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Štúdiá ma naučili okrem 
iného aj tomu, že vo vážnych 
veciach nemám rád dlhé 
reči, kedy sa veľa nahovorí, 
ale nič nepovie, kedy sa 
začína hovoriť per longum 
et latum (zdĺhavo a zoširoka). 
Pri žartovaní sa to dá zniesť, 
môže to byť zábavné, ale 
nie pri vážnych veciach. Tu 
každé slovo má svoj presný 
obsah, tu vyslovené slovo 
musí čosi presne vyjadrovať, 
znamenať, vymedzovať od-
tiaľ-potiaľ a dosť! Aj u básni-
kov sa to dá uznať, lebo oni 
najprv rozmýšľajú srdcom 
a až potom rozumom, ale čo 
je najhlavnejšie a čo nutne 
musíme rešpektovať je to, 
že na to majú od Boha dar 
sa takto vyjadrovať a často sa 
vyjadria básnickým slovom, 
v niektorých prípadoch aj 
presnejšie ako hocikto iný.

Ale vráťme sa k našej 
téme. Nenapadlo vám nie-
kedy, že každý človek nosí 
v sebe akýsi symbol? Možno 
ho nevieme hneď a presne 
pomenovať, ale existencia 
človeka mi pripomína akýsi 
symbol. Človek je symbol. 
Namáha sa, pracuje, cestuje, 
lopotí, mudruje, frfle, rozču-
ľuje sa, inokedy sa dokonca 
zamiluje, ale predovšetkým 
žije, žije a kráča týmto živo-
tom, aby raz zomrel. A jeho 
existencia so všetkými jeho 
počinmi, skutkami, rečami 
mi pripadá akoby niekoho 
symbolizoval alebo repre-
zentoval či sprítomňoval... 
Neviem, ale fascinujú ma 

ľudské osudy vrá-
tane toho môjho, 
lebo mi pripadá, že 
každý je pôvodný, 
originálny, neopa-
kovateľný, jedineč-
ný a... priam fan-
tastický zaujímavý, 
lebo ma núti mys-
lieť. Ja viem, nieko-
ho myslieť bolí, ale 
tých, čo to nebolí, 
jednoducho ľudský 
život núti myslieť, 
zamýšľať sa, hľadať 
jeho zmysel. Alebo 
tento ľudský život 
má zmysel alebo 
nemá. Desím sa pri 
myšlienke, žeby ľud-
ská radosť alebo slzy 
boli nezmyslom, že-
by moje modlitby 
pri krste dieťaťa ale-
bo pri rakve nad 
hrobom boli ne-
zmyslom, hrou, di-
vadlom alebo žeby 
bola nezmyslom ľud-
ská láska i ľudská 
existencia vôbec. 
Preto presnosť myslenia ma 
núti myslieť presne: zmysel 
musí byť zmyslom, lebo má 
mnohé definovateľné indí-
cie, náznaky zmyslu: sme 
tu nie ako produkt náhody. 
Sme tu preto, že tu máme 
byť, ba že to, že sme tu, že 
sme tu na niečo, pre niečo, 
jednoducho, že to má svoj 
význam, zmysel. Má to svoje 
následky (zodpovednosť, slo-
boda...), ale opäť sa mi treba 
vrátiť k téme.

Preto som presvedčený, 
že človek je symbolom ne-
viditeľného a skrytého Boha. 
To On je zmyslom ľudských 
osudov tu na tejto zemi. 
Som presvedčený, že exis-
tencia človeka je symbolom 
existencie Boha. Nezáleží to 
od človeka, či to chce alebo 
nie, či sa mu to ľúbi alebo 
nie. O tomto zmysle človeka 
rozhodol Boh a vpísal to do 
ľudskej existencie a nedá sa 
to vymazať. A to ani vtedy, 

ak by to človek poprel, od-
mietol, zavrhol. V zmysle 
spočíva šťastie alebo tragédia 
človeka! Ďakujem Bohu, že 
dal ľuďom záľubu v hľadaní 
zmyslu. Preto človek so 
svojím osudom a túžbou po 
hľadaní zmyslu je symbolom 
Boha. Veď aký zmysel by 
mali slová bez Boha, slová, 
ktoré počujeme na popolco-
vú stredu:  Človeče, si prach 
a na prach sa obrátiš...

Ján Duda

Človek 
ako symbol

Pokoj a dobro
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zdravotnícke okienko

Milí čitatelia!
Pozývam vás zažiť pôstne dobrodruž-
stvo. Začína sa pôstom očí a pôstom 
uší. Potrebujeme najprv väčšiu dávku 
pevnej vôle. K tomu filter zdravého 
úsudku a doplníme to chuťou nedať sa 
odradiť. Reč je o očiste našej psychiky, 
nášho tela a hlavne našej duše od 
bulvárneho vplyvu médií. 

Chrípka
Je nepríjemná svojím zdĺha-
vým priebehom a tým, že nás 
vyradí z každodenného ste-
reotypu povinností na rôzne 
dlhý čas. Ak príde, nevylieči ju 
žiadny zázračný liek. Treba ju 
jednoducho vyležať, zmierňo-
vať príznaky, liečiť horúčku, 
starať sa o dostatočný príjem 
tekutín a „počúvať vlastné 
telo“, ktoré si takto riadi lieč-
bu aj samo. 

Horšie je, ak sa počas 
chrípky preťažíme a ne-
zmiernime svoje pracovné 
tempo. Vtedy je väčšie ri-
ziko komplikácií v podobe 
zápalov pľúc a viacnásob-
ných infekcií, ktoré ľahšie 
postihnú oslabený organiz-
mus. Práve na komplikácie 
chrípky môže v ojedinelých 
prípadoch nastať aj úmrtie. 
Svojím pracovným nasade-
ním chrípku ďalej šírime 
a tým škodíme nielen sebe, 
ale aj svojmu okoliu. Takto 
chrípka  spôsobuje epidé-
miu, prudko sa šíri a vyra-
ďuje z práce stále viac a viac 
ľudí. Epidémia je jedným 
z hlavných dôvodov, prečo 
sa proti chrípke zavied-
lo nepovinné očkovanie. 
Očkovanie proti chrípke 
chráni presne rok a treba 
sa zaočkovať každoročne. 
Najvhodnejšie obdobie pre 
očkovanie je neskorá je-
seň. Farmaceutické firmy 
ponúkajú vakcíny, ktoré 
obsahujú očkovaciu látku 
proti predpokladanému 
vírusu chrípky. Vedci doká-
žu každoročne predvídať, 
ktorý najpravdepodobnejší 
typ vírusu chrípku vyvolá. 

Žiadne očkovanie nechráni 
stopercentne. Niektorí z nás 
môžu po očkovaní prekonať 
miernu chrípku. Očkova-
nie je vhodné hlavne pre 
chorľavé deti, starých ľudí 
a tých, ktorí trpia nejakým 
chronickým ochorením.  
Napriek jeho výhodám sa 
proti chrípke u nás očkuje 
pomerne málo ľudí. 

Chrípka je vírusové 
ochorenie, ktoré sa  prejaví 
nielen dráždivým kašľom, 
škrabaním v hrdle, ale aj bo-
lesťou svalov, hlavy, slabos-
ťou, malátnosťou. Príznaky 
sú pomerne chudobné, ale 
chorý sa cíti veľmi zle a „ne-
vládze“. Takúto nekompli-
kovanú chrípku nemusíme 
liečiť antibiotikami, pretože 
tie na vírusy neúčinkujú. 
Antibiotiká nás skôr chránia 
pred prípadnými kompliká-
ciami v podobe bakteriál-
nych nákaz, ktoré u chorého 
vzniknú ľahšie predovšet-
kým vtedy, ak nedodržuje 
liečebný režim a preťažuje 
sa. Preto je počas chrípky 
dôležitá izolácia a pokoj. Kla-
sickú chrípku môžeme počas 
kalendárneho roku prekonať 
len raz. Viackrát môžeme 
prekonať len chrípke podob-
né ochorenia, ktoré nemusia 
zanechať trvalú imunitu.

V týchto pôstnych dňoch 
sa už proti chrípke nestihne-
te zaočkovať, preto vám že-
lám, aby sa vám aspoň vyhla. 
Môžete si k tomu pomôcť aj 
sami, ak sa budete aktívne 
chrániť správnou výživou, 
pitným režimom, vitamín-
mi a reguláciou pracovnej 
záťaže.

MUDr. Jana Virčíková

Na začiatku je potrebné jas-
ne si povedať – kvôli pôstu 
očí nebudem čítať lacné 
a trápne pikantné „zvesti“ 
plné prázdnych senzácií 
a pozerať sa na ne v televízii. 
Kvôli pôstu uší vypnem tie 
vysielania v rádiu, ktoré šíria 
obdobné hlúposti a nasle-
dovne sa nenechám strhnúť 
masou uhundraných klebet-
ných ľudí, ktorí nehovoria 
o inom, len o „pikoškách“. 
Po tomto odhodlaní v krát-
kom čase zistíte, že je okolo 
vás akosi mĺkvo. A presne 
o to ide. Objavíte momenty 
ticha. Poniektorí sa ho mož-
no zľaknú. No netreba sa dať 
odradiť. Je to začiatok očisty. 
V tichu sa totiž ocitnem sám 
so sebou, so svojimi myšlien-
kami. No nie celkom sám. 
Začnem vnímať prítomnosť 
Boha. A v tomto tichu dáva 
Boh rady do života. Kvalitné 
rady. Keď sa zbavíme balast-
ného vplyvu médií, zistíme 
svoju cenu v Božích očiach 
natoľko, že nebudeme po-
trebovať, aby nám mediálne 
známe tváre svojím štýlom 
života „organizovali“ ten 
náš život. Každý z nás je 
originálny a potrebuje si 
nájsť tú svoju cestu života. 
Nie napodobeninu niekoho 
iného. Nie je to cesta šťastia. 
Závisí len od každého, či to 
bude cesta plná plytkých 
senzácií na dočasnom výslní 
alebo plnohodnotný a múd-
ro prežitý život. Vzdať sa 
vplyvu bulvárnych mediál-
nych informácií si vyžaduje 
ozajstného hrdinu. Chcem 
byť teda hrdinom, alebo 
v pohodlnosti zostanem 
manipulovateľnou bábkou 

v rukách tých, ktorí na našej 
naivite a senzáciechtivosti 
pekne zarábajú?

Na začiatku netreba veľa. 
Kvalitná spoveď a potom sa 
nechať riadiť Božou múdros-
ťou. A to je odrazový mostík 
k tomu, aby sme si mohli 
tvoriť a formulovať vlastné 
slobodné názory. Hlavne 
mladí potrebujú vo svojich 
názoroch dozrievať. Bulvár 
im k tomu vôbec nepomôže. 
Ba priam len uškodí. 

V tichu nachádzame 
odpovede na všetky naše 
otázky. Naučíme sa naplno 
vnímať realitu: hľadieť, ale 
pritom aj vidieť. Počúvať, 
ale pritom aj počuť. To, čo 
je podstatné.

Ak sa vám to podarí, za-
žijete na konci pôstu prekva-
penie. Zistíte, že bez bulváru 
sa dá žiť. Dokonca oveľa 
plnohodnotnejšie. Zistíte, 
že zrazu máte viac času – na 
seba, na blízkych a na vnú-
torne krásnych ľudí, ktorým 
ide o skutočné hodnoty. 
Keď prijímam bezduché pi-
kantérie zo sveta šoubiznisu, 
seba si nevážim, lebo dovo-
lím, aby mi iní vnucovali 
svoje pseudohodnoty. 

Milí čitatelia!
Ak máte chuť očistiť svo-

je myšlienky od negatívnych 
vplyvov bulváru, práve je tu 
vhodná  príležitosť – pôstne 
obdobie. 

Prajem nám veľa síl, aby 
sme vydržali. Výsledok je 
ozaj dobrodružným zážit-
kom, v ktorom objavíme 
naše skutočné JA.

Monika Hodnická
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Koncil alebo 
synoda?

Začneme názvom. Zdá sa, že 
prvým, kto použil názov „koncil“ 
(lat. concilium) vo svojich písaných 
dielach, bol cirkevný spisovateľ Ter-
tulián, ktorý žil v rokoch 160-220 po 
Kristovi v Kartágu v severnej Afrike, 
kde v tom čase existovali prekvita-
júce kresťanské cirkevné komunity 
veriacich. Pod týmto názvom chápe 
zhromaždenie predstavených kres-
ťanských cirkevných komunít za úče-
lom spoločného riešenia vzniknutých 
ťažkostí a problémov (slovo „conci-
lium“ má pravdepodobne gramatický 
základ v gréčtine, ale bolo prevzaté 
do latinčiny a stalo sa jej súčasťou; 
„con“ alebo „cum“ znamená „spolu“ 
a „cillum“ tlačíme, riešime; doslovne 
teda „concilium“ znamená „riešiť spo-
lu“). Iný cirkevný spisovateľ známy 
pod menom Dionýz Alexandrijský, 
ktorý žil v rokoch 190-264 v Ale-
xandrii čiže taktiež na území dnešnej 
severnej Afriky a približne v tej istej 
dobe ako Tertulián, podobné cir-
kevné zhromaždenie predstavených 
cirkevných spoločenstiev nazýval 
slovom „synoda“. Aj toto slovo má 
grécky pôvod a znamená „kráčať 
spolu“ alebo „riešiť spolu“ na nejakom 
zhromaždení. Dlho sa obe slová pou-
žívali rovnocenne ako synonymá na 
označenie tej istej skutočnosti.

Súčasné presné 
názvy

V súčasnosti máme už názvy pres-
ne určené cirkevnými zákonmi, ktoré 
vydal Svätý Otec pre celú Cirkev. 
„Ekumenický koncil“ zvoláva Svätý 
Otec a rozhodujúce hlasovacie právo 
majú na ňom iba prítomní biskupi. 
Naposledy sa ekumenický koncil ko-
nal v rokoch 1962-65 a je známy ako 
Druhý vatikánsky koncil. Okrem toho 
súčasné cirkevné zákony poznajú 
ešte „koncily partikulárnych cirkví“. 
Ide vlastne o „Plenárny koncil“, 
ktorý zvoláva po predchádzajúcom 
súhlase Konferencie biskupov a tiež 
Svätej Stolice predseda konferencie 
biskupov. Rozhodujúci hlas na tomto 
koncile majú iba biskupi, ktorí patria 
do tej konferencie biskupov, ktorá 
sa ho rozhodla zvolať. Rozhodnutia 
Plenárneho koncilu musí schváliť 
ešte pred zverejnením Svätá Stolica. 
Okrem Plenárneho koncilu patrí do 
kategórie „koncilov partikulárnych 
cirkví“ aj „Koncil cirkevnej provincie“ 
a po predbežnej konzultácii a súhlase 
ostatných zainteresovaných diecéz-
nych biskupov ho zvoláva arcibiskup 
metropolita. Na Slovensku sú dve cir-
kevné provincie: Rožňavská, Spišská 
a Košická partikulárna cirkev (=die-
céza) tvoria jednu cirkevnú provinciu 
a na jej čele stojí košický arcibiskup 
metropolita. Druhú provinciu tvoria 
ostatné rímskokatolícke diecézy na 
Slovensku. Na Koncile cirkevnej pro-
vincie majú rozhodujúce hlasovacie 
právo iba biskupi provincie.

Aj synody sú presne určené cirkev-
nými zákonmi. Existuje „Biskupská 
synoda“ ako zhromaždenie bisku-
pov, ktorých zvoláva pápež, aby mu 
poradili v určitých problémoch. Ide 
o problémy a témy týkajúce sa celej 
Cirkvi alebo jej niektorých častí alebo 
určitého okruhu problémov. Po zasa-
daní Biskupskej synody pápež obvyk-
le vydáva dokument pod názvom „po-
synodálna exhortácia“ (posynodálne 
povzbudenie). Biskupskú synodu si 
netreba mýliť s „biskupskou radou“ 
alebo tiež s „diecéznou synodou“. 

Biskupská rada je totiž inštitúciou 
v rámci Biskupského úradu, zriaďuje 
ju diecézny biskup a jej členmi sú vi-
kári (zástupcovia alebo bezprostrední 
pomocníci) diecézneho biskupa, aby 
mu radili a aby diecézny biskup takto 
koordinoval prácu jednotlivých sek-
torov Biskupského úradu. Napokon 
je tu diecézna synoda, ktorá pomáha 
diecéznemu biskupovi. K nej sa ešte 
vrátime.

Príklady z histórie
Uvedieme si niekoľko príkladov, 

čo bolo náplňou diecéznej synody 
v jej takmer dvetisícročných dejinách, 
lebo ide o skutočne starobylú cirkev-
nú inštitúciu. 

Synoda v prvom 
tisícročí kresťanstva

Najstaršou existujúcou a doposiaľ 
zachovanou knihou diecéznej synody 
sú „Ustanovenia synody“ diecézy 
Auxerre (Francúzsko) z roku 585. 
Na tejto synode sa zúčastnili: miest-
ny biskup, siedmi opáti, dvadsaťštyri 
kňazov a traja diakoni. Uzniesli sa 
a podpísali 45 ustanovení (napr. zá-
kaz pracovať na poli v nedeľu, naria-
denia o zbierkach v kostoloch, zákaz 
pre kňazov byť krstným rodičom 
a pod.). Iná synoda, ktorá sa konala 
v roku 650 v Rouen (Francúzsko), 
určovala miestnemu biskupovi to, ako 
má postupovať pri vykonávaní pas-
toračnej vizitácie. V prvom tisícročí 
kresťanstva, ako sa zdá, nebol miestny 
biskup jedinou osobou, ktorá určovala 
a schvaľovala Synodálne ustanovenia, 
ale spolu s ním to boli aj opáti, kňazi, 
ba aj diakoni. Ba dokonca, ako mož-
no vybadať, zaväzovala aj miestneho 
biskupa k určitým záväzným povin-
nostiam. Uvedený príklad je trochu 

Diecézna synoda
Pokračujeme v našej rubrike o diecéznej synode. V nasledujúcich riadkoch sa po-
kúsim poukázať na to, čo bolo náplňou diecéznej synody v dejinách tejto cirkevnej 
inštitúcie.

Kostnický koncil zachytený v petersbur-
skej kronike
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Stará sa cirkevné 
spoločenstvo 
o podnikateľov 
a živnostníkov?

„Môj priateľ mal raz sen o kresťanoch 
slúžiacich v podnikateľskom prostredí. 
V tomto sne sa mu predstavovali typy 
ľudí, ktorí chceli veľmi milovať Pána 
Boha, ale nevedeli to prejaviť navonok. 
Topili sa v mori a vlny ich zaplavovali. 
Na pláži sa pritom celej dráme pri-
zerala skupinka verných cirkevných 
služobníkov. Jeden sa obrátil k druhé-
mu a zažartoval: „Mali sme im zobrať 
peňaženky, aby sa im plávalo ľahšie.“ 
Takýto postoj svedčí o istej necitlivosti, 
s akou kresťanskí podnikatelia a živnost-
níci pri svojej práci zápasia. Niežeby im 
cirkevní služobníci neslúžili s láskou, 
ale skôr nerozumejú ich duchovným 

potrebám. Ešte jeden príklad. Pred nie-
koľkými rokmi jeden štedrý kresťanský 
podnikateľ venoval dosť veľký finan-
čný obnos istej kresťanskej organizácii. 
Veľmi sa z toho vtedy tešili a mohli 
z toho vybudovať kresťanské modliteb-
né a charitatívne centrum. Asi o dva 
roky sa s ním znova skontaktovali, či by 
nemal záujem podporiť ďalšie užitočné 
kresťanské projekty. Ospravedlnil sa, že 
nie, lebo už nemá z čoho. Odvtedy ho 
totiž začala prenasledovať nekresťanská 
konkurencia, až ho úplne zlikvidovala. 
Vtedy som si uvedomil, že ako málo sa 
modlíme za kresťanských podnikateľov 
a živnostníkov. Keby tento muž ochorel 
a šiel na operáciu, organizovali by sa 
modlitbové reťaze, aby mu Boh pomá-
hal. Keď čelil démonickému útoku jeho 
podnik, ktorý zamestnával kresťanov 
a podporoval kresťanské projekty, ostal 
sám ako vojak v poli bez akejkoľvek 
pomoci...“ (str. 17-18).

zjednodušeným pohľadom na 
diecéznu synodu v prvom tisícročí 
kresťanstva, ale dovolil som si ho 
použiť tak preto, aby sa výklad stal 
zrozumiteľným.

Stredoveká 
diecézna synoda

V stredoveku dostala diecéz-
na synoda trochu inú náplň. Už 
v roku 1140 cirkevný právnik Ján 
Gratián vo svojom diele Decre-
tum gratiani pripomína predpis, 
ktorý zaväzuje miestneho biskupa 
konať diecéznu synodu každý 
rok (niektoré predpisy dokon-
ca hovoria o tom, aby miestny 
biskup zvolával synodu dvakrát 
do roka). Zdá sa to príliš často? 
Ak poukážeme na náplň a úlohy 
stredovekej diecéznej synody, 
badať, že by nezaškodilo zvolávať 
ich aj častejšie. Ako príklad nech 
nám poslúži nariadenie Koncilu 
provincie, ktorý sa konal v Cope-
naghene (Nemecko) v roku 1425. 
Tento koncil zaviazal každého 
biskupa provincie, aby dvakrát 
do roka zvolal diecéznu synodu, 
počas ktorých majú osobne alebo 
prostredníctvom iných „vysvetľo-
vať v reči ľudu (nie v latinčine!) 
nariadenia čiže rozhodnutia (dek-
réty) pápežov a koncilov kňazom 
i ľudu tak, aby sa nikto nemohol 
vyhovárať, že ich nepozná.“ Takto 
sa malo dosiahnuť (napr. poučo-
vaním a ak by to nepomohlo, aj 
nejakou možnou represiou), aby 
kňazi nežili v konkubináte, aby 
rehoľníci zachovávali klauzúru 
a rehoľnú disciplínu a aby veriaci 
žili čestne, nie ako konkubíni či 
veriaci nedodržujúci manželskú 
vernosť, úžerníci a kľajúci alebo 
preklínajúci ľudia. V stredovekej 
diecéznej synode miestny biskup 
nevystupoval ako cirkevná auto-
rita vydávajúca normy a zákony, 
ale ako sprostredkujúca autorita, 
ktorá zabezpečovala zachovávanie 
vyšších (pápežských alebo kon-
cilových) zákonov a nariadení. 
Platilo to všeobecne voči sebe, 
kňazom, rehoľníkom i veriacim. 
Obdobie Tridentského koncilu 
je už obdobím začínajúceho no-
voveku. Tento koncil bol novým 
impulzom pre konanie diecéznych 
synod. Ale o tom snáď inokedy. 

 Ján Duda

Svetské prostredie – 
boľavé miesto Cirkvi
Raz som navštívil Bratislavu a ostalo mi chvíľu času. Keďže mám rád knihy, navštívil som 
kníhkupectvo. Zhodou okolností sa mi dostala do rúk kniha pod názvom „Kresťanstvo 
v komerčnej sfére“. Po prelistovaní obsahu som si ju kúpil. Oslovila ma z jedného dôvodu: 
aj oblasť podnikania a komerčnej sféry je oblasťou, ktorú Kristus vykúpil. A toto bola 
prvá kniha, ktorá mi o tom chcela niečo povedať z osobnej skúsenosti, lebo ju napísal 
podnikateľ a kresťan. Ešte viac ma zaujal jeden z nápisov vo vnútri knihy: „Svetské 
prostredie – boľavé miesto Cirkvi“. Pre našich čitateľov z tejto knihy ponúkam niekoľko 
zaujímavých postrehov na duchovné zamyslenie. Lebo je našou úlohou premieňať veci 
tohto sveta duchom Kristovho evanjelia.
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Sám to zažil...
Autor knihy píše, že to zažil aj sám 

na vlastnej koži. Uvádza: „Istý čas som 
prežíval v podniku veľmi ťažké časy. 
Diali sa proti nám zlé veci, prežívali 
sme enormný stres a ja som denne 
musel prijímať rozhodnutia pod ťaž-
kým tlakom, lebo mohli ohroziť, ba 
až zlikvidovať celý podnik. Zamest-
návali sme pritom stovky kresťanov 
a predtým sme darovali veľké peniaze 
cirkevným organizáciám. No cítil som, 
že vtedy v tej kríze sa nemám na koho 
obrátiť, že niet toho človeka, u koho 
by som našiel skutočnú podporu alebo 
aspoň pochopenie. Nebolo bratov ani 
sestier ochotných modliť sa alebo inak 
pomôcť. Ak by podnik zanikol, bralo 
by sa to ako typický príklad krachu 
v podnikaní.“ (str. 18).

Oprávnená obava?
„Cirkevné spoločenstvo pokladá 

oblasť podnikania za akúsi „čiernu 
dieru“, ktorá pohlcuje vieru človeka. 
A táto obava je sčasti oprávnená. Keď 
sa kresťania, ktorí pôsobia v oblasti 
podnikania, oddelia sami od Cirkvi 
vlastným spôsobom života alebo preto, 
že necítia voči sebe a svojej činnosti 
lásku a podporu cirkevných služob-
níkov, môže sa stať, že zistia, že ich 

vlastná láska k Cirkvi chladne tiež, 
viera sa tratí a ochabuje a oni sami sa 
začínajú hnať za peniazmi ako za ko-
nečným cieľom, ba zdá sa im, že majú 
nárok na povrchnú a prázdnu zábavu. 
O „záhradu svojho srdca“, o duchovné 
veci sa prestanú starať. Takto sa len 
potulujú a hynú (porov. Prísl. 29,18). 
Veď prečo nehľadať peniaze a vlastné 
potešenie, ak iné poslanie pre nich 
prestane mať zmysel? Naozaj, niektorí 
kresťanskí podnikatelia nevedia, ako 
majú navonok v každodennom živote 
prejavovať svoju lásku k Ježišovi, a pre-
to ich viera hynie. Tak sa potom stane, 
že zdiskreditujú dôležitosť svojej špe-
cifickej služby pre Božie kráľovstvo. 
A to je škoda...“ (str. 20-21).

Pohľad podnikateľa 
na cirkev. Typický 
podnikateľský!

„Pred niekoľkými rokmi som si po-
čas bohoslužieb začal pozorne všímať 
ľudí okolo seba. Vidiel som niekoľko 
tisíc tvárí pasívne vykúkajúcich z lavíc. 
Nezúčastnene počúvali kázeň. No 
vyzeralo to tak, akoby trpeli akousi 
duchovnou „zápchou“. Napadlo 
mi: „Koľko duchovného potenciálu 
a efektivity sme práve teraz obsiahli? 
Odhadol som to ihneď približne na 

1%. Hoci to bol len odhad, 
poukazoval mi na biedny 
stav Cirkvi...

Verím, že novozákon-
ná cirkev bola postavená 
na základe, ktorými sú 
apoštoli. Ale buduje sa aj 
prostredníctvom každo-
dennej služby obyčajných 
ľudí. Tej služby jednot-
livcov, ktorá sa odohráva 
v domácnostiach a na pra-
coviskách. Cirkev dneška 
sa zamerala na stretnutia 
a programy. Jej vodcovia 
chcú, aby ich cirkevné spo-
ločenstvo sa považovalo 
za dynamické a živé. Tým 
sa však podkopáva a osla-
buje služba jednotlivcov... 
Bohoslužby sú potrebné, 
majú svoj význam a pova-
žujem ich za nevyhnutné. 
No nemôžu poskytnúť 
príležitosť k tomu, aby si 
veriaci naplno precvičovali 
svoje „duchovné svalstvo“. 
To môžu len jednotlivci 

v konkrétnych podmienkach svojho 
životného stavu a situácie. Nevyníma-
júc terén firiem i oblasť podnikania. 
Na pracoviskách sú milióny veriacich 
kresťanov. Keby využili svoj duchovný 
potenciál aspoň na 50%, uvoľnila by 
sa na tejto zemi – s Božou pomocou 
- obrovská duchovná sila. Takto by 
každodenná pracovná služba, ktorú by 
ľudia robili „akoby pre Pána“ v duchu 
evanjelia, znovu stala hnacou silou 
cirkevného života“ (str. 34).

Je možné, aby 
existovala firma na 
kresťanský spôsob?

„Jeden môj priateľ založil v Min-
nesote banku. Čoskoro sa stala jednou 
z najrýchlejšie sa rozvíjajúcich bánk 
v krajine. Čo však bolo ešte úžasnej-
šie, v banke sa v pravidelne schádzalo 
k modlitbe počas prestávky asi 102 
veriacich. Evanjelium bolo predme-
tom bežnej konverzácie, viera v Boha 
a večnú spásu podobne. Klíma v banke 
bola pre tam pracujúcich kresťanov 
motivujúca, slabí zosilneli, silní sa 
stávali silnejšími. Ľudia sa navzájom 
podporovali, keď prechádzali zdra-
votnými, finančnými alebo rodinnými 
problémami. To návštevníkov banky 
privádzalo do údivu. Raz som stre-
tol zákazníka vo vestibule, ktorý mi 
položil otázku: „Prečo je táto banka 
akási iná...?“ Miestne noviny vyslali do 
banky redaktora, aby zistil, čo sa tam 
deje a napísal o tom reportáž. Naozaj, 
pracovisko je akoby veľkým poľom 
pripraveným na Božiu žatvu.

Pre časopis upravil
 Ján DudaObálka knihy



Pokúsiť sa!
Stíšiť sa?
Niečoho sa zriecť?
Urobiť niečo, načo nemám chuť?
Priniesť obetu za niekoho, kto mi ublížil,
za niekoho koho nemám rád?
Pre človeka príliš ťažké, Bože.
Vraj sa mám pokúsiť?
A načo?
Načo toľko odriekania a sebazapierania?
Vraj uvidím, ak to skúsim?
Tak dobre, skúsim to.
Pre Teba, Bože môj.
Verím, že potom zistím, čo je na pôste to 
najpodstatnejšie.

Katarína Bujňáková

POKOJ A DOBRO aktuálna téma6

Nedávno som čítala istý článok, 
o jednej mladej žene. Išlo o mla-
dú vdovu s dvomi deťmi,ktorá sa 
len veľmi ťažko pretĺkala živo-
tom. Zaujímavý príbeh. Nebu-
dem ho však viac dopodrobna  
rozoberať. Zaujalo ma však iné, 
dva dôležité javy. Prvým javom 
bola pokora, s akou o svojom 
živote nielen hovorila, ale ho aj 
žila. Druhý jav - veľmi ďakovala 
svojim rodičom za vieru, ktorú 
jej vlastní rodičia počas svojho 
života dali.

Príbehy ľudí s tragickým 
osudom sú v dnešnej dobe 
viacmenej na dennom po-
riadku. Aj my ostatní, ktorých 
sa to netýka, to vnímame ako 
„bežný jav“.   

Vyrovnať sa s tragickou 
udalosťou si vyžaduje veľký 
kus sily, odvahy, lásky i trpez-
livosti a žiť ďalej svoj život 
ešte väčší. Nie každý to zvlá-
da rovnako. Snaží sa pomá-
hať rodina, blízki i priatelia. 
Ale ani to častokrát nestačí. 
Naše bôle a žiale  zahojí čas, 
veľa času. Neviem si však 
predstaviť, ako by sme všetky 
tie trápenia a kríže prekonali  
bez viery, viery v Boha. Práve 
preto ma tento spomínaný 
článok tak zaujal.

Viera je pre nás tou silou, 
ktorá nás dvíha, keď sme 
padli až na dno. Viera je tá, 
ktorá nás povzbudí, keď už 
nevládzeme ďalej a myslí-
me, že už „končíme“. Bohu 
vyrozprávame všetky svoje 
trápenia a žiale. On je naším 
radcom i pomocníkom v nú-
dzi, naším priateľom, bútľa-
vou vŕbou i ochrancom. 

Dnes sa žije naozaj ťažko. 
Mnohé rodiny rieša základné 
existenčné problémy a do-
slova prežívajú. Každý z nás 
má svoj kríž, s ktorým kráča 
životom. Ľahšie sa žije s Bo-
hom. Mali by sme svoj život  
prijať s pokorou a nezávidieť 
druhým to, čo nemám ja. 
Odľahlo by nám. Skôr by sme 
v našich dušiach a srdciach 
našli ten pokoj, ktorý v živote 
tak veľmi  postrádame. A tak 
veľmi ho potrebujeme.

Možno práve toto nad-
chadzajúce pôstne obdobie 
nám tento problém aspoň 
sčasti podarí vyriešiť. Stíšme 
sa preto v hluku dnešnej  
doby a popremýšľajme nad 
tým, ako ten svoj vlastný 
vnútorný pokoj dosiahnuť. 
Máme na to celých 40 dní. 
Tak začnime hneď.

Mária Košalová

Pôstne obdobie
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Veď pred malou chvíľou som tých is-
tých ľudí videl, ako čakali na udelenie 
popolca. Stáli hrdo v rade, odvážne 
a verejne manifestovali svoju vieru 
a túžbu po pokání. Prečo zrazu taká 
zmena? Patrí viera len do kostola? 
Žeby toto celé bola len nejaká nábo-
ženská pretvárka? Strach vyjsť z masy 
a byť „iný“? Alebo sa v nich ozvala 
prílišná hrdosť a sebavedomie, ktoré 
neznesie z pohľadov druhých začu-
dovanie či posmech? Rozhodol som 
sa... Možno mladícky, nerozvážne, po 
svojom... Ja budem iný! Idem svedčiť 
o svojej viere! Po tomto rozhodnutí 
moja cesta viedla rovno do centra, do 
rušných ulíc preplnených ľuďmi. Aj 
tí najviac uponáhľaní ľudia sa trochu 
pozastavili, keď zbadali na mojom 
čele, ako „vyznávam“ svoju vieru. 
Mnohí len nechápavo pokrútili hla-
vou. Našli sa aj takí, ktorí ma ľudsky 
a súcitne upozornili, že som špinavý. 
No pre tých ostatných som sa stal ter-

čom úškľabkov, posmechu, vtipných 
až urážajúcich poznámok. Pochopil 
som svoj omyl. Vsadil som tiež na 
vonkajšok a pretvárku a tadiaľto cesta 
svedectva nevedie. Od tej chvíle som 
prestal odsudzovať tých, ktorí si čelo 
utreli už v kostole. Chápal som ich už 
lepšie a napokon, čo keď práve oni 
boli vo svojom srdci pevne rozhodnutí 
zmeniť svoj život a robiť pokánie? To 
vie posúdiť jedine Boh, pretože len on 
vidí do našich tajných kútov srdca. 

Popol ako znak
Znak v liturgii má svoj veľký výz-

nam. Značenie popolom je symbolom 
pokánia a kajúcnosti. Samotný znak 
však nestačí. Je nutné prepojiť ho so 
skutkami. Pôstne obdobie nás pozýva 
prežiť spolu s Ježišom štyridsať dní 
v modlitbe, pôste a v pokání. Ale nie 
ako pokrytci, ktorí robia dobré skutky 

iba preto, aby sa ukázali pred svojím 
okolím. Skutky nemajú byť zamerané 
na nás, ale na Boha ako cieľ a motív 
nášho konania. Znamená to nerobiť 
preto, aby sme vyzerali dobrí, ale aby 
ľudia videli v nás dobrého Boha. Ježiš 
nás pozýva konať v skrytosti. „Nech 
tvoja ľavá ruka nevie čo robí pravá...“ 
„Ak sa ty chceš modliť, zavri za sebou 
dvere...“  „Keď sa postíte, nebuďte 
zamračení, aby ľudia videli... Porov. 
Mt 6, 3.6.16 Urobil by som dobrý 
skutok aj vtedy, keby som vedel, že 
nikto o tom, čo som urobil, nebude 
vedieť?

Vonkajší znak
Áno, aj vonkajší znak je potrebný. 

Pomáha nielen nám uvedomiť si hĺb-
ku a zmysel tajomstva, ale môžeme 
ním vydávať aj svedectvo okolo nás. 
Nemali by sme sa za to hanbiť. Ale 
vonkajší znak bez skutkov je naozaj 
len pretvárkou. Ak vonkajší znak, tak 
potom aj konkrétne skutky.

Možno sme si niektorí na popol-
covú stredu utreli čelo od popola 
ešte v kostole. Možno sme si znak 
kajúcnosti ponechali dlhšie. Dôle-
žitejšie však je to, čo sme si odniesli 
v srdci. Je teda popolec náboženskou 
pretvárkou alebo skutočným znakom 
pokánia? To záleží od každého z nás. 
Prial by som si, aby svet a zvlášť mladí 
ľudia v nás kresťanoch videli a našli 
vzor a istotu opravdivého svedectva, 
že svoju vieru, pokánie, modlitbu 
a pôst nielen vyznávame, ale predo-
všetkým žijeme. 

Valentín Kokoruďa

Ilustračné fotografie: 
Miroslav Čačík 

(www.mirocacik.sk)

Popolec 
Vonkajšok alebo znak?
Tlačil som sa raz na popolcovú stredu v zástupe veriacich vychá-
dzajúcich z kostola. Všimol som si, že čím bližšie sme boli k vý-
chodu, tým častejšie bolo možné sledovať rovnaký úkon. Každý 
si rad radom vytiahnutou vreckovkou utieral tú „čiernu škvrnu“ 
na čele. Musím sa priznať, že vo mne ako v mladom človeku to 
začalo vrieť. Čo je to za kresťanstvo?
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Ako ste sa dostali k umeleckému rez
bárstvu? Rodina, v ktorej ste vyrastali 
Vám dala takéto umelecké rezbárske 
predpoklady?

Aj keď môj otec mal blízko k drevu 
a preniesol to aj na mňa, nepovedal by 
som, že v našej rodine som mal rez-
bárske umelecké zázemie. Môj dedo 
pochádzal z Lesnice spoza Spišskej 
Magury a otec z Matiašoviec, mamka 
zo Ždiaru. Usadili sa v Kežmarku. Ja 
už na základnej škole som mal bližšie 
k výtvarnej výchove a umeniu, tak 
som sa prihlásil a vyštudoval Umelecké 
remeslá – odbor umelecké rezbárstvo 
v Bratislave. Vtedy sa začalo moje ozaj-
stné dobrodružstvo s drevom, práca, 
ktorá ma nielen živí, ale je stále mojou 
veľkou záľubou.
Ste ženatý a máte aj deti. Kráča nie
ktoré z nich vo Vašich šľapajách? 
Nasledujú príklad svojho otca?

Áno, som ženatý. Moja manželka 
Iveta pochádza z Veľkej Lomnice, 
máme dve deti, dcéru Luciu a syna 
Tomáša. Neviem však presne povedať, 

či bude niekto pokra-
čovať v mojich šlapa-
jách. Tomáš toho času 
končí umeleckú školu 
v Kežmarku, pokra-
čovať chce v štúdiu 
umeleckého dizajnu, aj Lucka pekne 
maľuje, no dnes študuje manažment.
A ako vníma pani manželka Vašu 
prácu?

Manželka vyštudovala zdravotnícky 
odbor, ktorý nemá s umením nič spo-
ločné. Ako sama hovorí, keby vo svojej 
mladosti vedela o tejto práci, bola by 
z nej reštaurátorka. Dnes mi pomáha 
s pozlacovaním fragmentov mojej prá-
ce. Veľmi ju to oslovilo a baví ju to.
Tak predsa ste vlastne celá rodina 
v istom zmysle umelecká...

U nás v rodine žijeme vlastne všetci 
mojou prácou. Príprava, skice, návrhy, 
veľa z tohto robím v kruhu rodiny, po 
večeroch a to každého do istej miery 
poznačí. Dnes takto tvoríme spolu so 
synom. 
Poďme teraz k Vašej práci. Mohli by 

ste označiť niektoré 
svoje umelecké diela, 
ktoré považujete za 
také, ktoré vyjadrujú 
Vašu osobnosť?

Prevažná časť mojej 
tvorby spočíva v sak-
rálnom umení. Ak by 
som mal uviesť nie-
ktoré moje  diela, na 
ktoré rád spomínam, 
boli by to sochy Sv. 
Cyrila a Metoda v kos-
tole na Juhu v Poprade, 
Sedembolestná Panna 
Mária, súsošie nadži-
votnej veľkosti v Žiari 
nad Hronom či sochy 
Troch sv. Košických 
mučeníkov v Humen-
nom. 

A čo krížové cesty?
Krížových ciest prešlo mojimi ru-

kami už viacero. Špecifickosť tvorby 
krížovej cesty spočíva v tom, že dej 
jednotlivých zastavení sa opakuje, je 
stále ten istý. Ale zobrazenie výjavov 
na jednotlivých zastaveniach je už 
prejavom mojej umeleckej tvorivosti 
a pohľadu. Preto každá nová krížová 
cesta je pre mňa ako umelca rezbára 
stále novou výzvou, s ktorou sa idem 
popasovať.
A ako to bolo s Krížovou cestou pre 
kostol v Lieskovanoch?

I toto dielo vznikalo postupne. Bol 
som si pozrieť priestor, kde budú jed-
notlivé zastavenia umiestnené. Potom 
prišli na rad náčrty, návrhy, ktoré sme 
s pánom farárom prediskutovali, zva-
žovali optimálny návrh. Až po tomto 
rozhodnutí a príslušných nákresoch 
prišla na rad práca. Aj krížová cesta 
v Lieskovanoch nesie môj rukopis 
vrytý vo výjavoch jednotlivých zasta-
vení. Snažím sa, aby to malo nielen 
umelecký, ale aj duchovný výraz, aby 
to oslovovalo dušu človeka. Či sa mi 
to podarilo a v akej miere, to už musia 
posúdiť tamojší veriaci. 
A môžete ju trochu technicky popísať?

Iste. Krížová cesta v Lieskovanoch 
je zhotovená z lipovej drevnej hmoty. 
Pri jej realizácii na základe mojich návr-
hov mi pomáhal kolega Miloš Gemza. 
Drevorezba je patinovaná, čím som 
dosiahol požadovaný odtieň a zvýraznil 
hĺbky diela. Povrchovo sa dielo zakon-
zervuje včelím voskom. Pri krížovej 
ceste v Lieskovanoch bol použitý ako 
sprievodný materiál dubový masív.

Za rozhovor ďakuje Ján Duda

Umelecký rezbár Martin Barnáš
a Krížová cesta 
v Lieskovanoch
Kostol Nanebovzatia Panny Márie v Lieskovanoch dostal novú 
Krížovu cestu. Doteraz nemal nijakú. Lieskovančanom ju daroval 
pán Mikuláš Dzurinda a umeleckú podobu jej dal 43- ročný majster 
Martin Barnáš z Kežmarku, ktorý poskytol nášmu časopisu exklu-
zívny rozhovor.

Ježiš napomína plačúce ženy. Krížová cesta v Lieskovanoch

Rezbár Martin Barnáš
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Bože, prečo si ne-
stvoril 36-hodinový 
deň?

Totiž nemáme čas oddýchnuť si. 
Tak radi by sme si pospali o niekoľko 
hodín dlhšie!

My by sme sa aj pomodlili ráno, 
na obed, dokonca aj na svätú omšu by 
sme zašli ... Minule bolo na nás toho 
tak veľa, že sme ochoreli! Naše telo 
bolo oslabené a nezvládlo to, ale do 
práce človek musí ísť, veď vieš...

Žiada sa mi zmena! Potrebujem 
dovolenku! Ale môžem si to teraz 
dovoliť?! Veď čas dovoleniek je ešte 
ďaleko pred nami!

Osudné 
prehliadnutie

Pane, to myslíš naozaj vážne s tým-
to katalógom, ktorý mi dávaš? Celkom 
zaujímavé, hm ...

To púštne dobrodružstvo môže byť 
zaujímavé, píše sa tu, že Ty si tam bol 
40 dní. Pozerám na ďalšiu ponuku. 
Oáza pokoja v púšti pokánia, plná 
penzia modlitby, osviežujúce pramene 
dôvery, sily a milosrdenstva, možnosť 
získania balzamu odpustenia, päť-
hviezdičkový hotel radosti ...

A oceán lásky all inclusive!!! Ak 
bude cena vyhovujúca, tak neváham 
a beriem to! 

Ježišu, Ty mi to všetko ponúkaš za-
darmo?! No naozaj je to tak, potvrdili 
to aj Tvoji 4 spolupracovníci Matúš, 
Marek, Lukáš a Ján – všetci píšu o tejto 
skvelej ponuke! Niekedy sme my ľudia 
vážne zvláštni! „Biblický katalóg super 
ponúk“ čítame každý deň a nevšimli 
sme si to!

V znamení Božej 
prítomnosti

Možno sa nám teraz cez „pôstnu 
sezónu“ podarí urobiť nejakú zmenu. 
Určite by sme nemali odmietnuť vyš-
šie spomenutú rekreáciu, veď práve 
ona nám má poskytnúť dlho žiadaný 
oddych.

Zmeňme naše stereotypy, naše 
úbohé bezfarebné dni , ktoré si často 
napĺňame my sami beznádejou, stre-
som, výčitkami, neúnosnými nárokmi 
na seba a na iných! Doprajme si 
Božiu prítomnosť a siahnime aspoň 
teraz cez pôst na niečo dokonalé – na 
Boha, lebo dokonalé neznamená vždy 
nedosiahnuteľné. V pôste sa máme 
uskromniť a zriekať sa, ale v žiadnom 
prípade nie Božej lásky.

Názor mladých
Na zmenu som sa opýtala aj našej mláde-
že. Moja otázka presnejšie znela takto:
Privítal(a) by si nejakú zmenu v našej 
farnosti? Čo by si chcel(a) zmeniť, zlepšiť, 
respektíve čo sa ti  v našej farnosti páči?

Mária, 13r.: „Asi aby viac ľudí chodi-
lo do kostola, hoci si myslím, že u nás 
to nie je až také hrozné, ale určite by 
každý privítal viac detí (detský spevo-
kol je super nápad), mládeže, no i ľudí 
v strednom veku.“

Fero, 18r.: „Podľa môjho názoru naša 
farnosť nepotrebuje mnoho zmien. 
Možno by sa mohli opäť zaviesť piat-
kové detské alebo mládežnícke omše, 
ktoré by boli venované deťom, alebo 
by riešili nejaké problémy dospieva-
júcej mládeže. S aktivitou p. farára 
a p. kaplána som spokojný, ale hnevá 

ma skôr lenivosť mládeže, ktorá čoraz 
viac prejavuje svoju pasivitu k Bohu. 
Sviatosťou birmovania sa slávnostne 
rozlúčia s cirkvou a v kostole sa už 
vôbec nezastavia. Prípadne sa v nedeľu 
ukážu na svätej omši, pretože im to 
prikázali rodičia a omšu „pretrpia“ nie-
kde skrytí so svojimi kámošmi, ktorí 
sú na tom podobne ako oni. Verím, 
že sa im podarí zmeniť to a lepšie sa 
pripútať k Bohu.“

Anna, 15r.: „Ak by som mohla, tak 
by som v našej farnosti zorganizo-
vala viac akcií pre mladých. Najmä 
spoločné akcie s mladými z filiálok, 
pretože mládež potrebuje byť spolu, 
niečo zažiť a popri tom budovať pria-
teľské vzťahy. Tiež by som sa potešila 
vymaľovaniu kostolnej veže v Marku-
šovciach, hoci viem, že to nie je také 
jednoduché.“

Opýtaným ďakujem za ochotu a od-
povede.

Vyprosujme si teda od trpiaceho Ježiša, 
aby priniesol do nášho života pestrosť 
a znovuobjavenie krásy všedných vecí. 
Nech 40-dňový pôst sa nenesie iba v oča-
kávaní, kedy sa už konečne skončí. Nepo-
zerajme cez toto obdobie len na to , čo by 
sme nemali , v čom sa máme obmedziť, 
ale zamerajme sa aj na to, čo by sme mali 
robiť vždy – rozdávať lásku.

Lucia Dutková

Milí mladí , milí čitatelia!
Zatúžili ste niekedy po nejakej úplnej zmene? Boli ste už natoľko unavení, že ste chceli robiť niečo úplne iné, možno menej 
stereotypné? Ranné zvonenie budíka, prichystať sa do školy alebo do práce, vysiľujúci pracovný stres, obedňajšia prestávka, 
rýchle utekanie na autobus alebo nakúpenie nejakých potravín na chutnú večeru, vyzdvihnúť deti zo škôlky, dať si kávičku, 
ďalšie učenie sa na zajtrajšie písomky alebo dokončovanie práce, ktorú sme nestihli ... A to ešte zvládnuť rôzne nespomenuté 
problémy, choroby, návštevy, o modlitbe a svätej omši  ani nehovoriac! 

Púšť v Dubaji
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Milí dobráčikovia!

Stránku pre deti pripravili Adriana a Peter Lazorovci

V živote sa stretávate s mnohými dobra-
mi i s láskou, ktorú vám darujú rodičia, 
blízki, kamaráti, máte radosť, keď vás 
niekto poteší, keď sa cítite fajn. 

No stáva sa, že prídu i chvíle, keď 
sa cítite nanič. Priatelia vás podrazia, 
vysmievajú sa, ba niekedy sa vám 
ujde aj zaucho, kopanec?  V telke 
počúvame o krádežiach, vlámačkách, 
terorizme, víchriciach, uragánoch 
a iných nešťastiach. Ľudia preto zo-
mierajú. Zdá sa, že vo svete je veľa 
zla, zvady i nenávisti. Prečo je to tak? 
Keď Boh stvoril svet, všetko bolo 
krásne, čisté. Aj ľudia boli dobrí. Av-
šak Boh nám daroval slobodu. Každý 
sa môže rozhodnúť, či bude konať 
dobro, alebo podľahne nahováraniu 
zlého ducha. Tak i prví ľudia zhrešili 
a pod vplyvom hriechu sa vzdialili 
od Boha. Odvtedy ľudí diabol pokúša 
stále viac. I my niekedy nechceme ro-
biť zlo, ale premôže nás taký zvláštny 
hlas: „Vráť mu ten buchnát, nech 
uprace sestra, veď ja to robím častej-
šie. Odpapuľuj, to mamine poúčanie 
sa už nedá zniesť. Toto sa nenaučím, 

veď minule som 
odpovedal. Túto 
čokoládu si zjem 
sám, aj tak súro-
denci  nevideli, 
že som ju dosta-
la. Ešte chvíľu sa 
zahrám, mama 
počká.“  Keď ten 
hlas poslúchne-
me, vzdiaľuje-
me sa od náš-
ho priateľa, od 
Boha. Ale On 
na nás nezanev-
rie. Skrze svojho 
Syna, ktorý trpel 
aj za naše ne-
dokonalosti, nás 
zachránil a spa-
sil. Odpustí nám 
každé zlo. Avšak 
nastáva pôstna 
doba, preto sa skúsme naučiť bojovať 
s tým zlým hlasom, pokúsme sa mu 
oponovať, bojovať s ním, nedajme 
mu možnosť oklamať nás. Zbraňou 
nám môže byť modlitba, návšteva 

svätej omše, sväté prijímanie. Ne-
dajme sa oklamať! Ak budeme milší 
a lepší k iným, i oni môžu zmeniť 
svoj postoj k nám. Svet môže byť 
lepší vďaka nám.

Zasmej sa
Stretli sa dve susedy. Jedna vraví: „A čo ten váš Miško 

nič nerozpráva? Veď ten toľko toho nahovoril.“ – „Viete, 
doteraz sme ho učili rozprávať, teraz ho učíme mlčať.“

Príklad z matematiky: Mamka chce rozdeliť 9 jabĺk 
šiestim deťom. Čo urobí? – Jablkový koláč. 

Súťaž!!!
Spočítajte koľko motýlikov a koľko včielok je na 
obrázku. Môžete si pomôcť vyfarbením.

Traja anjelikovia

Jar je už predo dverami. Snímka: A. Galčíková
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Informátor spracoval Ján Duda 
a Valentín Kokoruďa

• Dňa 28. decembra 2006 sa na 
markušovskej fare uskutočnil tradičný 
vianočný miništrantský turnaj v troch 
disciplínach: šachu, dáme a piškvor-
kách. V kráľovskej disciplíne v šachu 
zvíťazil Peter Fulla, študent Stroj-
níckej priemyslovky, ktorý vo finále 
porazil Dominika Sečku, ktorý je ešte 
žiakom základnej školy. Na čestnom 
treťom mieste skončil gymnazista 
Michal Bušovský. Svoje čaro má aj 
súťaž v dáme, v ktorej dominovali 
gymnazisti. Zvíťazil Michal Bušovský, 
na druhom mieste skončil taktiež 
gymnazista Vlastimil Farkašovský. Na 
treťom mieste skončil žiak základnej 
školy Jakub Fulla. V piškvorkách sa 
opäť ukázal v najlepšom svetle Peter 
Fulla, na druhom mieste skončil 
Michal Pramuka a na treťom Tomáš 
Farkašovský.

• Tohtoročné Vianoce boli síce „na 
blate“, ale ani to neodradilo mládež 
od turistiky. Deň pred Silvestrom 
si urobili výlet na Sliezsky dom vo 
Vysokých Tatrách. Zorganizoval ho 
pán kaplán a zúčastnila sa ho mládež 
z Markušoviec a Tepličky. 

• Na Silvestra pán farár informoval 
veriacich o štatistike krstov, sobášov 
a pohrebov, ako aj o finančnom hos-
podárení farnosti a filiálok. V Liesko-
vanoch to prečítal v nedeľu pri svätej 
omši o ôsmej hodine a v Tepličke 
a Markušovciach pri ďakovnej svätej 
omši v podvečerných hodinách, po 
ktorých sa konala ďakovná pobožnosť 
za všetky Božie dobrodenia končia-
ceho sa roku.

• V prvý deň Nového roka si Pán 
povolal na večnosť vdp. Jána Hvizdo-
ša, kňaza na odpočinku v Kňazskom 
domove v Spišskej Kapitule. Zomrel 
vo veku 81 rokov. Pohreb sa konal 
v stredu 3. januára 2007 v jeho rodis-
ku v Kluknave. Zádušnú svätú omšu 
slúžil Mons. Andrej Imrich, spišský 
pomocný biskup a kázeň, o ktorú ho 
otec biskup požiadal, povedal pán 
farár Duda. Vdp. Ján Hvizdoš z času 
na čas chodieval aj do Markušoviec 
vypomáhať za čias pána farára Milana 
Hvizdoša. Istý čas pôsobil v rodisku 
pána farára Dudu vo Veľkej Lesnej, 
ktorý v tom čase navštevoval Gym-
názium v Starej Ľubovni. Kázeň 

v plnom znení 
uverejnil časopis 
farnosti Poprad, 
kde zosnulý žil 
dlhší čas na dô-
chodku a kde aj 
duchovne ešte 
vypomáhal pred 
svojim odcho-
dom do kňaz-
ského domova 
dôchodcov.

• Na slávnosť 
Zjavenia Pána 
6. januára 2007 
sa v odpoludňaj-
ších hodinách ko-
nal v chráme sv. 
Michala archan-
jela v Markušov-
ciach organový 
koncert tunajšie-
ho rodáka, orga-
nistu a študenta 
Konzervatória v 
Košiciach Jána 
Pentáka. Jeho 
skladby uvádzal 
a duchovným slo-
vom dopĺňal pán 
farár Ján Duda.

• V priebehu januára pán farár odo-
vzdal na Biskupský úrad v Spišskej 
Kapitule odpisy matrík (krsty, sobáše, 
pohreby) farnosti Markušovce, vypl-
nený formulár, v ktorom predložil 
na kontrolu finančné hospodárenie 
farnosti, ako aj formulár finančného 
rozpočtu na rok 2007. 

• Pán farár ako súdny vikár Spišskej 
diecézy musel predložiť Najvyššie-
mu tribunálu Apoštolskej signatúry, 
ktorej v súčasnosti predsedá kardinál 
Agostino Valini, správu o súdnickej 
činnosti Cirkevného súdu Spišskej 
diecézy počas roka 2006. Túto správu 
poslal do Ríma 10. januára 2007.

• V pondelok 15. januára 2007 prijal 
na audiencii členov Cirkevného súdu 
Spišskej diecézy spišský diecézny bis-
kup Mons. František Tondra. Prijatie 
sa konalo pri príležitosti začiatku no-
vého súdneho roka 2007. V úvodnom 
príhovore otca biskupa pozdravil 
súdny vikár Ján Duda a informoval ho 

o práci súdu. Otec biskup vo svojom 
príhovore sa sudcom poďakoval za ich 
prácu a povzbudil ich, aby rástli aj po 
stránke duchovnej i odbornej.

• Dňa 3. februára navštívil Marku-
šovce spišský diecézny biskup Mons. 
František Tondra, aby odslúžil zá-
dušnú výročnú svätú omšu za svojho 
príbuzného zosnulého pána Leopol-
da Gattingera. Spolu s ním konce-
lebrovali domáci kňazi a počas svätej 
omše udelili prítomným veriacim aj 
svätoblažejské požehnanie.

• Vo štvrtok 11. februára sa konali 
kňazské rekolekcie pre kňazov dol-
nospišských dekanátov (dekanáty 
Levoča, Spišská Nová Ves a Spišské 
Podhradie). Tentoraz sa rekolekcie 
konali v Smižanoch a zúčastnili sa ich 
aj obaja kňazi z Markušoviec.

Vianočný miništrantský turnaj 2006

Radosť miništrantov zo spoločného stretnutia



Zo života farnosti
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Stránku pripravil -ph- a snímky Peter Lazor
Pán Kováč, rodák z Tepličky, žijúci v Amerike 

nás predišiel do večnosti

Jasličková hra v Markušovciach na slávnosť Narodenia Pána

Odmeňovanie usilovných detí na Troch kráľov

Vianočný miništrantský turnaj

Organový koncert Jána Pentáka doprevádzaný duchovným 
slovom pána farára na slávnosť Zjavenia Pána


