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Pokoj a dobro

Prvým mojím stretnutím 
s kampaňou Právo na 

život bol článok v najbulvár-
nejšom denníku na Sloven-
sku. Vôbec nie som čitateľom 
tohto periodika, bol len ho-
dený na mojom stole v práci. 
Výkrik, ktorý znel z titulku 
„ Neetická kampaň“ alebo 
také niečo, už si to presne 
nepamätám, mal upozorniť 
čitateľa na neetickosť poste-
rov kampane. Určite si to 
dobre pamätáte. Na veľkých 
plagátoch boli fotografie 
s usmrtenými detičkami po 
potrate. Boli to veľmi drsné 
zábery. Keď som zbadal tú 
fotografiu, opäť ma prenikla 
veľká ľútosť. Viete, keď som 

niekedy počul o potrate, 
vedel som, že som proti, že 
je to niečo veľmi zlé. Vedel 
som, že ide o zabitie nevin-
ného dieťatka, no i tak som 
si plne neuvedomoval, čo 
to vlastne obnáša. Oficiálne 
sa slovo potrat menej pou-
žíva, viac sa tento „zákrok“ 
pomenúva umelé preruše-
nie tehotenstva. Znie to tak 
ľahšie. Avšak ani jeden výraz 
nevystihuje podstatu. Viem, 
každý z vás dobre vie, čo to 
je. Nechcem tu rozvádzať 
následky, dôsledky.... Chcem 
len opäť využiť miesto v na-
šom časopise a podeliť sa 
s mojím zážitkom. Dostalo sa 
mi do rúk aj video s potratom 

- Nemý výkrik a Slobodná 
voľba. Bolo to vlastne na 
moju žiadosť. Vedel som, že 
je to zaznamenané. U nás 
sme akosi stále nemali čas 
pozrieť si to. Stalo sa tak na 
Bielu sobotu tento rok. Pred 
večernými veľkonočnými 
obradmi sme mali asi hodin-
ku čas a deti neboli doma. 
Nebudem opisovať, čo som 
videl. Sú to veľmi tvrdé zábe-
ry. Dovtedy som si myslel, že 
najdrastickejší film, ktorý som 
kedy pozeral, bol Gibsonovo 
Umučenie Krista. Toto bolo 
ťažšie. Dotýkalo sa to priamo 
môjho srdca. A ostalo v ňom. 
Obrady veľkonočnej vigílie, 
ktoré mám najradšej a sú 

mojou srdcovou záležitosťou, 
si budem dlho pamätať. Stál 
som v strede kostola a dobre 
som videl na ornát, ktorý mal 
vtedy pán farár. Bol zlatý 
a cez stred zvisle bol červený 
pás s paténou a kalichom. Ja 
som tam celú omšu videl krv, 
ručičky a nožičky dieťatka, 
ktoré bolo usmrtené. V mo-
jom vnútri bol neskutočne 
ťažký žiaľ namiesto veľko-
nočnej radosti. Uvedomoval 
som si  aj to  astronomické 
číslo vykonaných potratov. 
Vtedy som nebol schopný 
sústrediť sa. Vedel som len 
jedno: Ježiš vyhral aj nad 
touto smrťou. 

Peter Lazor

DušičkyDušičky
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zdravotnícke okienko

Ako žiť s postihnutým dieťaťomMilí čitatelia!

Tohtoročné predpos
ledné číslo nášho časo
pisu je venované v pre
važnej miere sviatku 
tých, ktorí nás už pred
išli do večnosti. 

Odišli a odchádzajú 
tam rôzni ľudia – starí 
aj mladí, chorí i zdraví. Odchádzajú, pretože 
je to prirodzený proces, ale odchádzajú i takí, 
ktorým odísť z tohto sveta „pomohli“ iní, 
prípadne si to úmyselne spôsobili sami. Tak 
či onak, tento prechod čaká nás všetkých. Pri 
tejto príležitosti mi prichádza na um, ako 
zriedkavo dokážeme byť vďační za ľudí, kto-
rých tu už niet. Je už samozrejmosťou, že pri 
hrobe zapálime sviečku, pomodlíme sa za spá-
su duše, alebo potrebujeme jednoducho ešte 
čo-to porozprávať zosnulému. Podľa mňa by 
sme nemali zabúdať aj na to, že máme ďakovať 
Bohu za ľudí, ktorých nám nie náhodne poslal 
do nášho života a ktorých si už On povolal 
k sebe. Veď koľkokrát môžeme vďačiť Bohu 
za to, že cez tú či onú osobu nám rozličným 
spôsobom pomohol. Niekedy to bolo múdre 
povzbudenie alebo aj výchovné pokarhanie. 
Inokedy nám dal Pán skrze iného človeka 
poznať, ako máme kráčať životom ďalej. Boli 
situácie, keď sme sa jednoduchým prizeraním 
sa spôsobu života toho druhého mnohému 
dobrému naučili, prípadne sme mnohé veci 
v živote pochopili... 

Je to tak. Boh sa stal človekom a práve 
aj cez človeka sa nám prihovára. Sú chvíle, 
keď to pochopíme hneď, no sú aj také, ktoré 
pochopíme až vtedy, keď ten človek z toho 
sveta už odíde. Ďakovať by sme mali aj za ľudí, 
s ktorými sme možno celkom dobre nevychá-
dzali. Navonok sa to možno zdá zvláštne, ale 
v podstate takí ľudia, s ktorými bolo proble-
matické vytvárať vzťahy, mohli nám paradox-
ne najviac pomôcť – „učili“ nás trpezlivosti, 
pokore, obrusovaniu egocentrizmu, hľadaniu 
kompromisov... a mnohým iným užitočným 
veciam, ktorým by sme sa pri stretnutí s láska-
vým, dobrým a chápajúcim človekom možno 
až tak veľmi učiť nemuseli.
Každý ľudský život je dar. Od počatia až po 
prirodzenú smrť. Ďakujme preto zaň počas 
života a buďme vďační aj vtedy, keď si ten „po-
žičaný“ dar Pán vezme k sebe späť. Najkrajšie 
to podľa mňa vyjadril sv. Augustín po tom, 
čo umrela jeho mama: „Nesmúťme, že sme ju 
stratili, ale ďakujme, že sme ju mali.“

Požehnané sviatky Všetkých svätých 
a Pamiatky zosnulých naplnené vďačnosťou 
vyprosuje 

Monika Hodnická

V predchádzajúcom príspevku sme 
si prebrali zdravotné a medicínske 
aspekty celoživotného ochorenia 
zvaného detská mozgová obrna. 

V tomto príspevku sa chcem 
zamerať na  to, ako choroba 
ovplyvňuje vzťah matky a dieťaťa, 
vzťahy v rodine či v spoločnosti. 
Keďže ide o ochorenie celoživot-
né, aj jeho znášanie je bremenom 
na celý život. Na to, aby sme jeho 
ťarchu prijímali s pokorou, ro-
zumom a rozvahou, potrebujeme 
veľa duševných i duchovných síl. 
Každá mamička, ktorá sa stará  
o postihnuté dieťa, určite prizná, 
že bremeno choroby nie je ľahké 
a je naším celoživotným údelom. 
V začiatkoch je to skôr otázka 
vyrovnania sa s ochorením, hľa-
danie informácií o chorobe či 
už od známych alebo z odbornej 
literatúry. Dĺžka tohto obdobia je 
u každého rôzna, individuálna. 
Mamičky si často vykresľujú ocho-
renie v tých najhorších farbách 
a odtieňoch a upadajú do depre-
sívnych myšlienok a beznádeje. 
Často sa zjavuje sebaobviňovanie 
za vzniknutú situáciu. Celý život 
matky postihnutého dieťaťa sa sú-
streďuje len okolo chorého dieťaťa, 
ktoré prijíma výhradnú pozornosť 
matky. Týmto obdobím treba prejsť 
čo najrýchlejšie a to tak, aby neutr-
peli vzťahy v rodine, aby sa rodina 
s diagnózou čo najskôr zmierila 
a matka nezabúdala, že v rodine 
sú aj zdravé deti a manžel, ktoré 
sa zrazu ocitli na vedľajšej koľaji.  
Toto je najčastejšia chyba v rodin-
ných vzťahoch, ktorú prinesie do 
ich života choré dieťa. Mamička 
by mala čo najskôr rozdeliť svoju 
pozornosť medzi ostatné deti 
a manžela. Inak hrozí rozpad 
manželstva, dospelé deti opúšťajú 
rodinu a matka ostáva na ochore-
nie dieťaťa sama.

Je vhodné, ak matka začlení do 
starostlivosti či drobných povinnos-
tí aj ostatných členov rodiny. Mala 
by si vytvoriť priestor aj pre seba, 
aby dokázala a mohla relaxovať. 
Veľkou pomocou sú spolky pre 
rodiny s postihnutými deťmi. Vo 
veľkých mestách takéto niečo nie 
je problém. Ľudia na vidieku však 
musia vynaložiť väčšie odhodlanie 
a námahu, aby takýto spolok zalo-
žili a udržiavali. Jeho plody sú však 
neoceniteľné. Postihnuté rodiny 
nachádzajú vzájomnú psychickú 
podporu a postihnuté deti zase 
priestor na vlastné, aj keď obme-
dzené uplatnenie. Výsledkom toho 
je pocit užitočnosti, možnosť rozví-
jať zachované psychické či fyzické 
funkcie dieťaťa a v neposlednom 
rade aj rehabilitačné možnosti. 
O práci takýchto spolkov sa v súčas-
nosti dá dobre informovať aj pros-
tredníctvom internetu. Charitatívne 
aktivity sú finančným zdrojom pre 
ich činnosť. V tejto oblasti máme 
na Slovensku ešte veľké rezervy, 
a preto je v začiatkoch dobré nad-
viazať kontakt s podobným väčším 
spolkom na Slovensku či v zahra-
ničí. Neoceniteľnú pomoc určite 
poskytnú úrady štátnej správy. 
Výsledkom snaženia je začlenenie 
chorej rodiny do spoločnosti a roz-
vinutie či pestovanie zachovaných 
telesných či psychických schopnos-
tí. Aj spoločnosť sa potrebuje naučiť 
starať o chorých a postihnutých. 
A tak každá rodina, ktorá nesie 
takýto kríž vo svojom živote, sa 
postupne naučí tešiť z maličkosti, 
životné hodnoty získajú odlišný 
rozmer a aj bremeno prinesie do 
života pokoj a radosť.

K tomuto želám tým chorým 
i zdravým  veľa trpezlivosti, odva-
hy a odhodlania.

Jana Virčíková, 
detská lekárka
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Prečo sa v Písme svätom 
nachádzajú slová preklínania?

Tri úrovne 
biblického textu
Jestvujú tri úrovne Svätého písma, kto-
ré sa navzájom prelínajú a pomáhajú 
nám porozumieť Biblii v jej plnosti.

Rozdielne pozadie 
História: Boh zjavil seba samého 

na javisku ľudských dejín a udalostí. 
Rešpektovať historický kontext bib-
lických textov je základným predpok-
ladom ich správneho porozumenia. 
Je potrebné mať vždy na zreteli 
podmienky kultúry a doby, v ktorej 
žil svätopisec. Našou úlohou nie je 
prispôsobiť biblický text tomu, čo 
chceme povedať, ale odkryť, čo hovorí 
samotný text. 

Literárnosť: Biblia je Božie slovo 
napísané ľudským spôsobom. Preto 
zachováva zásady literárneho druhu 
a ľudského vyjadrovania. Žalmy sú 
Božím slovom rovnako ako Ježišove 
podobenstvá alebo Pavlove listy, ale 
nie sú vyjadrené tým istým literárnym 
druhom a štýlom. Majú svoj vlastný 
spôsob vzniku a štruktúry vyjadro-
vacích prostriedkov a ten je dôležité 
rešpektovať. 

Teológia: Cez históriu a literárnosť 
biblických textov k nám zaznieva 
Božie posolstvo. Nie je to na prvom 
mieste posolstvo o ľudských dejinách, 
vesmíre alebo dokonca budúcnosti. 
Biblia nám hovorí o Bohu, o nás, 
o našom vzťahu s Bohom. 

Rozdielny časový rámec 
Udalosť: Biblická udalosť sa stala 

v istom časovom rámci, ktorý nie je 
vždy totožný s časom napísania uda-
losti. Je nevyhnutné rozlišovať iný 
časový a samozrejme historický rámec, 
v ktorom sa udalosť stala a iný časový 
a historický rámec, v ktorom bola uda-
losť zapísaná. Mnohé biblické texty 
jestvovali najskôr v ústnej podobe a až 

neskôr boli zapísané. Iné 
sú iba literárnou kompo-
zíciou. 

Autor: Udalosť sa 
odovzdala nasledujúcim 
generáciám prostredníc-
tvom autora (svätopisca), 
ktorý žil v istom prostre-
dí, ktoré ovplyvňovalo 
jeho myslenie, pozna-
nie, jazykové a literárne 
schopnosti. 

Dnes: My dnes čí-
tame alebo počúvame 
biblický text v našom 
časovom rámci, aktuali-
zujeme a snažíme sa mu 
porozumieť. 

Rozdielna 
úroveň 
spoločenstva
Jednotlivec: Mnohé 

biblické udalosti sú osob-
nou skúsenosťou človeka 
s Bohom. Ide predovšet-
kým o udalosti povolania 
(praotcov, prorokov, krá-
ľov...). Podobne aj žalmy 
sú často individuálnou 
výpoveďou jednotlivca.

Spoločenstvo: Zapísaním biblickej 
udalosti sa text stáva Božím slovom aj 
pre komunitu, ktorá ho číta, počúva, 
medituje,  a tak  vzniká alebo sa posil-
ňuje viera tohto spoločenstva. 

Cieľ textu: Biblická udalosť ponúka 
svedectvo ako Boh vstupuje do ľudské-
ho sveta a konania a ako človek odpo-
vedá na toto spásne Božie konanie. 

Dôvod vzniku 
preklínacích 
žalmov
Po tomto síce krátkom ale nevy-
hnutnom úvode môžeme prikročiť 

k dôvodom vzniku preklínacích žal-
mov, pričom budeme mať na zreteli 
uvedené tri úrovne textu. 

Staroveký človek nerobil rozdiel 
medzi svätým priestorom a sekulár-
nym svetom. Všetko pochádzalo od 
Boha. Bez neho sa nič v živote ne-
udialo. Preto aj násilie a vojny patrili 
do Božej sféry (Porov.: Lohfink, N.: 
„Svätá vojna“ a „kliatba“ v Biblii. In: 
Rozumieť Starému zákonu. Braulik, 
G. (zost.), Svit 2002, s. 38-40). Ak 
kráľ alebo niekto iný viedol v Božom 
mene vojnu, tým, kto v skutočnosti 
bojoval, nebol kráľ, ale Boh. Jahve stojí 
na čele vojenských šíkov a jeho moc 
a sila prevyšujú silu a moc božstiev 
okolitých národov. Preto rozumieme, 

V súčasnom breviári (kniha modlitieb, ktoré sa modlievajú kňazi, rehoľníci, ale aj mnohí laici) boli vynechané tzv. „preklína
cie“ žalmy. Ide o Žalmy 58, 83 a 109 ako aj niektoré verše iných žalmov (uvádzajú sa ešte aj Ž 7, 35, 59, 69, 137 a 139).  Ide o tie 
žalmy alebo ich časti, v ktorých človek zvoláva Boží hnev na niekoho iného osobitne tvrdými jazykovými prostriedkami. Vo 
všeobecných smerniciach breviára sa uvádza, že k ich nezaradeniu došlo z obavy, aby nevznikli určité psychologické ťažkosti. 
Napriek tomu stále ostávajú súčasťou zoznamu Kníh Svätého písma. Nie je preto možné obísť ich mlčaním, lebo sú inšpirova
ným Božím slovom. Na druhej strane však čitateľa týchto žalmov môže prekvapiť, ba až pohoršiť ich hrubosť a tvrdosť. Ťažko sa 
počúvajú alebo čítajú texty, v ktorých sa želá nešťastie, pohroma alebo prekliatie pre človeka,  jeho rodinu, obydlie a budúcnosť. 
Prečo takéto žalmy vznikli, aká je ich úloha  a možná interpretácia? 
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že mnohé žalmy predstavujú Boha ako 
bojovníka. Biblia ostro odmieta dať 
kráľom božský charakter, ako to bolo 
praxou okolitých národov. Jediným 
Bohom je Jahve, preto sa všetko deje 
z jeho poverenia. 

Izrael nie je prvý, kto používa tento 
spôsob teologizácie násilia a vojny. 
Išlo o typický prvok spôsobu života 
starovekých národov, ktoré víťazstvá 
pri vojnových výpravách alebo obrane 
vlastného územia pripisujú božstvu, 
v ktorého národ verí. Ako príklad 
uvádzam ugaritský text, ktorý opisuje 
bohyňu vojny Anat:

„Zapečatím dvere domu bohyne Anat 
a urobí sa stretnutie s mladíkmi pod úpä
tím vrchu. Hľa, Anat vyráža k masakru 
v údolí a ničí dve miesta: masakruje 
ľudí, ktorí žijú na pobreží a vyhubí ľudí 
východu. Pod ňou ako odseknutý klas sú 
hlavy, nad ňou ako kobylky sú ruky, ako 
lúčne kobylky, čo všetko ničia, sú ruky 
bojovníkov... Umyla svoje ruky panna 
Anat, svoje prsty snúbenica národov, 
umyla svoje ruky od krvi bojovníkov, 
svoje prsty od zničenia vojakov...  “

Vidíme, že zvolené vyjadrovacie 
prostriedky sú veľmi tvrdé. Preto aj 
biblické texty o vojne a násilí musíme 
chápať ako reakciu na hrubú vojensko-
mocenskú rétoriku veľmocí vtedajšie-
ho Blízkeho východu. Izrael bol počas 
svojich dejín takmer stále ohrozovaný 
silnejšími mocnosťami Egypta a Me-
zopotámie, ktoré prenikali na jeho 
územie.  Nereagovať na to by zname-
nalo súhlasiť s modloslužbou týchto 
národov. Znamenalo by to umenšiť 
Boží majestát a podriadiť ho iným 
božstvám, čo pre izraelské nábožen-
stvo bola nemysliteľná vec. Biblický 
autor teda preberal spôsob písania, 
aby otupil aroganciu a zastrašovanie 
veľkých národov. 

Iste by nebolo správne  tváriť sa, že 
Biblia žiadne násilie neobsahuje alebo 
že zvoláva nešťastie iba na cudzích 
nepriateľov.  Jestvujú texty, v ktorých 
jednotlivec zvoláva nešťastie a pre-
kliatie na iného človeka vo vlastnom 
spoločenstve: 

Ž 35,1-3: „Pane, odsúď tých, čo 
mňa odsudzujú, napadni tých, čo mňa 
napádajú. Vezmi zbroj a štít a vstaň mi 
na pomoc. Zažeň sa kopijou a sekerou 
proti tým, čo ma prenasledujú.”

Ž 109,9-10: „Jeho deti nech ostanú 
sirotami a vdovou jeho manželka. Jeho 
synovia nech sa voslep túlajú a nech žob
rú, nech ich vyženú z ich spustošených 
príbytkov.“

 

Tento typ žalmov ukazuje, že jednot-
livec a spoločenstvo sa pýta Boha na 
správny postoj k tým, ktorí ohrozovali 
ich životy, krajinu, rodiny. Starozá-
konný žalmista nezvoláva pomstu 
sám zo seba, ale prosí Boha, aby ju 
vykonal. „Vkladá vykonanie pomsty 
do rúk Boha. Tým sa zrieka osobnej 
odplaty a spolieha sa na spravodlivosť 
Boha, ktorý má rozsúdiť. Zrieka sa 
nielen skutku pomsty, ale aj pocitov 
nenávisti a agresie, ktoré v modlitbe 
nahlas vyjadruje.“  Žalmista ponecháva 
posledné slovo Bohu. Žalmy pravdivo 
a bez prikrášľovania ukazujú, že vo 
svete jestvuje nenávisť, násilie a zloba. 
Ak žalmy pozývajú čitateľa vložiť svoju 
nádej v Boha, to ešte neznamená, že 
by prehliadali tvrdú realitu nášho sve-
ta. Žalmy umožňujú pýtať sa aj na našu 
vlastnú spoluzodpovednosť za tento 
stav. Pre autora preklínacích žalmov 
sú nepriateľom nielen jednotlivci ale-
bo národy, ale veľmi často aj choroba, 
opustenosť alebo životné nešťastie. 

Navrhované 
interpretácie
Je potrebné úprimne priznať, že 
napriek predstaveniu historického 
a literárneho kontextu, teologické 
vysvetlenie preklínacích žalmov ostáva 
náročné. Preto nás neprekvapí množ-
stvo interpretácií rôzneho druhu od 
tých krajných až po umiernené. 

Medzi krajné interpretácie patria 
tie, ktoré spochybňujú, či ide skutočne 
o inšpirované Božie slovo. Akékoľvek 
pokusy rozdeliť žalmy na inšpirované 
a neinšpirované časti sú základným 
omylom, preto sa tým nebudeme ďalej 
zaoberať. Spochybnením inšpirácie 
pri žalmoch dôjdeme k postupnému 
spochybneniu ďalších častí Biblie, čo 
by viedlo k absurdnosti. Do tej istej 
kategórie patria názory tých, ktorí sa 
domnievajú, že v preklínacích žalmoch 
sú vyjadrené pohnútky vlastného ľud-
ského  ducha a nie vedenie Duchom 
Svätým (Laney). 

Ďalšia interpretácia sa snaží odde-
liť morálne princípy Starého zákona 
od princípov prítomných v Novom 
zákone. Je pravda, že kresťanstvo 
prijíma Nový zákon ako naplnenie 
starozákonných prisľúbení, ale nie je 
možné chápať Božie zjavenie spôso-
bom „od omylu k pravde“. V žalmoch 
sa svätopisec „nepomýlil“, keď prosil 
Boha o zničenie a prekliatie nepriateľa. 
Rovnako nie je možné oživovať mylné 
názory, ktoré Cirkev už raz prekonala. 

V 2. stor. po Kr. Marcion odmietal celý 
Starý zákon, lebo sa domnieval, že je 
v protiklade s Kristovým zjavením 
(Porov. Heriban, J.: Príručný lexikón 
biblických vied. Rím 1992, s. 664.)

Obľúbeným spôsobom objasnenia 
preklínacích žalmov je ich duchovná 
interpretácia. Táto nevidí v slovách 
o zničení nepriateľa konkrétneho 
človeka alebo národ, ale sily zla, diabla 
a zlých duchov. Ak by žalmista takto 
chápal svoje slová, nehovoril by o ro-
dine, o tom, aby deti zostali sirotami 
a manželka vdovou (porov. Ž 109,9-
10). Ani prorocké chápanie, ktoré 
vysvetľuje prekliatia ako predpoveď do 
budúcnosti, nie je dostatočné. Nejde 
o budúcu predpoveď, ale o želanie 
a zvolávanie nešťastia v prítomnosti. 

Možné riešenie
Dôvodom, pre ktorý žalmista vyslovu-
je tvrdé slová odsúdenia, je potvrdenie 
Božej spravodlivosti. Preklínacie žalmy 
ukazujú, že zvrchovaným vládcom 
nad zemou je v konečnom dôsledku 
Boh, aj keď sú okamihy, keď človek 
môže mať zdanie, že zlo naberá na sile 
a hriešnikovi sa darí lepšie ako dobré-
mu. V preklínacích žalmoch sa jasne 
odmieta čo i len možnosť, aby ničom-
ný človek dostal rovnaké požehnanie 
od Boha ako dobrý človek. Použité vý-
razové prostriedky môžu znieť hrubo, 
ale len zdôrazňujú neotrasiteľnú dôve-
ru v Božiu spravodlivosť. Spravodlivý 
človek jednoducho vie, že Boh je na 
jeho strane. Preklínacie žalmy však 
majú aj výchovný charakter. Ich cieľom 
je priviesť hriešnika k obráteniu aj za 
pomoci tvrdých obrazov. 

Vždy musíme mať na pamäti, že 
žalmy patria medzi poetické texty. Pre-
to ich nemožno hodnotiť rovnakými 
kritériami ako historické texty alebo 
prorockú literatúru. Je to najmä vtedy, 
keď stojí pred situáciami, v ktorých 
akékoľvek ľudské slovo nestačí. Za 
ich pomoci vyjadruje bolesť, strach, 
smútok, samotu, bezradnosť, násilie, 
ale rovnako aj presvedčenie, že Boh je 
schopný preťať začarovaný kruh zla. 
Žalmy nie sú preklínacie a nenávistné, 
ale človek a spoločnosť, ktorej nenávisť 
a pomsta sa v žalmoch odráža a zobra-
zuje. Boh je však ten, ktorý ako Dobro 
a Spravodlivosť premáha zlo a nespra-
vodlivosť (Porov.: Kolarčík, M.: Žalmy. 
Bratislava 1994, s. 76-77).

František Trstenský
(Poznámka: redakčne upravované)
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Ján Pavol II. vydal 14. septembra 1981 
sociálnu encykliku Laborem exercens 
o ľudskej práci. Jej cieľom, ako sa zdá, je 
zmeniť pohľad na ľudskú prácu. 

Podľa niektorých autorov pápež pouka-
zuje na pôvodný biblický ideál ľudskej 
práce. Boh stvoril človeka na svoj obraz 
a podobu; šesť dní pracoval a siedmy 
deň oddychoval. Človeka poveril, aby 
vládol nad touto zemou: „Ploďte sa 
a množte a naplňte zem a podmaňte 
si ju“. To znamená, že prácou sa člo-
vek stáva podobným Bohu, ktorý ho 
stvoril. Z tejto biblickej tézy vyplývajú 
nasledovné dôsledky: v práci človek 
nachádza naplnenie vlastnej identity, 
lebo potvrdzuje, že nad zemou panuje, 
dotvára ju, a tak vlastne realizuje sám 
seba (porov. Laborem exercens, 6), ba 
láskou k práci sa človek zveľaďuje, roz-
víja, zdokonaľuje (Laborem exercens, 
11). Lenže to nie je všetko. Práca je aj 
predpokladom pre život v rodine a pre 
život v spoločenstve. Kto si chce založiť 
rodinu, musí pracovať, aby ju uživil, aby 
sa postaral o svojich najbližších. Preto 
je práca znakom hlbokej ľudskosti voči 
vlastným rodinným príslušníkom, lebo 
im pomáha žiť a rozvíjať sa, vzdelávať 
sa; práca je v istom zmysle pre kaž-
dého člena rodiny školou opravdivej 
ľudskosti. Lenže človek nežije len 
v rodine, ale aj v širšom spoločenstve 
ľudí a aj tomuto spoločenstvu má 
prispievať svojou prácou v prospech 
spoločného dobra, spolupracovať na 
budovaní lepšej a dokonalejšej ľudskej 
rodiny ako spoločenstva ľudí, ktorí si 
pomáhajú, aby sa im ľahšie a lepšie 
žilo. Napokon treťou konzekvenciou 
ľudskej práce je fakt, že v nej človek 
rozpozná svoju vlastnú ľudskú dôstoj-
nosť a veľkosť. V práci človek objaví 

vlastnú čnosť pracovitosti, ktorá ho robí 
dôstojnejším a lepším človekom. Ale 
v práci človek objaví aj čnosť solidarity, 
aby uvedomujúc si vlastnú dôstojnosť 
i dôstojnosť iných ľudí, nedopustil 

nové formy otroctiev, nespravodlivosti 
a ponižovania ľudských osôb (Laborem 
exercens, 8).

Čo sa týka druhej roviny encykliky, 
tá je poznačená duplicitným konflik-
tom. Prvým je konflikt medzi kapitá-
lom a prácou. Dochádza tu k odcudze-
niu ľudskej práce, ktoré je poznačené 
s poprevracaním hodnôt. Kapitál, zisk 
sa stal cieľom a ľudská práca nástrojom 
na jeho nadobudnutie. Takéto chápanie 
veci je pre cirkev neprijateľné, pretože 
človek musí ostať vždy dominantným 
a nemôže byť „ponížený“ na nástroj 
zisku. Toto je jeden z omylov súčasnej 
doby. Druhým je materializmus, ktorý 
materiálnosť kladie nad duchovnosť: 
viac mať znamená viac byť. Cirkev však 
tvrdí opak opäť v mene dôstojnosti 
človeka. Do tohto problému zapadá aj 

konflikt medzi vlastníctvom a prácou. 
Ak na jednej strane cirkev nepopiera 
súkromné vlastníctvo a dôrazne ho 
vyzýva rešpektovať, na druhej strane 
toto vlastníctvo musí rešpektovať prin-
cíp prosociálnosti každého vlastníctva. 
Nemôže sa hromadiť bohatstvo pre bo-
hatstvo, ale každé vlastníctvo musí mať 
aj prosociálny a charitatívny rozmer, 
aby medzi nimi nedochádzalo ku kon-
fliktom (Laborem exercens 13-14).

Nemalo by sa zabúdať, že Spasiteľ 
prinavrátil človeku jeho dôstojnosť 
i jeho pôvodné poslanie a zameranie 
k spáse. Preto aj ľudskej práce sa dotkol 
rozmer vykúpenia a môže sa hovoriť 
o spiritualite práce. Predovšetkým táto 
spiritualita spočíva v syntéze činnosti 
a kontemplácie: ako sa Boh teší pri 
pohľade dielo stvorenia, aj človek sa 
môže tešiť z plodov svojej práce. Alebo 
ako Boh odpočíval po vykonaní diela 
stvorenia, tak aj človeka sa môže tešiť 
z oddychu, ktorý prežíva po dobre vy-
konanej práci. V takomto chápaní syn-
tézy kontemplácie a činu, sú Boh a člo-
vek veľmi blízko a môžu prežívať úzke 
spoločenstvo lásky a spolupatričnosti. 
V rámci spirituality možno hovoriť aj 
o evanjeliu práce: každá práca nesie so 
sebou aj ľudský pokrok, ktorý, ak sa 
vykonáva v spojení s Kristom, stáva sa 
evanjeliom práce. Evanjeliom, ktorým 
ohlasujeme zvesť o Božom nebeskom 
kráľovstve. Napokon, a aj to treba 
priznať, prácu treba vykonávať „v pote 
a námahe“. Preto práca je aj pokáním za 
ľudské hriechy. Ale nie je to niečo zlé, 
nie je to trest v presnom slova zmysle, 
ale obrátením, očistením od hriechov. 
Aj v tom spočíva spiritualita ľudskej 
práce, ktorú tak výnimočne načrtol Ján 
Pavol II. v encyklike o ľudskej práci. 

Anna Dudová

Encyklika „Laborem exercens“ o ľudskej práci

130. výročie narodenia biskupa Jána Vojtaššáka
14. novembra 2007 uplynie 130 rokov od 
narodenia biskupa Jána Vojtaššáka. 

Narodil sa 14. novembra 1877 
v Zakamennom na Orave. Teológiu 
študoval v Spišskej Kapitule v ro-
koch 1895-1901. Dňa 1. júla 1901 
bol v Spišskej Kapitule vysvätený na 
kňaza. V rokoch 1901-1911 pôsobil 
ako kaplán na rôznych miestach 
Spišskej diecézy. V roku 1911 sa stal 
farárom vo Veličnej na Dolnej Orave. 

Benedikt XV. ho 26. novembra 1920 
vymenoval za sídelného spišského 
biskupa. Na biskupa bol vysvätený 
13. februára 1921 v Nitre a úradu sa 
ujal 27. februára 1921.

Po komunistickom prevrate vo 
februári 1948 sa vládna moc rozhodla 
cirkevné štruktúry zlikvidovať. Mno-
hí biskupi a kňazi sa ocitli vo väzení. 
Tak došlo k zinscenovaniu procesu 
s biskupmi Vojtaššákom, Buzalkom 
a Gojdičom dňa 13. januára 1951.

Biskup bol odsúdený ako 73-roč-
ný na 25 rokov väzenia, na zhabanie 
majetku a stratu občianskych práv. 11 
rokov odsedel v žalári a zvyšné štyri 
roky vo vyhnanstve v Čechách strá-
žený agentmi ŠTB. Zomrel 4. augusta 
1965 ako 88-ročný v Říčanoch pri 
Prahe. Pochovaný bol v Zakamennom 
7. augusta 1965. V roku 2003 boli 
jeho telesné pozostatky prevezené do 
katedrály v Spišskej Kapitule.

Ján Duda
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„Kríž je znakom lásky...“ Kríže sú 
neoddeliteľnou súčasťou viery 
a svedectvom kresťanského 
povedomia. V lokalite Teplička 
sa nachádza osem krížov a jedna 
murovaná kaplnka. Niektoré sú 
súčasťou dediny, ale pôvodne 
všetky kríže stáli mimo dediny. 
Boli postavené pri všetkých 
poľných vstupných cestách 
a tvorili tak pomyselný veniec 
krížov akokeby obopínajúci 
a chrániaci celú dedinu.

Pohľad do histórie
Stavanie krížov podľa odhadov spadá 
do čias Rakúska-Uhorska. Na niekto-
rých sú tabule s nápismi rodiny a rok, 
kedy boli postavené (kríž na Babinej 
v roku 1914, na kostolnom dvore 
v 1924). Väčšina je však bez tabúľ 
a ich vek sa dá zistiť iba odhadom 
podľa rodiny, ktorá kríž postaviť dala 
a ktorých potomkovia sa o údržbu 
a výzdobu doteraz starajú.

Kríže a hlboká viera sprevádzali 
aj Tepličanov, ktorí koncom 19. a za-
čiatkom 20. storočia húfne odchádzali 
do Ameriky za lepším životom. Od-
chádzali slobodní, ba aj celé rodiny, 
z mnohých tiež iba otcovia doma za-
nechajúc ženu a deti. V Tepličke nebo-
lo snáď ani jedného domu, z ktorého 
by niekto neodišiel za „veľkú mláku“. 
Z rodnej dediny si neodnášali nič ok-
rem viery v Boha. Niektorí, zarobiac 
nejaký ten groš, sa domov vrátili, no 
mnohí z nich sa „do kraju“ už nikdy 
nevrátili.

Dôvody stavania 
krížov
Každý kríž skrýva kus histórie kokrét-
nej rodiny, ktorá z vďaky a na oslavu 
Boha dala kríž postaviť. Postavenie krí-
ža bol prejav hlbokej viery a zbožnosti 
našich predkov. Postavili ich z rôznych 
dôvodov: ako prejav dobrodenia, že sa 
im dobre darilo, za ochranu zdravia, 
za uzdravenie, za odvrátenie živelných 
pohrôm a nešťastí a pod.Vždy to bol 
však prejav viery, ktorá ich sprevádzala 
životom. Pri krížoch sa v tichej mod-
litbe zastavovali idúc na pole, aby na-
chádzali duchovnú i telesnú posilu pre 
prácu a život, ktorý nebol jednoduchý. 
V pôstnom období vždy v podvečer 
sa pri krížoch stretávala mládež a deti, 
aby pôstnymi často ľudom zloženými 
piesňami spievanými v nárečí, preží-
vali utrpenia Pána Ježiša.

Nielen kríže, 
aj kaplnka
Najstaršou je nesporne kaplnka „Na 
Obraze“. V histórii obce Teplička 
(seminárna práca Petra Hamráčka 
s odvolaním sa na Štátny oblastný 
archív v Levoči, f: Zb. Kron., cd, s.35) 
sa uvádza, že bola postavená za čias 
panovania Márie Terézie (1740-1780) 
a doplnená obrazom Preblahoslavenej 
Panny Márie. Asi preto názov chotára 
a dnes časti dediny „Na Obraze“ (ten-
to názov sa uvádza už pri komasácii 
pozemkov v roku 1850). Konali sa 
pri nej Mariánske pobožnosti. Mala 
šindľovú strechu a vrchná časť presk-

lenia bola ukončená do oblúka. Dá sa 
predpokladať, že bola podľa potreby 
sporadicky opravovaná. Dnes sa 
o údržbu a výzdobu stará pani Mária 
Kračková ml.

Miestne 
pomenovávania 
krížov
Pomenovanie krížov vzniklo podľa 
pôvodných mien a prímení, ktorými 
sa jednotlivé rodiny rozlišovali – kríže 
spravidla postavili na vlastnej roli.

Kubov kríž na Potoku
Dnes je v záhradke rodného domu 

nebohého Michala Tekáča, dala ho 

Kríže, 
 svedkovia viery
Kríže, 
 svedkovia viery

Kríž „Na Obraze“
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postaviť rodina Jozefa Tekáča a jeho 
manželky Veroniky, rod. Timkovej 
a Jakuba Tekáča. Udržiava ho pani 
Helena Hasajová.

Bartkov kríž v lokalite 
„Od pol grunda“
Dala ho postaviť rodina Bartolo-

meja Gbúra. Udržiava ho pán Milan 
Gbúr. V roku 1997 bol zrenovovaný.

Hozov kríž v Rovňoch
Nazývaný tiež Červený kríž dala 

postaviť rodina Hozová. Udržiava ho 
vnučka Hozovej rodiny pani Agnesa 
Holečková.

Fedorkov kríž na 
Babinej 
Dal ho postaviť Ján Timko a jeho 

manželka Mária, rod. Jasečková v roku 
1914. Nápis na tabuli je v maďarčine. 
Udržiava ho pani Rozália Timková.

Kríž „Na Obraze“ 
V dvore rodinného domu č. 52 

dal postaviť Matej Jasečko – Komo-
raš a jeho manželka Karolína, rod. 
Murdžáková. Udržiava ho pani Mária 
Koňaková.

„Čarný kríž“ 
Dala ho postaviť rodina Hudrano-

vá. Udržiava ho pani Terézia Dutková, 
rod. Hudranová.

Nedá sa zistiť, ktoré rodiny dali 
postaviť dva zaujímavé a veľmi pekne 
zdobené železné kríže vsadené do 
vápencovej skaly. Nie sú však opus-

tené. Kríž na „Hájiku“ udržiava pani 
Mária Jasečková a kríž na „Štehinku“ 
udržiava pani Alžbeta Dzimková. 

Údaje sa zisťujú 
ťažko
Okrem krížov v okolí dediny sú na 
kostolnom dvore dva kríže. Kríž 
na pamiatku svätých misií v r. 1944 
a v roku 1948 (nedávno zrenovovaný) 
a vysoký kamenný kríž, ktorý dali po-
staviť vysťahovaní Tepličania z Kanady 
či USA. Mená Tepličanov vtesané do 
tabule kríža reprezentujú mnohých 
tých rodákov, ktorí aj z ďalekej zeme 
podporovali kresťanské povedomie 
a vyjadrovali lásku k rodnej hrude. 
Dnes si už iba najstarší pamätajú, kto 
boli títo ľudia, z ktorej rodiny pochá-
dzali a kto sú ich potomkovia. 

(O konkrétnejšej histórii kríža 
a o ľuďoch, ktorí ho dali postaviť, opäť 
napíšeme v niektorom čísle časopisu.)

Pozvanie 
k modlitbe 
a spomienke
Blíži sa Deň všetkých svätých a pamiat-
ka zosnulých – Deň dušičiek. Keď bu-
deme stáť pri hroboch našich blízkych, 
v tichej modlitbe spomeňme si aj na 
tých, ktorí boli pred nami a ktorí nám 
zanechali duchovné dedičstvo a vieru. 
Nech nám ich náš kostol a kríže stále 
pripomínajú a nech sú vzorom živej 
viery pre nás i pre budúce generácie.

Mária Koňaková, Teplička
Fotografie: P. Lazor 

Kríž na „Hájiku“ Kríž na kostolnom dvore

Hozov kríž v Rovňoch (Červený kríž)
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Deväť mesiacov na príchod, žiadny čas na odchádzanie

V týchto dňoch si pripo-
míname sviatočné dni 

– Pamiatku zosnulých. Nie 
sú to príliš veselé sviatočné 
dni. Skôr sú to dni plné 
nostalgie, smútku a spo-
mienok na tých, čo už nie 
sú medzi nami živými. 

U niekoho sú tie spo-
mienky veľmi čerstvé, u nie-
koho ten pocit straty dru-
hého človeka aspoň sčasti 
zahojil čas. Ten je na tento 
druh traumy naozaj najlep-
ším lekárom. 

Už či je to tak alebo 
onak, na našich zosnulých 
spomíname síce s neutícha-
júcim smútkom v duši, ale 
už len v dobrom. 

Všetky zlé spomien-
ky sme „zresetovali“ tak-
povediac už navždy. Veď 
nie nadarmo sa vraví, že 
o mŕtvych sa hovorí len 
v dobrom. Neraz, keď pri-
pravujeme našim zosnulým 

hroby, alebo len tak stojíme 
nad ich pomníkmi a zapaľu-
jeme sviečku, častokrát nám 
mysľou prebleskne nejedna 
udalosť, ktorú sme spolu 
zažili. Možno sa v našich 
očiach zaleskne i slza ale-
bo naopak, prebehne po 
perách úsmev. A možno si 
aj zafanta-
zírujeme, 
čo by bolo, 
keby... keby boli ešte medzi 
nami živými. To už z nás 
nikto presne nevie. Nikto!

Keď „odíde“ do večnosti 
blízky človek, tak za ním 
smútime. I napriek tomu, 
že veríme vo večný život 
a vo vzkriesenie, presne 
tak, ako nás to naučil náš 
Pán Ježiš Kristus. Pýtate sa, 
prečo je to tak? Možno na 
to ešte nie sme pripravení. 
Možno sme príliš naviazaní 
na matériu, ktorá nás obklo-
puje. Možno nie sme do-

statočne duchovne zrelí... 
Alebo možno aj preto, že 
sme jednoducho ľudia, by-
tosti, ktoré cítia a teda ľúbia 
svojich najbližších – rodinu 
či priateľov. Vysvetlení je 
viacero a je to téma, ktorá 
by sa dala rozvíjať do široka. 
A to nie je zámerom tohto 

článku.
P r í s ť 

o  m a m u 
v tridsiatke je strašné, prísť 
o ňu však v detskom veku 
alebo ju vôbec nepoznať, 
je ešte horšie. Ako to však 
vysvetliť? Tu pomôže už 
len rodina, priatelia a vzá-
jomná ľudská láska, ktorú 
potrebujú nielen tieto deti. 
Tá sa však spomedzi ľudí 
v poslednom čase nejako 
vytráca. Za žiadne peniaze 
si ju človek však nekúpi.

Nezabúdajme však aj 
na našich zosnulých, ktorí 
nás predišli do večnos-

ti. Práve teraz v mesiaci 
november máme veľkú 
a jedinečnú príležitosť, 
ako im môžeme svojimi 
modlitbami a odpustkami 
pomôcť. Máme na to celý 
mesiac. Pristúpme preto 
podľa možností k sviatosti 
zmierenia a navštívme naše 
cintoríny. Uľavíme tak na-
šim dušiam v očistci. 

Nezabudnime sa občas 
zastaviť aj pri starých ošu-
melých a opustených hro-
boch, aj tie potrebujú našu 
modlitbu. Učme to hlavne 
naše deti. Pretože ak to 
neuvidia u nás starších, tak 
vôbec nepochopia význam 
týchto dvoch sviatkov a čo 
je ešte horšie, že za nás 
nebude mať kto získavať 
odpustky, keď už my bu-
deme vo večnosti.

Mária Košalová

Anjeli strážni

Ľudský život je pominuteľný. Človek 
sa narodí, buduje svoj osobný život 
i statky, ktoré mu pri tom pomáhajú 
a nakoniec umrie. Je to spravodlivé? 

Každý sa snaží niečo v živote 
dosiahnuť, natrápi sa v práci, buduje 
si rodinu a zrazu to príde. Koniec. 

Nestihne povedať ani zbohom ľuďom, 
ktorých tak ľúbil. 

Smrť prichádza často veľmi nevhod-
ne. Zastihne nás nepripravených, nevy-
rovnaných, často v hneve pre veci, ktoré 
sa neskôr, keď je „po všetkom“, javia 
banálne. A čo ľudia, ktorých dotyčný 
opustil? Tí, pre ktorých znamenal tak 
veľa a oni mu to nestihli povedať? Mož-
no vo vzduchu ostali visieť nedoriešené 
veci, ktoré potrebovali akúsi bodku. 
Ospravedlnenie, objatie, posledný bozk, 
čarovné slovíčko lásky či úcty...

V dávnych časoch minulých, keď 
sa voda sypala a piesok sa lial, premýš-
ľali filozofi o narodení, živote a smrti 

a prišli k zaujímavému záveru. Podľa 
nich, človek si v prenatálnom (materni-
covom) svete až príliš uvedomuje život. 
Má ruky, nohy, vyvinuté zmysly, hoci 
nie v takom rozmere ako v natálnom 
svete po narodení. Jednoducho si tam 
nažíva a nepremýšľa nad tým, čo bude, 
keď jeho rozprávka v maminkinom 
brušku skončí. Naraz príde chvíľa 
narodenia. Udiala sa zmena, pri ktorej 
bábätko zabúda, ako mu bolo v brušku 
a zvyká si na okolitý svet. Na jeho farby, 
vône, prírodu či teplo domova. Vedie 
viacmenej pokojný život, pokúša si ho 
nejako zariadiť, spoznáva útrapy lásky, 

podvodov a podrazov a znenazdajky 
príde niečo, s čím ešte tak skoro nerá-
tal. Naraz, ako blesk z jasného neba, sa 
už ocitá niekde inde. My to nazývame 
smrť, no podľa spomínaných filozofov, 
to je len akési prerodenie sa zas do 
iného sveta. A aj keď tam celkom iste 
nebudeme mať končatiny a vôňa ne-

deľného obeda nám bude zrazu cudzia, 
charakter našich osobností nám snáď 
ostane spolu so spomienkami na najk-
rajšie chvíle pozemského života. 

Koľkí z nás by chceli odísť kamsi 
do neznáma s vysporiadanými vecami, 
s pocitom, že sme tu spravili, čo sme 

mohli, s vierou v to, že sme nezabudli 
povedať najdrahším, ako ich ľúbime 
a že sme pre nich spravili čo najviac? 
Dovolím si tvrdiť, že všetci. Preto po-
vedzme hneď a zaraz všetkým naokolo, 
čo k nim cítime. Neodkladajme to na 
neskôr, lebo to je čas neurčitý a vôbec 
nemusí prísť. 

Mami, oci, babi, sestričky a celá 
moja rodina a blízki priatelia, ľúbim vás 
a chcem, aby ste o tom vedeli!

Týchto pár riadkov venujem dedko-
vi, ktorému som to, bohužiaľ, povedať 
nestihla...

Veronika Cvengrošová



POKOJ A DOBRO 9pre mladých

Milí mladí priatelia!

V prvom rade by sme sa chceli poďako-
vať našej predchodkyni Lucke za všetku 
jej snahu a námahu, ktorú pri písaní 
tejto stránky vynaložila, za to, že s touto 
stránkou vôbec začala, za jej zaujímavé 
články, nápady, postrehy... Jednoducho 
za všetko dobro, ktoré pre vás, čitateľov, 
vytvorila.

Dúfame, že sa nám s Božou pomo-
cou podarí pokračovať v tomto dobrom 
diele a že naše články budú pre vás 
aspoň tak zaujímavé ako Luciine. Tak-
tiež dúfame vo vašu pomoc, ktorá by 
mohla  prísť vo forme vašich postrehov, 
názorov, otázok, námetov na témy, 
ktoré by vás zaujímali. Nebojíme sa ani 
kritiky, pretože aj tá môže skvalitniť 
našu prácu. 

Markušovské stretko
Potrebu pravého priateľstva a stret-

nutí si uvedomuje aj skupina mladých 
z Markušoviec, ktorí sa už dlhší čas 
schádzajú každý piatok po svätej omši. 
Naše stretko vzniklo pred vyše troma 
rokmi po viacerých skorších pokusoch 
a po príchode pána kaplána Kokoruďu 
máme medzi sebou aj kňaza, čo je sa-
mozrejme veľké plus.

Samotný priebeh stretka nie je vždy 
jednotný, ale pokúsime sa opísať ten 
najčastejší:

Po svätej omši sa všetci stretneme 
pred kostolom, tak sa presunieme do 
spoločenskej miestnosti na faru.Tam už 
je na stoloch niekedy aj teplý čaj, ktorý 
najmä v chladných mesiacoch poteší. 
Chvíľku si pri ňom posedíme, porozprá-
vame sa o novinkách a požartujeme na 
rozličné témy. Potom uložíme stoličky 
do kruhu, sadneme si, pomodlíme sa 
a rozprávame, alebo sa aspoň snažíme 
rozprávať o téme, ktorú si stále niekto 
pripraví. Do toho samozrejme padajú 
rôzne veselé poznámky a dobiedzanie, 
bez ktorých si už stretko ani nevieme 
predstaviť. Ak sa nám zvýši čas, tak si 
spolu zahráme ešte nejakú zaujímavú 
hru alebo si niečo zaspievame (niektorí 
spievajú a iní sa o to aspoň snažia :-)

Taktiež sa neobmedzujeme len na 
stretávanie po svätej omši, ale organizu-
jeme aj zaujímavé výlety. Nakoniec, o 
niektorých z nich ste sa už mohli sami 
dočítať. Niekedy si pozrieme nejaký 
pekný film. Jedno je však isté, zakaždým 
si užijeme veľa zábavy.

Viac sa o stretku dozviete z ankety 
tých, ktorí ho navštevujú. 

Anketa 
1. Prečo chodíš na stretko?
2. Sme dobrá partia a prečo?
3. Čo ťa na stretku najviac baví?

4. Chceš ešte niečo dodať?
 
Ján
1. Cieľom každého človeka je dostať 

sa do neba. Cesta životom k tomuto 
cieľu je náročná a kľukatá... Aj preto 
pociťujem potrebu stretávať sa s mladý-
mi ľuďmi, ktorí si tiež uvedomujú tento 
cieľ, ktorí mi ponúkajú formovať svoje 
postoje, ktorí pochopia, podporia.

2 „Dobrá partia“? Hm... myslím, že 
je to slabé slovo. Dalo by sa povedať 
superdobrá. Nie v tom, že sa na nej 
nedá už nič zlepšovať, ale v tom, že 
máme možnosť vytvárať úprimné brat-
ské vzťahy. Dnes je to vzácnosťou, ale 
aj silnou potrebou.

3. Rád si vypočujem názory, skú-
senosti a zážitky iných, pri ktorých si 
uvedomujem, že podobné problémy 
majú aj iní, že nie som sám, keď musím 
o niečo bojovať... Teším ma aj to, že to 
nie je len o vážnych veciach, ale je tam 
aj priestor pre zábavu a humor.

Slniečko
1. Preto, aby som sa lepšie spoznala 

s ľuďmi, ktorí tam chodia, ale taktiež 
preto, lebo sa aj zasmejeme, aj sa poroz-
právame o rôznych témach, ale hlavne 
si vytvárame lepší vzťah k Bohu aj cez 
blížnych.

2. Myslím, že sme veľmi dobrá par-
tia. Podržíme sa vždy, keď to druhému 
treba, aj keď sa občas naťahujeme, ale to 
patrí k tomu. Keď niekoho niečo trápi, 
tak to väčšinou ostatní zbadajú - ale 
nie je to tak vždy a snažia sa mu aspoň 
slovne pomôcť. A to je veľmi dobré, že 
si navzájom pomáhame.

3. Mňa baví všetko, vtipy, hry, mod-
litba, diskusia...prosto všetko. Ale aby to 
bavilo každého, musí byť dobrá nálada 
a úsmev na tvári.

4. Bola by som šťastná, keby k nám 
prišli aj nové tváre, my nikoho nevyho-
díme, tak sa neboj a neváhaj prísť k nám 
na STRETKO. Keď ťa to nebude baviť 
po prvom stretku, na ďalšie už prísť 
nemusíš, my nikoho nenútime. Ale to 
ti garantujem, že sa snami poriadne 
zasmeješ, až ťa bude bolieť brucho.

Lýdia a Michal

Ako ste si mohli v minulom čísle nášho časopisu všimnúť, tak sa s vami, čitateľmi 
mládežníckej stránky, rozlúčila Lucia Dutková, ktorá odišla študovať na vysokú 
školu. Preto sme za ňu prebrali symbolickú štafetu my, súrodenci Lýdia a Michal 
Bušovskí (alebo ladies first Lýdia a Michal Bušovskí). Lýdia Michal

Všetci mladí duchom

Markušovské stretko
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Ahoj dobráčikovia!
Chvíľku voľna týchto dní prežívame 
snáď všetci naplno. Navštevujeme 
cintoríny, spomíname na našich dra-
hých zosnulých, na našich predkov, 
modlíme sa za nich. Prečo? Mnohí 
možno viete, že je to potrebné, aby 
sa duše zomrelých dostali do večnej 
blaženosti, aby mohli byť naplno objatí 
Božou láskou. Ešte vieme, že tie duše, 
za ktoré sa modlíme, sú nám vďačné a 
raz, keď budeme my umierať, ony už 
budú v nebi a zavďačia sa nám svojím 
príhovorom. A ak nám bude stáť na 
ceste k Bohu nejaká prekážka, teda 
očistec za naše hriechy, ich prosby za 
nás nám umožnia dostať sa do Božieho 

objatia skôr. Všetci, ktorí sa dostali 
do neba, sú svätí. No a na príhovor 
svätých sa nám už tu na zemi dostáva 
mnoho milostí. Boh miluje svojich 
svätých a je ochotný pre nich urobiť 
čokoľvek. Preto, ak ho o niečo pre 
nás žiadajú, rád nám pomôže. Samoz-

rejme, že je potrebné 
modliť sa za dobré veci 
a Boh vie, čo je pre nás 
lepšie. Čiže nefunguje 
to ako čarovný prútik, 
ale všetko záleží od 
starostlivého Božieho 
riadenia. Ak je niekto 
chudobný, modlí sa, 
aby sa mal lepšie, no 
a peniažky neprichá-
dzajú. Nie je to preto, 
že mu ich Pán Boh 
nechce dať. Je to mož-
no preto, žeby ten chudák s peniazmi 
nevedel rozumne zaobchádzať a na 
Pána Boha by rýchlo zabudol. Alebo 
by mal drahé auto a rýchlou jazdou by 
si spôsobil smrť či ťažký úraz. Tak je 
mu lepšie byť chudobný a blízky Bohu. 
Teda niekedy sa zdajú byť naše modlit-
by nevypočuté, ale verte, vždy je pre 
nás lepšie to, čo nám Nebeský Otec 
dopraje. Aj ťažkosti v našom živote sú 
potrebné, aby sme sa naučili byť lep-
šími a aby sme vedeli pochopiť iných. 
Nevzdávajme sa. Našimi modlitbami 
pomáhame sebe i blížnym.

Ďakujeme všetkým vám, členom 
detského spevokolu za správne od-
povede k súťažnej úlohe i za milé 
obrázky pridané navyše. Správne nám 
odpovedalo 11 detí. Vyžrebovaných 
odmeníme. Sú to: Monika Klučárová, 
Miriam Sivačková a Mirka Mrovčá-
ková.

Najviac nás potešili modlitbičky 

vďaky, ktoré svedčia o tom, že i vy 
sa viete  Bohu prihovoriť a utvárate 
si s ním priateľský vzťah už odteraz. 
Takéto bezprostredné modlitby sú 
modlitbami srdca, sú úprimné a náš 
Otec v nebi má z vás iste radosť. 

Aby neostali zabudnuté, radi ich 
zverejníme:

 Ďakujem Ti za tento pekný deň. A ešte 
za mamku, ocka a sestry. Prosím, stráž 
ma. (Monika)
 Pane Ježišu, ďakujem Ti, že sa ocko 
vrátil šťastne z nemocnice. Ďakujem Ti  
aj za to, že Jozef dostal červený diplom 
a že je inžinier. (Mária)
 Ďakujem Bohu za zdravie. Ďakujem 
Bohu, že chodím do školy. (Kristínka)
 Pane Ježišu, ďakujem za tieto dary, čo 
si mi dal a najmä za moju mamku, ktorú 
mám veľmi rada. (Miriam)

Naše poďakovanie patrí i vedúcim 
spevokolu – Lucii a Petre Klučárovým 
za ochotu, obetu a lásku, s ktorou vedú 
naše deti a venujú im voľný čas, aby 
im ponúkli radosť zo spoločenstva, 
zmysluplné trávenie voľna a oslavu 
Boha. Tešíme sa na vašu spoluprácu 
s naším časopisom i naďalej.

Adriana Lazorová

Domov 
Rastislav Lazor 

Čo stvorí otec s mamou,
ak ty Bože riadiš ich činy?
Chalúpku z lásky – domov,
na ktorú netreba len 
tehál z hliny.
Ráč požehnať ich základ, Bože.
Len k čomu sa ty pridáš,
k výšinám porásť môže.

Kamaráti, keď zapálite sviečky v správnom poradí, zobrazí sa vám pokračovanie 
modlitby: „Pane, ty poznáš všetky moje túžby ... 
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informátor
Odpustové 
slávnosti
• Odpustovú slávnosť 

Narodenia Panny Márie 
v Tepličke celebroval v ne-
deľu 9. septembra 2007 
o 10.30 vdp. Róbert Gurčík, 
kaplán v Poprade. V samot-
ný deň slávnosti (8.9.) svätú 
omšu slávil miestny farár.

• Odpustová slávnosť 
sv. Michala Archanjela 
v Markušovciach bola v ne-
deľu 30. septembra 2007 
o 10.30. Svätú omšu celeb-
roval a homíliu predniesol 
vdp. Peter Majda, kancelár 
Biskupského úradu. Svä-
tú omšu v samotný deň 
slávnosti (29.9.) celebroval 
taktiež miestny farár.

Modlitba 
ruženca 
v októbri 
• V mesiaci október 

sme sa v našej farnosti pred 
svätou omšou modlievali 
spoločne posvätný ruženec. 
Je to evanjeliová modlitba, 
pri ktorej rozjímame o spa-
siteľných udalostiach, ktoré 
sa uskutočnili v živote Ježiša 
Krista od jeho počatia až 
po vrcholné veľkonočné 
udalosti. Do predmodlieva-
nia sa zapájala celá farnosť 
– kňazi, ružencové matky, 
členovia ruží, rodiny, mladí 
i miništranti.

Príprava 
birmovancov
• Na budúci rok sa plá-

nuje prijať v našej farnosti 
sviatosť birmovania. Príp-
rava birmovancov bude 
mať tri ciele: prvým cieľom 
bude spoločné prežívanie 
modlitby v malých sku-
pinkách; druhým cieľom 
bude pravidelná účasť na 
sviatostiach (svätá omša 
a sviatosť zmierenia); tretí 
cieľ bude náučný, potrebné 
vedomosti sa budú získavať 
na spoločných stretnutiach 
v kostole.

Odpustky 
za duše v očistci
• Odpustky sú odpus-

tenia časného trestu pred 
Bohom za hriechy, ktoré 
sú už odpustené, čo sa týka 
viny. V mesiaci november 
ich môžeme získať a pri-
vlastniť iba dušiam v očistci 
za týchto podmienok: 

1. V deň Spomienky 
zosnulých nábožne nav-
štíviť kostol a pomodliť sa 
Modlitbu Pána (Otče náš...) 
a urobiť vyznanie viery 
(Verím v Boha...).

K tomu je potrebné vy-
konať si svätú spoveď (krát-
ko predtým alebo potom), 
prijať sväté prijímanie a po-
modliť sa na úmysel Svätého 
Otca (Otče náš, Zdravas 
Mária, Sláva Otcu). Taktiež 
je potrebné vylúčiť akúkoľ-
vek pripútanosť k hriechu aj 
k všednému. 

2. Od 1. do 8. novembra 
sa dajú získať odpustky pre 
duše v očistci tak, že navští-
vime cintorín, pomodlíme 
sa za zosnulých a tiež na 
úmysel Svätého Otca. 

Informátor spracoval 
Valentín Kokoruďa

listáreň

Kresťanské rádio Lumen 
šíri pokoj a dobro
„Polnočné hodiny uzavreli jeden časový úsek, ale zase 
otvárajú bránu novému dňu. Boh, mocný správca nášho 
času, ponúka novú príležitosť na naplnenie našich plánov 
a predsavzatí, ale aj na nápravu toho, čo sme v uplynulom 
dni pokazili alebo nestihli urobiť...“

Tieto slová znejú denne o polnoci, keď máte svoj rádi-
oprijímač nastavený na frekvenčných vlnách FM 102,9. 
Sú tam vysielané veľmi zaujímavé relácie. Od ranných 
chvál, ktoré sa modlia bohoslovci, cez správy a blahože-
lania, ktoré môžete venovať tým, ktorých máte radi. Na 
obed zvony ohlásia poludnie a vysiela sa modlitba Anjel 
Pána s obedňajším zamyslením, ktoré je vždy veľmi 
poučné. Pre starých a chorých ľudí, ktorí už nemôžu 
ísť do kostola, je relácia Emauzy, kde sa každodenne 
vysiela priamy prenos svätej omše. Pre takých ľudí, ktorí 
chodili do kostola, ale pre zlý zdravotný stav už nemôžu, 
je to veľmi dôležité. Nenahraditeľné je však, keď pán 
kaplán príde každý prvý piatok s eucharistiou. Relácia 
Svetielko je určená deťom, ktoré sa môžu telefonicky 
zapojiť do súťaže, vyskúšať si svoje vedomosti a vyhrať 
zaujímavé ceny. Vo večerných hodinách je odvysielaná 
modlitba posvätného ruženca a rôzne zaujímavé relácie 
venované vždy inej téme. Hovorené slovo je doplne-
né krásnou hudbou. V tomto období raz mesačne vo 
večerných hodinách je vysielaná relácia s naším otcom 
biskupom Františkom Tondrom, ktorá je veľmi náučná 
a povzbudivá. Môžete sa tiež telefonicky zapojiť alebo 
len počúvať a duchovne pookriať. Takže, keď si svoje 
rádio naladíme na túto frekvenciu, veľmi sa obohatíme 
pozitívnou energiou, a tak problémy, ťažkosti a úzkosť, 
ktoré máme a vždy aj budeme mať, sa nám budú ľahšie 
znášať a budeme ich riešiť s akýmsi duchovným nad-
hľadom.

Terézia Straková, Markušovce

Vážená redakcia 
Ďakujem vám za vašu prácu pri zrode každého čísla 
časopisu. V jednom z nich ste vyzvali nás, vašich či-
tateľov, aby sme vám napísali nejaké návrhy. Tak som 
si myslela, či by nebolo dobré, aby v časopise bola aj 
rubrika venovaná napríklad sviatosti krstu. Uviedlo by sa 
meno dieťaťa a dátum, kedy ho prijalo. Alebo podobne 
o sviatosti manželstva. Kto ju prijal a k tomu nejaký 
pekný verš a blahoželanie. A mohlo by to byť spestrené 
peknou grafickou úpravou. Ďakujem.

-ts-

Odpoveď redakcie

Ďakujeme za povzbudivé slová i nápady. 
-red-
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Peter LazorKríže, svedkovia viery

Kubov kríž na Potoku Kríž na „Štehinku“

Fedorkov kríž na Babinej „Čarný kríž“


