-
ných sľubov a akt prijímania nových čle-
nov do Arcibratstva. Následne mládenci 
a  devy v  krojoch priniesli rôznorodé 
obetné dary. Po sv. omši za zvukov fanfár 
priniesli mládenci zo Širokého v krojoch 
do kostola procesiový obraz sv. Filomé-
ny, s  ktorým sa už za tmy konal okolo 
kostola dojímavý sviečkový sprievod, 
a počas ktorého sme sa modlili ruženec 
a Litánie s novénou k sv. Filoméne. Sláv-
nostnú atmosféru púte umocnil aj spe-
vácky zbor zo Spišskej Novej Vsi ako aj 
iné hudobné telesá.

Na záver sv. omše hlavný celebrant po-
vedal, že aj keď počas slávnosti mnohí 
pútnici počas búrky vonku zmokli, po-
ďakoval Bohu za dážď, ktorý po dlhšom 
čase pokropil suchú zem a vyslovil pria-
nie, aby požehnal aj naše srdcia milos-
ťou. Slávnostným požehnaním a  hym-
nom Te Deum bola neopakovateľná 
duchovná slávnosť ukončená.

Jozef Sendrej

s holubicami a v tej druhej pastiersku palicu. V spojitosti 
s jeho atribútmi je Joachim označovaný za patróna otcov, 
starých otcov, starých rodičov, manželských párov, stolá-
rov a obchodníkov s plátnom.

V povedomí veriacich však o čosi viac rezonuje sv. Anna. 
Jej meno z hebrejského prekladu Hannah znamená Mi-
lostiplná. Okrem iných prívlastkov a pomenovaní je nie-
kedy označovaná aj ako Sedmodruhá  – teda ako matka 
Márie, alebo ako Sedmotretia – nielen ako Máriina mat-
ka, ale aj Ježišova stará matka. Panna Mária a Ježiš sú aj 
najčastejšími atribútmi sv. Anny. Medzi tie ďalšie patria 
otvorená kniha, zvitok či listina, pričom na vyobraze-
niach Anna učí dcéru čítať z knihy, čo sa pokladá za sym-
bol múdrosti a učenosti. Rovnako sa pri nej často zobra-
zuje brána, keďže podľa legendy sa Anna prvýkrát stretla 
s  Joachimom pri jeruzalemskej Zlatej bráne. Ďalej ľalie, 
symbol mravnej čistoty a tiež úmrtné lôžko, na ktorom je 
zobrazovaná tak, že Panna Mária jej vkladá do rúk sviecu 
a Ježiš jej udeľuje požehnanie. Sv. Anna sa stala obľúbe-
ným motívom pre umelcov už od 8. storočia, pričom býva 
na vyobrazeniach oblečená v dlhých šatách červenej ale-
bo zelenej farby a najčastejšie má hlavu pokrytú závojom. 
Pre svoje obrazy si ju vybrali mnohí velikáni výtvarného 
umenia, ako napríklad Leonardo da Vinci, Caravaggio, 
P. P. Rubens, A. Dürer a iní.

Svätá Anna je patrónkou slobodných žien, žien v  do-
mácnosti, rodičiek alebo žien, ktoré sa usilujú mať dieťa, 
starých mám a vychovávateliek. Ale okrem toho je záro-
veň patrónkou jazdcov na koňoch, námorníkov a reme-
selníkov, napr. stolárov, mlynárov, tkáčov, krajčírov či pov-
razníkov. Veľmi zaujímavý je jej patronát nad baníkmi, 
ktorý vyplýva zo stredovekého porovnania Márie a Krista 
s drahými kovmi, striebrom a zlatom. Annino lono sa pre-
to považovalo za zdroj, z ktorého sa tieto drahé kovy ťažili.

Práve oltár v južnej lodi Kostola sv. Michala Archanjela 
v Markušovciach sa už niekoľko rokov stal počas vianoč-
ných sviatkov kulisou pre Betlehem. Celkom nenápadne 
stojí v jeho úzadí. Avšak možno len málokto si uvedomí, 
akú má toto umiestnenie hlbokú symboliku, ktorá istým 
spôsobom spája a obohacuje Svätú rodinu.

Rodina sv. Joachima a Anny, svätcov z bezprostredného 
prostredia Svätej rodiny, nech je nám v  tomto Advent-
nom období príkladom nielen štedrosti, ale aj trpezlivosti 
a  pochopenia, na ktoré často v  predsviatočnom zhone 
zabúdame.

pokračovanie zo str. 8

Umelecké zobrazovanie 
Joachima a Anny
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Poďakovanie za úrodu
odpust v MARKUŠOVCIACH

odpust
v tepličke
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Slušnosť môže byť človeku daná, teda je vrode-
ná, naopak zdvorilosti je nutné sa učiť. Základom 
slušnosti je úcta a ohľaduplnosť k blížnym; zahŕňa 
aj úctu k sebe samému.

Zdvorilosť je úmyselné obmedzenie vlastné-
ho individualizmu a  egoizmu; je dobrovoľným 
podriadením sa platným normám a  pravidlám 
spoločenského života. Človek by mal byť zdvorilý 
i voči nezdvorilým, pretože zdvorilé slovo pôsobí 
i na hrubého človeka a nezriedka mení jeho mys-
lenie. Čím sme zdvorilejší, tým sú naše slová účin-
nejšie. Zdvorilosť pristane vznešenému a pomôže 
preklenúť priepasť, ktorá delí bohatého od chu-
dobného, nadriadeného od podriadeného. Naj-
dôležitejšími vlastnosťami človeka, ktorý sa po-
hybuje medzi ľuďmi, sú takt a empatia. Tomu sa 
učíme predovšetkým v domácom prostredí. Deti 
kopírujú vzorce správania od rodičov. Zamyslime 
sa napríklad nad hnevom a  hanlivými slovami, 
ktorými sú preplnené najmä sociálne siete.

Je normálne, že deti kričia, keď sú nahnevané. 
Mali by ste ale spozornieť, ak začnú nadávať. Čo 
by sme mali robiť, keď dieťa používa hanlivé slová?
• Uistite sa, že takto pred deťmi sami nehovoríte.
• Zaveďte doma nulovú toleranciu voči vulgariz-

mom. Neexistuje žiadna ospravedlnenie pre na-
dávanie. Jasne stanovte pravidlá. Čo hrozí dieťa-
ťu za použitie takéhoto slovníka? Dodržujte tieto 
pravidlá. Ak dieťa použije nadávku, vyvoďte dô-
sledky (napr. zákaz mobilu, televízie na istý čas, 
ukončenie hry, odopretie vreckového).

• Ak dieťa použije takéto slovo, pretože ho niekde 
počulo, okamžite ho opravte. Povedzte mu, že je 
to „zlé slovo“ a ľudia nemajú radi takéto slová, je 
neúctivé takto hovoriť  – „ponižuješ seba i  toho 
druhého“. Tiež je však potrebné dieťaťu vysvetliť, 
že niektorí ľudia si túto skutočnosť neuvedomu-
jú a vulgarizmy používajú, čo je však skôr smut-
né ako úžasné. Dajte jasne najavo, že vo vašom 
dome sa neslušné slová nepoužívajú. Ak ste toto 
slovo použili pred svojím dieťaťom vy, okamžite 
sa ospravedlňte. Môžete dokonca požiadať svoje 
dieťa, aby vám pripomenulo, že je to zlé slovo.

• Keď nadávky dieťa v predškolskom veku použije 
doma prvý raz, psychológovia odporúčajú zá-
merné ignorovanie. Je to dobrá stratégia, ale sku-
točne iba v začiatkoch. Vtedy by ste sa mali od 
dieťaťa držať bokom, nepozerať na neho, neoslo-
vovať ho. Ak nebude nasledovať žiadna reakcia, 
ktorú dieťa očakáva, nevyprovokuje vás takýmto 
správaním, stane sa slovo pre dieťa čoskoro nud-
ným a v najbližšej dobe ho nepoužije. Neplatí to 
však na všetky deti a  za každých okolností. Ak 
vaše dieťa opakovane vulgárne nadáva, robí to 
naschvál s  cieľom provokovať, ignorovanie už 
nie je vhodné. V takom prípade musíte rázne za-
kročiť a určiť hranice.

• Namiesto nadávok a vulgarizmov povedzte die-
ťaťu slová, ktoré sú prijateľné a ktoré môže pou-
žívať, napr.: do kelu, jejmine…

V  dnešnej dobe sa mladí ľudia veľmi rýchlo 
a jednoducho môžu dostať k rôznym zdrojom in-
formácií. A tak sa rovnako rýchlo môžu dostať aj 
k vulgarizmom. Rodičia si nepomôžu tým, že de-
ťom niečo zakážu pozerať, čítať, počúvať. Keď si 
to nenájdu doma, nájdu si to niekde inde. Aj keď 
sa zdá, že väčšina ľudí jednoducho nemá šancu 
kontrolovať každú knihu či každú reláciu, ktorú 
dieťa pozerá, niečo sa predsa len urobiť dá. Mož-
no zaviesť zvyk, že televízia sa nezapína ľubovoľ-
ne, ale vždy až po dohode s rodičmi a pozerá sa 
program, ktorý sa vopred vybral. O knihe či časo-
pise sa dá porozprávať. Páči sa ti? Prečo? Možno sa 
prekvapujúco dozviete, že kniha pre tínedžerky je 
príťažlivá preto, lebo sú tam aj nadávky. Vzájomná 
komunikácia je iste na mieste.

Túžbou všetkých nás je, aby sme naše deti vy-
chovali slušne, aby to, čo počujú a prežívajú doma, 
vnášali i do rovesníckeho prostredia. Nech sú nám 
i  našim deťom povzbudením slová sv.  Jána Bo-
sca: „S každým sa zhováraj tak, aby si sa stal jeho 
priateľom.“

Adriana Lazorová
Použité zdroje: https://eduworld.sk/cd/jaroslava-konickova/3420/

vulgarizmy-a-deti-taktiky-ako-sa-zbavit-nevhodnych-slov
https://spolocenskaetiketa.sk/etiketa/

Slušné vyjadrovanie
Mnohí vnímame, že v súčasnosti sa zo spoločenského života vytráca úcta, slušnosť i zdvorilosť. Či už je to medzi 

obyčajnými ľuďmi na ulici, v úradoch, v obchodoch, školách alebo vo vyšších inštitúciách, nevynímajúc parlament. 
Situáciu neovplyvníme inak ako výchovou v našich rodinách.

PRE RODIČOV PRE MLÁDEŽ

Napadá mi však ešte jedna otázka. Ako pre-
žívaš Vianoce? Je to pre teba hektický čas, pri 
ktorom tŕpneš, aby si sa nepohádal s polovicou 
rodiny? Alebo si dáš toľko sladkého, že „od 1. 
januára začínam cvičiť“? Alebo si sklamaný, že 
namiesto notebooku ťa pod stromčekom čakali 
ponožky? Kde sa stala chyba? Prečo nám uniká 
hĺbka Vianoc?

Jedným z dôvodov môže byť nedostatočná prí-
prava. Toho „vonkajšieho“ chystania máme na 
sviatky plné zuby. Už od polovice októbra nám 
obchodné domy ponúkajú čokoládových Santov, 
salónky a  medovníky. Po Dušičkách nám You-
tube začne vyhadzovať „Last Christmas“ a  za-
čiatkom Adventu nám známe osobnosti prajú 
„krásne a veselé“. 25. decembra to všetko zázrač-
ne skončí a my zbierame už iba zvyšky predchá-
dzajúcej atmosféry. Hoci pre nás kresťanov tento 
vzácny čas práve začína.

Hovorí sa, že prežiješ také Vianoce, aký si mal 
Advent. Tak prečo nezainvestovať do tých šty-
roch týždňov? Nie je to veľa. Chystáme sa na na-
rodeninovú oslavu kohosi, kto tu bol dávno pred 
nami a stále nás sprevádza. Pozýva nás na svoju 

narodeninovú párty a je len na nás, ako sa na ňu 
pripravíme.

Možno si zvykneš dávať nejaké predsavzatie. 
Nebudem jesť sladkosti, pozerať seriály, odvrá-
vať… Jednoduchšie sa odoláva pokušeniam, 
o ktorých vieme, že sú zlé, ako zrieka vecí, ktoré 
sú vo svojej podstate dobré a robia nám radosť. 
Ponúkam ti zopár tipov pre tvoj adventný čas.
Čo môžem DAŤ:
• Zrieknem sa sladkostí, ktoré potom darujem 

niekomu, kto nemá toľko možností.
• Stanovím si presný čas, ktorý strávim na soci-

álnych sieťach (keď vieš, že denne takto zabiješ 
pár hodín, dovoliť si len 30 minút ti pomôže za-
merať sa na to, čo má hodnotu).

• Len 1 časť seriálu, či 1 video denne.
• Nebudem počúvať svojich obľúbených svet-

ských interpretov (ani vianočné piesne).
• Vstávať na prvý budík.

Čo môžem priDAŤ:
• Denne venujem aspoň 15 minút aktívnemu 

cvičeniu.
• Počas Adventu vstávať o 5:00, alebo 5:15 a čas 

venovať modlitbe a  pokojnému naštartovaniu 
sa do nového dňa.

• Pomáhať denne 30 minút s domácimi prácami.
• Vyhradiť si čas na čítanie Svätého písma.
• Pomodliť sa denne desiatok ruženca.
• Počúvať iba hudbu, ktorá ťa posúva bližšie 

k Bohu.
… a ty už sám vieš, v čom sa potrebuješ posunúť. 
Nezabudni do svojich predsavzatí pozývať Ježi-
ša. Často nie sme dosť silní, aby sme sa odpútali 
od pokušení. A tiež uvedomenie si našej slabosti 
nám pomáha vnímať jeho veľkosť. Prajem ti po-
žehnaný adventný čas. Nech sa na Vianoce v tvo-
jom srdci zrodí niečo nové.

Mária Reinerová

Investovať do príprav
Prekvapil si už niekoho narodeninovou oslavou? Nech je už odpoveď akákoľvek, vieš si to predstaviť. Je potrebné 

zariadiť zopár vecí ako sú pozvánky, výzdoba, pohostenie a darček. No predstav si, že hostia prídu, jedlo je 
excelentné a darček topkový. Ale jediný, koho to zaujíma, je ten kamoš, ktorý má narodky. Iní sa starajú, aby na stole 
nič nechýbalo, ďalší, či sú stále dobre nahodení, alebo či v reprákoch neznejú odrhovačky. Hoci zvonku to vyzerá, že 
„to tu žije“, atmosféra je na bode „skapal pes“. Konverzácia ustáva a nikto sa skutočne nebaví. Kde sa stala chyba? 

Všetko je pripravené. Okrem nášho vnútorného nastavenia.
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rozhovor

Najkrajším pocitom bolo vojsť 
prvého septembra do triedy 

a pozrieť sa deťom do očí
Detstvo a dospievanie prežila v obci Malý Slavkov, kde navštevovala aj prvý stupeň základnej (ľudovej) školy. 
Následne pokračovala v Kežmarku na Pedagogickej škole, kde úspešne zmaturovala. Prvé a jediné učiteľské 

pôsobisko bola Základná škola v Markušovciach, kde odpracovala 44 rokov. Anna Michalíková.
Na osemročnú strednú ško-

lu v  Markušovciach nastúpila 
v  auguste 1958. Riaditeľ školy 
Anton Fischer jej určil úvä-
zok vyučovať slovenský jazyk 
v šiestej triede. Pre ôsme roční-
ky nebola kvalifikovaná, preto 
sa rozhodla študovať diaľkovo 
slovenský jazyk/ruský jazyk/
občiansku výchovu v Košiciach. 
Štúdium úspešne ukončila 
v  Prešove na Univerzite Pavla 
Jozefa Šafárika (1962 – 1965).

Náročný prvý 
školský rok

Školský rok 1958/59 bol 
otvorený pred vtedajšou budo-
vou osemročnej strednej školy 
(dnes zdravotné stredisko). 
Škola vtedy sídlila v  šiestich 
budovách, ktoré poskytovali 
žiakom vzdelanie. Ročníky 6. – 
8. v osemročnej strednej škole 
a  u  Demuta 6. B, v  markušov-

skom hrade 5. ročník a Na bre-
hu, na Karoľovci 1. – 4. ročník.

Bola jednou z  tých, ktorí 
sťahovali učebné pomôcky, 
lavice, stoličky so žiakmi zo 
starých priestorov do novej 
školy. S  nadšením začínajú-
ceho učiteľa si na to spomína 
takto: „Nová budova školy sa 
so svojou krásou, novosťou, 
veľkosťou vypínala na návrší 
uprostred historického jadra 
obce. V tomto čase bola jednou 
z  najkrajších a  najmodernej-
ších škôl v okrese. Podľa kroni-
ky školy bola slávnostne otvo-
rená 28. októbra 1958.“

Markušovská 
škola

Bola to obvodová škola, 
z  okolitých obcí ju navštevo-
vali žiaci od šiesteho (neskôr 
od piateho) ročníka z Odorína, 
Danišoviec, Matejoviec, Oľša, 
Chraste nad Hornádom a  Vít-
koviec.

Na vtedajších žiakov si veľ-
mi rada spomína: „Žiaci mali 
záujem o  vzdelanie. Svojou 
svedomitou pracovitosťou, 
skromnosťou, usilovnosťou 
a  zodpovednosťou zvládali 
úlohy podľa učebných osnov.  
Osobitne som venovala po-

Dobrý sluha,
zlý pán

1. Pri telefonovaní sa v prvom 
rade predstav, ak nejde 
o  najbližších členov rodi-
ny alebo známych. Hovor 
stručne, vecne a primerane 
dlho. Aj textové správy píš 
gramaticky správne a  kon-
troluj ich pred odoslaním.

2. Vo všedné dni je vhodné te-
lefonovať od 9:00 do 18:00, 
aby si niekoho nevyrušil. Za 
„otravné“ považujeme te-
lefonáty v čase obeda, teda 
od 12:00 h do 13:00. Telefo-
novanie cudzím cez víkend 
je vhodné obmedziť na mi-
nimum, ak nejde o  niečo 
dôležité. Výnimkou sú tele-
fonáty, na ktorých sa s iný-
mi dohodneme. Keď ne-
vieš, či práve môžeš volať, 
pošli najskôr SMS, v  ktorej 
sa dohodnete na čase.

3. Textové správy alebo chat 
môžeš posielať kedykoľvek, 
ak zo správy nevyznieva, že 
chceš odpoveď ihneď. Ak 
chceš odpoveď rýchlo, mô-
žeš sa riadiť časmi vhodný-
mi na telefonovanie. Platí, 
že odpoveď nie je vynúti-
teľná.

4. Je rozdiel medzi hovorom 
súkromným a  takým, keď 
chcem s  dospelými ľuďmi 
(učiteľom, susedom) niečo 
vybaviť. Mám kamarátov, 

ktorým môžem zavolať aj 
večer, iní telefón už po šies-
tej neberú.

5. Nikdy nepokladaj svoj mo-
bilný telefón na verejnosti 
či doma na stôl. Ukazuje 
to len fakt, že mobil v  tvo-
jom živote zohráva dôležitú 
úlohu a to, čo sa deje okolo 
teba, či ľudia, ktorí sú prí-
tomní, ťa zaujímajú menej 
ako sledovanie sociálnych 
sietí.

6. V  škole sa riaď platným 
školským poriadkom. Ten 
vo väčšine prípadov pri-
kazuje pri vstupe do školy 
mobilný telefón vypnúť 
a zapnúť ho až po vyučova-
ní, alebo po opustení budo-
vy školy. Na komunikáciu 
s rodičmi si musíš vyžiadať 
povolenie učiteľa.

7. K etikete telefonovania patrí 
aj to, že by ten, kto rozprá-
va, nemal svojím hlasným 
hovorom nikoho rušiť a ob-
ťažovať. Hlasité hovory v do-
pravných prostriedkoch, 
reštaurácii, kine, v  čakár-
ni u  lekára, v  divadle a  na 
iných verejných miestach 
sú nevhodné. Možno už sa 
zdá úplne bežné aj to, že sa 
stretneš s priateľmi a viac sa 
venuješ mobilu ako im. Je to 
nezdvorilé.

8. Stále zapnutý mobil škodí 
zdraviu. Neboj sa doma te-
lefón vypínať aspoň v noci.

9. Zlaté pravidlo mobilnej 
etikety: vždy daj prednosť 
ľuďom fyzicky prítomným 
pred tými v  telefóne. Je vr-
cholom chrapúnstva ne-
chať niekoho vedľa seba ča-
kať, kým si vybavuješ hovor. 
Ak naozaj nevyhnutne mu-
síš telefonovať, ospravedlň 
sa a vzdiaľ sa.

10. Nenechaj telefón zvoniť len 
preto, že sa ti páči melódia.

11. Nenechaj zvoniť telefón na 
sv. omši, na svadbách, v di-
vadle.

12. Nezdvíhaj telefón na zá-
chode – ani doma. Nikdy.

13. Pri telefonovaní nejeme, 
nepijeme, nežujeme žu-
vačku a  nevybavujeme iné 
veci. V telefóne je to počuť, 
aj zvuky pozadia.

14. Ak sa preruší hovor z tech-
nických dôvodov (vybitá 
batéria alebo výpadok sig-
nálu) opätovne sa telefo-
nicky kontaktuje volajúci.

Nezabúdajme používať mo-
bilné telefóny s  mierou, lebo 
môžu uškodiť nášmu zdraviu.

Adriana Lazorová
Zdroje: https://tech.sme.sk/c/3192869/

desatoro-mobilnej-etikety.html
https://tchiboblog.sk/etiketa-telefonovania/

Dovolia vám už rodičia používať mobil?
Ak áno, tento článok je práve pre vás, pretože i používanie mobilov má svoje pravidlá. 

Aby sme niekoho neurazili, alebo nepôsobili drzo, pozrime sa na niektoré z nich.

pre deti
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Práve jeho meno si my organistky všímame 
pri množstve piesní v našom znotovanom Jed-
notnom katolíckom spevníku, keďže stál za jeho 
vznikom.

Z  iniciatívy Mons. Jána Pöstényiho, správcu 
Spolku svätého Vojtecha, bol Mikuláš Schnei-
der-Trnavský poverený zostavením tohto spev-
níka. Hlavným cieľom zostavovateľov bolo 
zjednotenie textov, melódií a  harmonického 
sprievodu chrámových piesní, z  čoho plynie aj 
názov „jednotný“. Po pätnástich rokoch práce 
bol spevník vydaný v roku 1937. Melódie i har-
monický sprievod ku každej piesni prešli ruka-
mi Schneider-Trnavského. Upravil tak 564 pies-
ní, pričom sám bol autorom 226 nových piesní. 
Ďalšie prevzal z prvého katolíckeho kancionála 
Cantus catholici, alebo pochádzali od iných au-
torov. Do spevníka sú napríklad zakomponova-
né aj texty rôznych svätcov. Text piesne č.  270 
Klaniam sa ti vrúcne napísal sv. Tomáš Akvinský, 
a autorom textu piesne č. 376 Slávna si, Kráľov-
ná je sv. Ignác z Loyoly.

Môžeme povedať, že Mikuláš Schneider-Tr-
navský je nesporne najhranejším slovenským 
skladateľom, keďže piesne z  Jednotného kato-
líckeho spevníka sú denne hrané a spievané na 
svätých omšiach po celom Slovensku.

Spievajte Pánovi 
pieseň novú

Medzi najvýznamnejších slovenských hudobných 
skladateľov a hudobníkov nepochybne patrí Mikuláš 

Schneider-Trnavský (*24. 5. 1881 – †28. 5. 1958), ktorý 
bol okrem iného aj dirigentom, hudobným pedagógom, 
autorom mnohých hudobných diel a pôsobil taktiež ako 
organista a zbormajster v Bazilike sv. Mikuláša v Trnave.

CIRKEVNÁ HUDBA

1. časť

zornosť talentovaným žiakom 
v prednese poézie a prózy, olym-
piády ruského jazyka.“

Na súťažiach dosahovali jej 
žiaci veľmi pekné výsledky. 
Je veľmi hrdá na to, že mnohí 
z  nich sa stali veľmi úspešný-
mi vo svojich povolaniach na 
Slovensku, ale aj v  zahraničí. 
Niektorí sa stali významnými 
lekármi, učiteľmi, podnikateľ-
mi, ba niektorí kňazmi. Popri 
vyučovacom procese pracovala 
aj v  mimoškolskej činnosti  – 
niekoľko rokov viedla obecnú 
knižnicu, rozhlasový či turis-
tický krúžok, bola hospodárom 
osvety, kronikárkou miestneho 
zväzu Červeného kríža.

Učiteľské začiatky
Pani Michalíková hodnotí 

toto obdobie ako čas, kedy zá-
kladnými vlastnosťami učiteľ-
ského kolektívu bola družnosť, 
vzájomná pomoc, úcta, ochota, 
porozumenie, tvorivosť, praco-
vitosť, novátorstvo. No najkraj-

šie a priam poeticky si spomí-
na na svoje učiteľské začiatky 
pri objavovaní svojho prvého 
učiteľského pôsobiska  – Mar-
kušoviec: „Markušovce, obec 
ležiaca v  Hornádskej kotline, 
v  nádhernom prostredí, sú 
obklopené krásnou prírodnou 
scenériou: Slovenské rudoho-
rie, Miškova 
tureň, Sto-
šky, Hôrky, 
Markušovská 
hora, Marku-
šovský skalný 
hríb – priesto-
ry, ktoré som 
spoznávala s  členmi turistic-
kého krúžku, ktorý som hneď 
v  prvý rok pôsobenia v  obci 
viedla. V roku 1959 to boli žiaci 
8. ročníka, ktorí získali v  kraj-
skom kole 1.miesto a  zabez-
pečili si účasť na Celoštátnom 
zraze mladých turistov v  Pra-
he.“

V  roku 1991 bola zvolená 
za zástupkyňu riaditeľa ško-
ly a  v  roku 1998 odišla do dô-
chodku. Ako dôchodkyňa ešte 
štyri roky vypomáhala výuč-
bou slovenského jazyka.

Jej učiteľské 
motto 
má tri motívy
1. Rozsievať posolstvo zo srdca.
2. Dôsledná práca.
3. Bez disciplíny niet úspechu.

„Počas celého svojho dlhé-
ho učiteľského pôsobenia na 
jednej škole som sa usilovala 
vštepovať svojim žiakom úctu, 
lásku k  materinskému jazyku, 
poznávať krásu a  bohatstvo 
jazyka, rozvíjať a  upevňovať 
poznatky v  jazykovej, slohovej 
a  literárnej zložke slovenské-

ho jazyka. Ako triedna učiteľ-
ka som pestovala úctu a  vzťah 
k  starším ľuďom a  nabádala 
k pozdravu pri stretnutí aj tým, 
ktorých nepoznáme.“

„Celý svoj život som venovala 
deťom a mládeži, pestovala som 
lásku k rodine, starším ľuďom, 
k  prírode, k  dedine a  k  medzi-

ľudským vzťa-
hom. Svojich 
žiakov som 
viedla tak, 
aby dobre ob-
stáli vo svo-
jich povola-
niach, aby vo 

voľných chvíľach nielen v mla-
dosti, ale aj v dospelosti našli si 
čas na čítanie kníh. Som veľmi 
rada, že som ovplyvnila niekto-
ré moje žiačky pri výbere ich 
budúceho povolania a to, že sa 
tiež stali učiteľkami slovenské-
ho jazyka.“

Osobný život 
a rodinné zázemie

V  roku 1963 sa vydala. 
S  manželom Františkom sa 
spoznali v  knižnici. Veľmi rád 
čítal a knižnicu často navštevo-
val. Bývali v Oľši a v roku 1971 
začali stavať dom v Markušov-
ciach.

Spolu vychovali tri deti, dnes 
má 4 vnučky, 5 vnukov, 1 prav-
nučku a 1 pravnuka. O svojich 
záľubách hovorí takto: „Už ako 
študentka na pedagogickej 
škole som bola členkou spe-
váckeho krúžku a ako učiteľka 
som päť rokov bola členkou 
Učiteľského speváckeho zbo-
ru v  Spišskej Novej Vsi. Voľné 
chvíle som venovala rodine, 
opravám diktátov a  slohových 
prác, ručným prácam, domác-
nosti, záhrade.“ Veľkú podporu 
mala u manžela Františka.

Svojich žiakov som viedla tak, 
aby dobre obstáli vo svojich 

povolaniach, aby vo voľných chvíľach 
nielen v mladosti, ale aj v dospelosti 

našli si čas na čítanie kníh.

Ocenenia
Pani Michalíková získala niekoľko ocenení: 

v roku 1974, pri 40. výročí školy, pri 50. roku ži-
votného jubilea za dosiahnuté úspechy, pri 50. 
výročí otvorenia novej školskej budovy  – cena 
starostu obce, ako spoluautorka vydania Pamät-
nice školy pri 60. výročí školy.

Spomienky 82-ročnej pani 
učiteľky

Azda každý z nás má najkrajšie spomienky na 
detstvo. Aj pani Anna. Hoci bolo u  nich doma 
stále veľa fyzickej práce, rada si našla čas na 
učenie aj na modlitbu. Od detstva bola ctiteľkou 
Božského Srdca a  od svojich 14. rokov členkou 
v  ružencovom bratstve. Rovnako teraz ako dô-
chodkyňa má svoj denný režim, ktorý rámcujú 
rozličné modlitby, ale najviac modlitby posvät-
ného ruženca a pobožnosť k sv. Jozefovi (Zbožný 
spolok prechodu sv. Jozefa do večnosti). Medzi 
svoje mimoriadne zážitky radí stretnutie s  kar-
dinálom Tomkom, ktoré opísala aj v našom ča-
sopise (Pokoj a  dobro, 2022, ročník 24-3). Hoci 
od autonehody v  roku 2019 obom manželom 
Michalíkovcom sily slabli a  v  roku 2021 odišiel 
pán František do večnosti, stále venuje veľa času 
rodine, číta svojim vnúčatám a spomína…

Tento rozhovor vznikol aj ako poďakovanie 
pani Michalíkovej od členov redakčnej rady 
časopisu Pokoj a  dobro za to, že nás (na)učila 
láske k slovenskému jazyku.

Monika Hodnická, 
Adriana Lazorová
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BOH MI ŤA DAL, 
ALEBO O PRAVEJ LÁSKE Z PERA JÁNA PAVLA II.

PRE MANŽELOV – KATECHÉZA NA POKRAČOVANIE

Asi pred šiestimi rokmi som sa prvýkrát stretol 
s meditáciou sv. Jána Pavla II. na tému nezištné-
ho daru. Nad textom meditácie sme sa zamýš-
ľali so skupinkou mladých ľudí v  lete 2017, keď 
sme kráčali slovenskými horami. Ako útla kni-
žočka vyšla táto meditácia v roku 2021 v českom 
Karmelitánskom nakladateľstve pod názvom 
Bůh mi tě dal.

Čím je táto meditácia zaujímavá? Predovšet-
kým jej teologicko-spirituálnou hĺbkou, nad kto-
rou chceme v jednotlivých číslach časopisu Pokoj 
a dobro uvažovať. Má však aj iné zaujímavosti.

Zaujímavý je dátum napísania meditácie. 
Ján Pavol  II. ju napísal 8. februára 1994, čo je 
len šesť dní po tom, čo bol oficiálne zverejnený 
jeho List rodinám (Gratissimam sane, 2. február 
1994). Meditáciu napísal sv. Ján Pavol II. v rodnej 
poľštine (Meditacija na temat „bezinteresowne-
gu daru“). Asi najzaujímavejšie je, že meditácia 
sa objavila na verejnosti až dvanásť rokov po jej 
napísaní, v r. 2006, čo bolo už rok po smrti Jána 
Pavla II. Ďalšou zaujímavosťou je, že bola zverej-
nená v oficiálnom úradnom vestníku Apoštolskej 
stolice Acta apostolicae sedis (8. augusta 2006)1). 
Nevieme, prečo táto meditácia nebola verejnosti 
dostupná ešte za života Jána Pavla II., a kto a pre-
čo sa ju rozhodol zverejniť rok po jeho smrti. Je 
zrejmé, že táto meditácia, osobitne jej záver, má 
veľmi osobný, až intímny charakter. Český kňaz 
a  teológ Karel Skočovský v  úvode do meditácie 
píše, že by sa meditácia mohla chápať aj ako 
istý dôvetok k  spomínanému Listu rodinám, 

alebo by to mohla byť „stratená kapitola“ knihy 
Dar a  tajomstvo, ktorú Ján Pavol  II. napísal pri 
príležitosti 50. výročia svojej kňazskej vysviacky. 
Prečo? Pretože až z tejto meditácie sa dozvedá-
me skutočný dôvod, prečo si za svoje biskup-
ské i  pápežské heslo zvolil slová „Totus tuus“ 2), 
a prečo svoje kňazstvo zasvätil Panne Márii. Ako 
poslednú zo zaujímavostí môžeme spomenúť, 
že časť textu meditácie sa nachádza aj v  ofíciu 
posvätného čítania Liturgie hodín, v  deň slá-
venia liturgickej spomienky na blahoslavenú 
Annu Kolesárovú, ktorá sa slávi na Slovensku 
22. novembra.

O meditácii môžeme povedať, že je syntézou 
myslenia sv. Jána Pavla II., jeho filozofie, teoló-
gie i  antropológie, teda jeho pohľadu na svet, 
Boha a  človeka. Odporúčam ju všetkým. Všet-
kých môže obohatiť. Samozrejme je potrebné ju 
čítať pomaly a  nielen raz. Zvlášť ju odporúčam 
tým, ktorí sa rozhodnú pre hlbšie štúdium pá-
pežových myšlienok, vyjadrených v  celom jeho 
magistériu, osobitne tých, ktoré sú súčasťou 130. 
katechéz O Božom pláne s ľudskou láskou, zná-
mych aj pod názvom Teológia tela. Meditáciu by 
sme mohli nazvať aj úvodom do teológie tela, 
alebo aj jej syntézou. Rovnako veľa spoločných 
myšlienok má s meditáciami, ktoré sú súčasťou 
Rímskeho triptychu3). V  nasledujúcich číslach 
časopisu sa chceme, prostredníctvom kľúčo-
vých myšlienok meditácie zoznámiť s myslením 
sv. Jána Pavla II., a tým sa aj inšpirovať prežívať 
náš život v logike DARU. Táto logika je zdrojom, 

Čas Adventu je časom očakávania a prípravy na prijatie najväčšieho daru, ktorý svet kedy dostal. 
Ide o dar Božieho Syna, vteleného Slova. Slova, ktoré sa v plnosti času stalo telom a prebývalo medzi nami 

(porov. Jn 1, 14). Slova, ktoré vyšlo z lona Otca a prišlo na túto Zem, aby nám svojím životom a smrťou vyrozprávalo 
príbeh odvekej lásky kolujúcej v lone Najsvätenejšej Trojice. Je to Slovo pravdy, ktoré nás mocou Ducha uvádza do 

plnej pravdy o tom, čo je to láska a čo to znamená pravdivo milovať.

znakom i  cieľom pravej lásky, bez ktorej život 
človeka nenachádza zmysel. O tom bol presved-
čený Ján Pavol  II. Veď vo svojej prvej „progra-
movej“ encyklike Redemptor hominis, napísal: 
„Človek nemôže žiť bez lásky. Človek ostáva sám 
sebe nepochopiteľnou bytosťou a  jeho životu 
chýba zmysel, ak sa mu nezjaví Láska, ak sa ne-
stretne s  Láskou, ak ju nezakúsi a  si ju určitým 
spôsobom neosvojí, ak nemá na nej živú účasť“ 
(RH 10).

Kľúčové slová: hermeneutika daru
Ak chceme uvažovať o pravej láske v kontexte 

myslenia sv. Jána Pavla II., musíme sa ponajprv 
dotknúť kľúčových slov. Nimi sú: človek, spolo-
čenstvo, jednota, krása, vykúpenie, telo, Boh. 
Osobitné miesto v  tejto meditácii, rovnako ako 
v celom jeho teologicko-antropologickom mys-
lení, majú pojmy: dar, nezištný dar a sebadaro-
vanie. Potvrdzujú to aj jedny z prvých slov jeho 
meditácie: „Pretože svet, ten svet, v  ktorom žije-
me, ľudský svet, je prostredím, v  ktorom sa ne-
ustále a  rôznymi spôsobmi uskutočňuje výme-
na darov.“ Pochopiť čo je pravá láska, je možné, 
len ak sa náš život naučíme čítať a interpretovať 
prostredníctvom hermeneutiky daru  – život, 
existencia, svet, stvorenie, človek, telo  – všetko 
je dar.

Svoju meditáciu otvára Ján Pavol  II. otázkou: 
„Môže človek povedať druhému človeku: «Boh 
mi ťa dal»?“ V úvode meditácie si totiž spomína 
na slová, ktoré mu ako mladému kňazovi adreso-
val jeho duchovný vodca. Tie slová zneli: „Možno 

ti Boh chce dať tohto človeka.“ Zrejme práve tie-
to slová mohli mať zásadný vplyv pre Wojtylov ži-
vot, jeho myslenie ako kňaza, profesora, biskupa 
i pápeža. A hoci meditácia nesie oficiálny názov 
Meditacija na temat „bezinteresownegu daru“, 
viac ako výraz „nezištný dar“ samotnú podstatu 
meditácie vyjadrujú slová: „Boh mi ťa dal.“ Táto 
krátka veta sa v  celom texte nachádza síce len 
päťkrát, no jej „ozvenu“ môžeme vnímať na ce-
lom jej pozadí.4)

„Boh mi ťa dal.“ – „Možno ti Boh chce dať tohto 
človeka.“ Ak pripustíš možnosť, že každý človek, 
ktorý stojí pred tebou je darom, ktorý ti dáva 
Boh, zrodí sa v  tebe dôvera v  človeka, dôvera 
v Boha a dôvera prijať tento dar.

Ján Pavol II. delí svoju meditáciu na päť častí: 
Stvorenie ako dar; Dar a jeho zverenie; Vnímavosť 
voči kráse; Vykúpenie tela; Totus Tuus.

Všetky časti sú vzájomne poprepájané. Jadrom 
celého textu je medziľudský vzťah muža a ženy 
založený na „obyčajnej“ skúsenosti lásky, ktorá 
má univerzálnu platnosť. Jazyk, ktorý Ján Pavol II. 
používa v meditácii je personalistický. Vyhýba sa 
abstrakcii a  používa výrazy vyjadrujúce vzťah  – 
„ja“, „ty“.5) Avšak tento vzťah nie je uzavretý do 
diády dvoch, ale má charakter triády „ja“ – „ty“ – 
„Boh“.6) Totiž, každý vzťah poukazuje na svoj pra-
meň – principio (princíp, počiatok) i cieľ. Ním je 
spoločenstvo osôb Najsvätejšej Trojice.

Nad týmito časťami budeme v  nasledujúcich 
číslach uvažovať.

Róbert Neupauer, kňaz

1) Acta Apostolicae Sedis, 98, 8 (4. 8. 2006), 628-638, In: https://www.vatican.va/archive/aas/documents/2006/agosto%202006.pdf
2) Porov. K. SKOČOVSKÝ, Předmluva, In: SV. JÁN PAVEL II., Bůh mi tě dal, Karmelitánské nakladatelsví, Praha 2021, 6.
3)SV. JÁN PAVOL II., Rímsky triptych, Dobrá kniha, Trnava 2003. Ide o poeticko-meditačné dielo poľského pápeža, ktoré vyšlo dva roky pred jeho 
smrťou, v roku 2003.

4) Porov. P. IDE, John Paul II’S „Meditation on givenness“, In: Communio 43 (2016), 127.
5) Porov. Tamtiež, 127. 6) Porov. SKOČOVSKÝ, Předmluva, In: SV. JÁN PAVEL II., Bůh mi tě dal, cit., 7.



• Pri príležitosti Sviatku Narodenia 
Panny Márie bol 11. septembra 
na odpustovej slávnosti v  Tepličke 
hlavným celebrantom vdp. Fran-
tišek Plučinský z  Ferčekoviec. Na 
slávnostnej sv. omši sa zúčastnili aj 
procesie v  krojoch z  Markušoviec, 
Lieskovian a, samozrejme, aj domá-
ci. Po sv.  omši na nádvorí kostola 
bolo malé pohostenie, ktoré pripra-
vili šikovné gazdinky z dediny.

• 15. septembra, na Sviatok Sedem-
bolestnej Panny Márie, sa konala 
na kalvárii Krížová cesta za účasti 
našich kňazov p.  f. Štefana Saloku 
a p. k. Romana Sanigu.

• 28. septembra ochotní jednotlivci 
z  hospodárskej rady aj z  radu ve-
riacich demontovali na cintoríne 
hlavný kríž, ktorý bol už zvetraný 
a  miestami prehnitý. Následne sa 
dal vyrobiť nový hlavný kríž, ktorý 
bol spojený, natretý a  dokončený 
svojpomocne. Osadený bol s pomo-
cou ochotných farníkov (aj futbalis-
tov OŠK Teplička) 21.  októbra. Cel-
ková cena materiálov potrebných na 
výrobu kríža činila cca 350 €.

• 2. októbra pri príležitosti odpusto-
vej slávnosti sv.  Michala Archanje-
la v  Markušovciach sa slávnostnej 
sv.  omše zúčastnila aj procesia ve-
riacich z Tepličky (viacerí v krojoch).
Mená hlavných organizátorov od-
pustovej slávnosti v Tepličke:
Vladimír Gbúr s Frederikou
Kapalkovou;
V  krojoch boli (aj tí čo boli v  pro-
cesiách v  Markušovciach a  Lies-
kovanoch): Vladimír Gbúr, Terézia 
Gbúrová, Katarína Múdra, Diana 
Dutková, Dominika Kapalková, Žo-
fia Zekuciová, Klára Lačná, Soňa 
Varšová, Jakub Dzimko, Marko 
Blaško;
Plus  – niekoľko ochotných veria-
cich a  šikovné gazdinky, ktoré na-
piekli koláče.

Jozef Sendrej, Mária Koňaková
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TEPLIČKAMARKUŠOVce
OTVOR SVOJU RUKU, PANE, 
A NASÝŤ NÁS

Úmyslom svätej omše 23. sep-
tembra 2022 bolo poďakovanie 
za úrodu. Napriek extrémnemu 
suchu v  letných mesiacoch, úro-
da z  našich polí a  záhrad nebola 
najhoršia. Vďaka ti, Bože, za všetky 
dary, ktoré z tvojej ruky dennoden-
ne dostávame.

V DEŇ SLÁVNY VITAJ 
V NAŠICH SRDCIACH…

Dňa 2. októbra 2022 sa vo far-
skom kostole konala slávnosť ku 
cti patróna našej farnosti, svä-
tého Michala Archanjela. Svätú 
omšu celebroval dôstojný pán Ján 
Záhradník za asistencie našich 
duchovných. Po dvoch rokoch 
obmedzení kvôli pandémii sme 
mali možnosť prežiť bohatý du-
chovný zážitok pri hojnejšej účasti 
veriacich i hostí z filiálok Tepličky 
a  Lieskovian. Po svätej omši bolo 
na kostolnom dvore pripravené 
malé občerstvenie – agapé.

PRED TEBOU, JEŽIŠU, 
PADÁM NA ZEM

V prvý piatok mesiaca október sa 
v  Markušovciach konala celonoč-
ná adorácia ukončená raňajšou 
svätou omšou.

K TEBE, MATKA RUŽENCOVÁ
Dňa 16. októbra 2022 si ružen-

cové bratstvo v  Markušovciach 
pripomenulo 80 rokov od svoj-
ho založenia ďakovnou svätou 
omšou v  Bazilike Navštívenia 
Panny Márie na Mariánskej hore 
v Levoči. Pre záujemcov bol objed-
naný autobus. Svätú omšu slúžili 
naši duchovní otcovia a  po nej sa 
v  Kultúrnom dome v  Markušov-
ciach konalo agapé. Vďaka patrí 
všetkým, ktorí pripravili túto milú 
a vydarenú akciu.

Monika Hamráková

Okrem toho, že sa v  celom 
texte odvoláva na rôzne knižné 
zdroje, hovorí aj o  príbehoch 
a  faktoch z  Biblie, obzvlášť 
o  strachu svätého Jozefa. Za-
mýšľa sa nad tým, čo je masku-
linita, ako vzniká identita muža 
a venuje sa problémom mužov 
v  dnešnej dobe  – degradácii 
vzťahov, citovej plochosti, závis-
lostiam.

„Hľadanie vlastnej identity 
znamená vedieť v  sebe rozlíšiť 
kritériá a  hodnoty, ktoré muž 
načerpal z  rodiny v  útlom det-
stve i  adolescencii, ktoré v  sebe 
hľadá a  ktoré pramenia z  jeho 
vnútra.“

Formálne je kniha rozdelená 
na tri časti. Úvodná časť je ve-
novaná identite muža, masku-
linite a vplyvom, ktoré majú na 
ňu významný dopad a  tomu, 
aké strachy muži prežívajú. 
Autor tu načrtne mnoho tém, 
ako je narcizmus, vzťah matky 
a  syna alebo mužské archety-
py. Ponúka súhrn poznatkov 
podporený o  odpovede mužov 
v  jeho vlastnom výskume. Tie 

sa nachádzajú najmä v  druhej 
časti knihy, ktorú tvorí päť hlbo-
kých a  úprimných rozhovorov 
s  mladými mužmi. Po každom 
rozhovore nám ponúka cenný 
komentár, sumarizáciu a analý-
zu. Tretia časť knihy je venovaná 
javom súvisiacim s  mužským 
strachom, ktoré sa vynorili po-
čas autorovho výskumu a  boli 
opísané v  domácej alebo za-
hraničnej literatúre, napríklad 
mužská krehkosť alebo význam 
mužského mlčania.

Zaujímavým prvkom je pod-
kapitola s  názvom „Pre tých, čo 
nemajú čas čítať“, v  ktorej sú 
na niekoľkých stranách zhrnu-
té najpodstatnejšie myšlienky. 
V  závere sa s  nami autor lúči 
niekoľkými darmi  – duchovný-
mi pomôckami. Konkrétne ide 
o spytovanie svedomia, krížovú 
cestu o mužskom strachu a po-
vzbudením pre mužov s  ná-
zvom: „Buď chlap!“

„Keď je človek úspešný, alebo 
zažije úspech, väčšinou si to ne-
zapamätá. Neúspech je niečo, 
čo nás trénuje. Je preto dôležité 

nastavenie muža, keď ide nie-
čo robiť prvýkrát: nebrať sa tak 
prísne.“

Keď sa vám táto kniha dosta-
ne do rúk, pripravte sa na zloži-
tejšie čítanie. Hoci je pokladaná 
za vedecko-populárnu litera-
túru, štýl je miestami až prísne 
akademický a vyžaduje plnú po-
zornosť čitateľa. Jej potenciál by 
bol využitý ešte viac, ak by bol 
obsah prispôsobený širšiemu 
okruhu čitateľov vo všetkých 
troch častiach.

Aj keď táto kniha prirodzene 
priťahuje pozornosť žien, ktoré 
by rady lepšie pochopili mužskú 
psychiku a  konanie, odporú-
čam ju skôr samotným mužom, 
pretože okrem pochopenia im 
môže poskytnúť praktické ná-
stroje na konkrétny sebarozvoj 
a  premenu. Musia sa však pri-
praviť aj na konfrontáciu so zra-
neniami zo svojho detstva alebo 
životnými neúspechmi.

Zuzana Klučárová

Mužský strach
JURAJ SEDLÁČEK

RECENZIA/KNIHA

Kniha Mužský strach si získava mužov, ale aj ženy, vďaka zaujímavej téme, 
ktorá sa v literatúre často neobjavuje. Autor sa snaží potláčať potrebu 

pokladať muža za „silnú“ osobu, ktorá strach nikdy nepociťuje, 
pretože prežívanie strachu nepokladá za prejav slabosti.




