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Mať Božie slovo v srdci
Snímka: P. Lazor

Nielen v ústach, predovšetkým 
v srdci. To je odveký problém člove-
ka. Mať Božie slovo v srdci zname-
ná znovu sa narodiť, myslieť novým 
spôsobom. Ústa by mali hovoriť až 
vtedy, keď srdce prekypuje tým, čo 
chce povedať. Božie slovo je vyslove-
ním najvnútornejšej pravdy utajenej 
v srdci a mysli človeka. Bolo vyslo-
vené Bohom a človek ho môže prav-
divo vysloviť len vtedy, keď ho sám 
prijal, keď sa s ním stotožnil a urobil 
ho svojím. 

Horšie je, keď človek používa Bo-
žie slovo a nemá ho v srdci. „Tento 
ľud ma ctí len svojimi perami, ale jeho 
srdce je ďaleko odo mňa.“ Ide o roz-
dvojenie osobnosti. Ježiš takých na-
zýva obielenými hrobmi. Je odporné 
takto falšovať čokoľvek. Ale keď ide 
o Božie slovo, ide o samú podstatu 
života človeka. Tváriť sa, že žijem 

a  nežiť? Kto z nás takto prekypuje 
životom evanjelia? Sv. Pavol má na 
to tichú odpoveď: „Ak ústami vy-
znávaš, že Ježiš je Pán a v srdci veríš, 
že ho Boh vzkriesil z mŕtvych, budeš 
spasený.“ Viera v srdci vedie k spra-
vodlivosti. „Blízko teba je Božie slovo, 
v tvojich ústach a v tvojom srdci.“

Božie slovo je zrnom večného 
rozsievača a on chce, aby prinieslo 
úrodu, aby zo zeme vzišla hojnosť 
lásky. Ako dážď, čo zúrodňuje zem, 
aby vyklíčilo zrno. Aby hladní mali 
chlieb. Tajomstvo Božieho slova – 
zjavil sa nám život – zvestujeme vám 
život. Úžasné tajomstvo. Slovo, kto-
ré zjednocuje tých, čo ho počúvajú 
a plnia. 

Čo nám Boh zjavuje svojím slo-
vom? K čomu nás pozýva? Čím by 
bola zem a čím by bol človek bez 
tohto slova? Neúrodnou, neposiatou, 

kvapkou dažďa neovlaženou pôdou, 
v ktorej nedokáže vyklíčiť zrno. Ako 
človek ponechaný sám na seba, na 
svoj rozum. 

Je nepochopiteľné, ako sa človek 
Božiemu slovu bráni, ignoruje ho, 
ako čosi, bez čoho sa zaobíde. Ne-
vidí v ňom skutočný život. Prorok 
hovorí, že chyba je v našom nedo-
statočnom videní. Božie slovo nevy-
znie naprázdno, splní svoje poslanie. 
Boží plán, zjednotiť všetko láskou, sa 
uskutoční. „Tráva uschne, kvet od-
padne, ale Pánovo slovo trvá naveky.“ 
Boh pre naše šťastie nám vo svojom 
slove ukazuje cestu života a vyžaduje 
ochotu zdieľať s Ježišom jeho krížo-
vú cestu. Je potrebné cvičiť sa po celý 
život v tejto rozhodnosti pre Božiu 
vôľu i v maličkostiach, ktoré prináša 
každodenný život. 

Ondrej Švančara, správca farnosti
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Milí čitatelia! 
Keď sa pozornejšie započúvame do 
debát bežných ľudí, azda častejšie 
ako kedysi, počuť slová typu – kaž-
dý, všetci, vždy, všade, všetko... Nimi 
sa za normálnych okolností zovše-
obecňujú určité javy alebo situácie. 
Pokiaľ však za nimi sústavne nasle-
dujú negatívne slovné spojenia, ako 
napríklad: každý klame, všetci krad-
nú, všade je korupcia, vždy sa majú 
zlí lepšie, všetko je nanič... a podob-
ne, tak sa pomaly, ale isto vytvára 
v spoločnosti tzv. blbá nálada, ktorej 
človek podľahne a ktorá sa javí byť 
bezvýchodisková a definitívna.

Je to však veľmi zradné, lebo 
častým prijímaním takýchto pod-
súvaných tvrdení sa nám postupne 
zahmlí duchovný zrak i sluch a pre-
stávame vnímať krásu aj pravdivosť 
originálu jednotlivca, situácie či ča-
sového momentu.

Je veľmi ľahké podľahnúť prázd-
nym debatám, pri ktorých stačí 
ovládať zopár ošúchaných, ale pri-
tom „osvedčených“ fráz a tie omieľať 
dookola. Náročnejšie je však komu-
nikovať a premýšľať zároveň,  lebo to 
si vyžaduje kritické myslenie. A na 
to sme mnohí ešte nedorástli, lepšie 
povedané, ani po tom netúžime. Vo-
líme si pohodlnejšiu pózu.

Povrchné a prázdne reči otupujú 
človeka.

Nastávajúce Pôstne obdobie 
ponúka množstvo príležitostí, ako 
osobnostne a duchovne rásť. Možno 
by tentoraz stálo za to pouvažovať 
o tom, čo všetko vychádza z našich 
úst a aká je naša komunikácia. Bu-
duje alebo je deštrukčná? 

Vedieť sformulovať svoj vlast-
ný názor sa netýka len titulované-
ho intelektuála či ľudí s extrémne 
bohatou slovnou zásobou. Slušný 
a rozumne vyslovený názor je vecou 
úsilia získavať pravdivé informácie, 
tréningu mysle a úctivého prístu-
pu k dôstojnosti človeka. A pokiaľ 
do svojho uvažovania a následného 
rozprávania budeme pravidelne po-
zývať aj Ducha Svätého, tak sa nau-
číme múdro rozlišovať a nebudeme 
len bezhlavo zovšeobecňovať.

Prajem nám všetkým Pôstne ob-
dobie plné hľadania, zmysluplného 
rozmýšľania a vyjadrovania sa.

Monika Hodnická, šéfredaktorka
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Najčastejšou náhlou príhodou brušnou 
je zápal slepého čreva. Práve operácia 
je jeho jedinou liečebnou možnosťou. 
Ako každé ochorenie aj zápal slepého 
čreva má svoj vývoj. Na začiatku je to 
bolesť v pravom podbrušku, ktorá sa 
časom stupňuje a je zjavná pri mini-
málnom pohybe. V začiatkoch pri-
pomína zápal brušných lymfatických 
uzlín, infekčné či neinfekčné zápalové 
ochorenie čreva, nafúknutie brucha so 
zarazenými vetrami či problémy s vy-
prázdňovaním stolice. Niekedy pomô-
že vyšetrenie brucha ultrazvukom s ty-
pickým nálezom. Ten však môže byť 
skreslený zaplynením brucha či atypic-
kou lokalizáciou slepého čreva.

Pri podozrení na zápal slepého čre-
va je dôležité pacienta hospitalizovať, 
zakázať mu príjem tekutín a jedla a pra-
videlne a starostlivo sledovať prejavy 
i príznaky. Telesná teplota je len mierne 
zvýšená. V krvnom obraze nachádza-
me mierne zvýšenie počtu bielych krvi-
niek. Typickým príznakom je doskovité 
stvrdnutie brušnej steny a výrazná bo-
lesť pri vyšetrení cez konečník.    

Operačný nález je rôzny – začer-
venanie, zväčšenie, zhnisanie, absces 
až tzv. gangréna slepého čreva či jeho 
prasknutie. Vtedy dochádza k miest-
nemu či celkovému zápalu pobrušnice, 
ktorý je už komplikáciou zápalu sle-
pého čreva. Operáciu možno vykonať 
pomocou laparoskopu, keď sa vytvoria 
len drobné vpichy do dutiny brušnej 
a  zavedú sa prístroje. V komplikova-
nejších prípadoch je potrebné narezať 
dutinu brušnú, aby sme získali úpl-
ný obrázok o operačnom poli. Počas 
výkonu je pacient v umelom spánku, 
ktorý je riadený anestéziológom. Po-
operačný priebeh závisí od závažnosti 
operačného nálezu. Niekedy je potreb-
né pokračovať v antibiotickej liečbe 
a v infúznej liečbe. V ťažších prípadoch 
sa operačná jazva ponecháva otvorená 
a uzatvára sa až po zhojení miestneho 
zápalu ako tzv. „second look“ operá-
cia. Po operácii je potrebné tlmiť bolesť 
a prijímať tekutiny či kašovitú stravu až 
po niekoľkých hodinách.  

Následkom hojenia rozsiahlejších 
zápalov slepého čreva s komplikáciami 
môžu byť zrasty v mieste operačné-
ho poľa. Práve tie môžu byť príčinou 
vonkajšieho uzavretia čreva a vyvolať 
tzv. strangulačný ileus. Ileózny stav sa 
prejaví krutými kŕčovitými bolesťami 
brucha, bolestivým napínaním brušnej 
steny, častým zvracaním a zástavou vy-
prázdňovania stolice. Ak tento stav trvá 
viac hodín, môže dôjsť až k odumretiu 
časti čreva. Operácia je rôzne rozsiah-
la – od laparoskopického rozrušenia 
zrastov, až po odstránenie – resekciu – 
odumretej časti čreva s následnou spoj-
kovou operáciou. 

Medzi menej časté operácie u detí 
patrí tzv. invaginácia alebo zasunutie 
kľučky tenkého čreva do hrubého čre-
va. Ide o veľmi bolestivé ochorenie, keď 
kŕčovité bolesti majú cyklický charak-
ter a opakujú sa po 5 – 10 minútach. 
Bolesti sú vyčerpávajúce, bez účinku 
liekov na tíšenie bolesti a v stolici sa po-
stupne zjaví tzv. malinové želé. Diagnó-
zu stanovíme podľa ultrazvukového 
vyšetrenia. Ak trvá zasunutie krátko, je 
možné pokúsiť sa o jeho zrušenie po-
mocou klyziem. V prípade dlhšie trva-
júceho zasunutia je potrebná operácia 
a v ťažších prípadoch až odstránenie 
odumretej časti čreva. Je dôležité ve-
dieť, že invaginácia sa môže opakovať, 
hlavne u malých detí.

Rekonvalescencia po operačnom 
zákroku je rôzne dlhá a závisí od roz-
sahu operácie. Dôležitá je dostatočná 
výživa – príjem kalórií by mal byť nad-
priemerný, keďže operácia znamená 
pre organizmus stres i značný energe-
tický výdaj. V prípade závažných plá-
novaných operácií sa odporúča pacien-
ta pripraviť na výkon nadpriemernou 
dodávkou kalórií tzv. nutričnými prí-
pravkami. Podmienkou zhojenia je aj 
pokojový režim, na ktorý môže neskôr 
nadviazať i kúpeľná liečba. Predpokla-
dom úspešnej operačnej liečby je včas-
ná diagnóza a objektívne informácie 
o priebehu ochorenia či pozorovaných 
príznakoch.

MUDr. Jana Virčíková, detská lekárka

Operácia brucha pre náhlu brušnú príhodu je najčastejším operačným zákrokom du-
tiny brušnej u detí i dospelých. Náhla príhoda brušná je situácia, keď chorobné procesy 
prebiehajúce v brušnej dutine si vyžadujú operačné riešenie v čo najkratšom čase.

Keď pomôže už len operácia
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Boží služoBníK Ján VoJtaššáK

Ján Vojtaššák sa narodil 14. novembra 
1877 v Zákamennom. Jeho rodičia 
boli nezámožní sedliaci. Pracovali na 
vlastnom hospodárstve a nimi zado-
vážené prostriedky nikdy dokonale 
nedokázali vystačiť pre obživu rodiny. 

Istý zlom nastal v desiatom roku 
jeho života a je spojený so školou. 
V roku 1887 ho poslali rodičia na faru 
ku strýkovi Antonovi Klimčíkovi do 
Stankovian. Býval dva roky na fare so 
strýkom a odtiaľ dochádzal do ško-
ly. V roku 1889 na základe dobrých 
školských výsledkov strýko poradil 
rodičom, aby ho poslali študovať do 
Trstenej na Kráľovsko-katolícke nižšie 
gymnázium. V roku 1893 rodičia roz-
hodli, že  syn bude pokračoval v štúdiu 
na Mestskom katolíckom gymnáziu 
v  Ružomberku. Ján Vojtaššák novú 
situáciu prijal s radosťou. Evidentne, 
ako to z biografie vyplýva, štúdium mu 
nerobilo väčšie ťažkosti a popri ňom sa 
ukazoval aj jeho zmysel pre systematic-
ký poriadok a disciplínu pri plnení si 
školských povinností.

V septembri 1895 Ján Vojtaššák na-
stúpil do Kňazského seminára v Spiš-
skej Kapitule. Pretože mal dobrý pro-
spech a eminentné správanie, stal sa 
v poslednom ročníku duktorom semi-
nára. Kňazskú vysviacku prijal 1.  júla 
1901 z rúk spišského biskupa Pavla 
Szmrecsányiho. Prvú svätú omšu slá-
vil 7. júna 1901 v rodnej obci. Po pri-
míciách odišiel na prvú kaplánku do 
Hornej Zubrice. Ďalšie jeho pôsobiská 
boli: Kvačany, Bijacovce, Podvlk, Zub-
rohlava, Ústie nad Oravou, Tvrdošín 
a Veličná. 

Zmeny spôsobené prvou svetovou 
vojnou v rozpadajúcej sa monarchii 
Vojtaššák chápal ako vhodný čas na 
vytvorenie samostatného štátu. V ok-
tóbri 1918 sa zúčastnil v Martine na 
deklaračnom zhromaždení, kde vznik-
la Slovenská národná rada. Hlinka 
28. novembra 1918 zvolal do Ružom-
berka Kňazskú radu. Vojtaššák sa stal 
jej podpredsedom. Kňazská rada sa 

vyslovila aj za vytvorenie nového bis-
kupského zboru. Spišský biskup Ale-
xander Párvy po ročnej neprítomnosti 
v diecéze zomrel v Budapešti 24. marca 
1919. Po jeho smrti diecéza ostala ne-
obsadená dva roky. Pod tlakom spolo-
čenských zmien na úrad kapitulného 
vikára abdikoval aj bývalý vikár, po-
mocný biskup Kheberich. Kapitula na 
jeho miesto zvolila vzdelaného kňaza 
Štefana Mišíka. Tento 2. júna 1919 vy-
menoval Jána Vojtaššáka za riaditeľa 
biskupskej kancelárie. Po náhlej Miší-
kovej smrti 27. júla 1919 celé vedenie 
diecézy ostalo na Vojtaššákových ple-
ciach a nezmenilo sa to ani s nástupom 
nového kapitulného vikára Mariána 
Blahu. Vojtaššák sa v roku 1920 stal aj 
rektorom seminára. 

16. decembra 1920 vydal pápež 
Benedikt XV. dekrét o menovaní Voj-
taššáka, riaditeľa diecéznej kancelárie 
a rektora seminára na Spiši, za spišské-
ho biskupa. Vojtaššák svoje menovanie 
prijal 27. januára 1921. Po duchovných 
cvičeniach v Prahe u redemptoristov 
bol vysvätený za biskupa 13. februára 
1921 v Nitre. Úrad zaujal 27. februára 

1921 a prijal biskupské heslo: Anjelom 
prikázal o tebe. Seba a celé svoje pôso-
benie zveril do ochrany svojim anjelom 
strážnym.

Vojtaššák nevstupoval do biskup-
skej služby bez nejakej perspektívy. 
Svoj plán obnovenia Spišskej diecézy 
prezentoval jasne vo svojom prvom 
pastierskom liste. Vojtaššák si uvedo-
moval, že väčšou hrozbou akou bola 
materiálna bieda po vojne, bola du-
chovná bieda a šíriaca sa nenávisť voči 
Cirkvi. Preto si dal za úlohu obnoviť 
duchovný život kňazov a veriacich 
prostredníctvom modlitby a vzdelania. 
Hneď v prvom roku biskupskej služby 
zaviedol večnú poklonu Oltárnej svia-
tosti a o rok neskôr založil Arcibratstvo 
večnej poklony vo všetkých farnostiach 
diecézy. 

Ďakujeme Bohu, že požehnal našu 
Spišskú diecézu takým biskupom, 
akým bol Boží služobník Ján Vojtaššák. 
Budeme sa ešte viac modliť, aby nám 
ho Cirkev blahorečením aj oficiálne 
dala za vzor kresťanského života. 

Spracoval Ondrej Švančara podľa 
životopisu biskupa Jána Vojtaššáka 

(doc. PhDr. Ivan Chalupecký 
a HEDr. Peter Olexák, PhD.) 

Snímka: archív redakcie

Biskup Ján Vojtaššák vydal svojou silnou vierou svedectvo o pravde aj ako pastier Božieho ľudu, aj ako mučeník komu-
nistického väzenia a my by sme si ho mali s hrdosťou pripomínať. Toto svedectvo o pravde sa tiahne dejinami Cirkvi ako 
reťaz, ktorej prvé ohnivko tvorí sám Kristus. On pred Pilátom slávnostne vyhlásil: „Ja som sa na to narodil a na to som 
prišiel na svet, aby som vydal svedectvo o pravde. Každý, kto je z pravdy, počúva môj hlas“. 

Pamätné dni Božieho 
sluhu biskupa Jána 
Vojtaššáka

• 13. február – deň 
biskupskej vysviacky

• 27. február – deň prevzatia 
úradu diecézneho biskupa

• 1. júl – deň kňazskej 
vysviacky

• 4. august – deň smrti
• 14. november – deň 

narodenia
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História krížovej cesty
Krížová cesta pochádza z neskorého stredoveku. Hlavnými šíriteľmi tejto pobožnosti boli sv. Bernard z Clairvaux, svätý 
Bonaventúra a svätý František z Assisi. No pravdepodobne treba hľadať jej pôvod v procesiách pútnikov, ktorí kráčali po 
stopách Ježiša Krista nesúceho kríž ulicami mesta Jeruzalem.

Dominikánsky brat Rinaldo vo svo-
jej knihe Liber peregrinationis z roku 
1294 píše, že sám vystúpil k miestu Bo-
žieho hrobu tou istou cestou, po ktorej 
kedysi kráčal Ježiš Kristus, nesúci svoj 
kríž. Vo svojom opise uviedol aj viaceré 
zastavenia: Herodesov palác; nádvorie, 
kde Ježiša odsúdili na smrť; miesto, 
kde stretol plačúce jeruzalemské ženy 
i miesto, kde Šimon Cyrenejský, prinú-
tený vojakmi, vzal na svoje plecia kríž, 
aby pomohol slabnúcemu Ježišovi.

Keď nadišli časy, počas ktorých sa 
už nedalo putovať do Svätej zeme, zro-
dila sa na Západe tradícia budovania 
kalvárií, ktoré mali ľuďom pripomínať 
túto nesmierne dôležitú udalosť dejín 
spásy ľudstva. Boli to časy, keď len málo 
ľudí vedelo čítať, preto sa kládol dôraz 
na zobrazovanie evanjeliových udalostí 
vo forme obrazov a sôch. Tak sa vyvi-
nuli zastavenia krížovej cesty, ako ich 
poznáme aj dnes. Dokonca aj v samot-
nom Ríme blízko Lateránskej Baziliky 

sú umiestnené známe sväté schody, 
dovezené počas križiackych ťažení zo 
svätého mesta Jeruzalem, po ktorých 
podľa ústnej tradície kráčal Pán Ježiš.

Krížovú cestu, ako ju poznáme 
v súčasnosti, s jej 14 zastaveniami na-
chádzame najprv v oblasti dnešného 
Španielska na začiatku prvej polovice 
17. storočia, najmä vo františkánskom 
prostredí. Z Iberského polostrova sa 
neskôr dostala na Sardíniu, ktorá vte-
dy bola pod španielskou kráľovskou 
korunou, a následne na Apeninský 
polostrov. Jej oduševneným šíriteľom 
bol františkánsky brat, svätý Leonard 
z Porto Maurizio, ktorý zomrel v roku 
1751. On sám postavil na rozličných 
miestach vyše 572 krížových ciest, 
okrem iných aj v Koloseu, ktorú posvä-
til 27. decembra vo Svätom roku 1750 
pápež Benedikt XIV.

Koloseum, kde sa na Veľký piatok 
každý rok koná krížová cesta, stojí 
v centre Ríma už skoro dvetisíc rokov. 

Dokončené bolo v roku 80 po Kristo-
vi. Mučeníckou smrťou tu zahynulo 
mnoho kresťanov, ktorí pre Krista obe-
tovali svoje životy. Prvá krížová cesta 
na pamiatku umučenia Ježiša Krista sa 
v Koloseu konala v roku 1750. Vtedy ju 
viedol pápež Benedikt XIV., no búrlivé 
udalosti 18. i 19. storočia zabránili roz-
voju tejto tradície. Obnovil ju až pápež 
Pavol VI. v roku 1964, ktorý ju osobne 
viedol 14-krát. Odvtedy sa pobožnosť 
krížovej cesty koná v Koloseu každo-
ročne.

Pobožnosť krížovej cesty pretrva-
la storočia ako overený prostriedok 
modlitby až do súčasnosti. Nedovoľ-
me, aby, v tejto pre kresťanstvo ťažkej 
dobe, upadla do zabudnutia. Modlíme 
sa ju zbožne, s citom a vierou, učme ju 
modliť sa i svoje deti, nech sa nám i na-
sledujúcim generáciám stane mocným 
prostriedkom preniknutia do tajom-
stiev našej spásy.

Marek Ondra, kaplán

Snímka: P. Lazor
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aKo to Bolo V deJinácH MoJeJ cirKVi 
V tejto rubrike vám postupne predstavíme elementárne a dôležité fakty z dejín našej Katolíckej cirkvi. Anglický spisova-
teľ George Orwell napísal: „Kto ovláda prítomnosť, ovláda minulosť – kto ovláda minulosť, ovláda budúcnosť“. A práve 
v tomto duchu boli často v dvetisícročnej historiografii predstavované svetské, ale aj cirkevné dejiny.

História bola (a dodnes je) prekrúca-
ná rôznymi heretikmi a schizmatik-
mi, slobodomurármi, komunistami, 
liberálmi či inými predstaviteľmi rôz-
nych smerov. Často bola svätá Cirkev 
vykresľovaná ako stelesnenie zla na 
zemi a pápeži či hierarchia ako naj-
väčší nemravníci, bojovníci alebo veľ-
kostatkári a vykorisťovatelia. Čo bolo 
na tom pravdy či nepravdy, sa vám 
pokúsime v duchu hesla rímskeho 
historika Cornelia Tacita – bez hnevu 
a zaujatosti – jednoduchým a skráte-
ným spôsobom priblížiť. Pri postup-
nom odhaľovaní skutočnosti budeme 
vychádzať z renomovaných poľských, 
českých, slovenských, ale aj nemec-
kých historikov. Veríme, že aj takýmto 
spôsobom si osvojíme alebo rozšírime 
rozhľad z dejín našej Cirkvi. 

Ježiš Kristus, začiatky cirkvi
Podľa najnovších vedeckých výsku-
mov sa Ježiš narodil v roku 747 alebo 
748 po založení mesta Rím  (753 pred. 
n. l.), teda v roku 4. – 5. pred n. l. To 
znamená, že Dionyzius Exiggus, za-
kladateľ kresťanského letopočtu, uro-

bil chybu, keď za rok narodenia Ježiša 
počítal r. 754 po založení mesta Rím. 
Čo sa týka Kristovej smrti, väčšina bá-
dateľov ju datuje na 7. apríla v roku 30 
alebo do roku 780 od založenia Ríma. 

   Ježiš sa narodil v Betleheme, ako 
to predpovedali proroci Izaiáš a Mi-
cheáš. Narodil sa v najväčšej biede 
a opustenosti z Márie Panny z kmeňa 
Dávidovho. Mladosť prežil utiahnuto 
v Nazarete. V tridsiatich rokoch svojho 
života začal verejné účinkovanie, ktoré 
sa symbolicky začalo na svadbe v Káne 
Galilejskej. O historicite Ježišovej osob-
nosti máme relevantné písomné sprá-
vy. Vo Svätom písme sú to Evanjeliá 
podľa Matúša, Marka, Lukáša a Jána 
či Skutky apoštolov. Z mimo kresťan-
ských svedectiev sú to najmä židovské 
pramene, Talmud, židovský dejepisec 
Jozef Flavius, filozof Justín; z pohan-
ských svedectiev sú to úradné rímske 
spisy či spisy rímskych historikov ako 
Plínius, Cornelius Tacitus, Svetonius 
atď.

Z teologického hľadiska bola Cir-
kev založená na Veľký piatok, keď 
Kristus svojou smrťou na kríži zavŕšil 

dielo vykúpenia. Z hľadiska cirkevných 
dejín Cirkev vznikla a rozvíjala sa po-
stupne od chvíle, keď Kristus povolal 
apoštolov, ustanovil sviatosti a uviedol 
Petra do úradu „skaly“ – hlavy Cirkvi. 
Založenie Cirkvi sa dovŕšilo po vzkrie-
sení, keď apoštoli začali plniť Učiteľovo 
poslanie.  

Na záver prvej časti je potrebné do-
dať, že Kristom založené kresťanstvo 
nemalo byť len náboženstvom, ale aj 
vonkajšou organizáciou. Nechcelo byť 
len vnútorným duševným zažívaním, 
ale aj vonkajším útvarom, nielen te-
óriou, ale aj fyzickou skutočnosťou, 
organizovaným životom. Známa te-
ologická poučka znie: „Cirkev je spo-
ločenstvo božsko-ľudské“, čo znamená, 
a v tomto duchu sa treba dívať aj na 
komplexnosť cirkevných dejín, že hoci 
ľudský faktor často zlyháva, Cirkev je 
neustále medzi nami už vyše dvetisíc 
rokov a ani „brány pekelné ju nepre-
môžu“, v čom môžeme nad ňou badať 
božskú ochrannú ruku.                                                                                                                                        

PaedDr. Marek Cimbala
Snímka: P. Lazor
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život s Kristom
1. Obidvaja ohlasujete evanjelium naj-
mä medzi mladými ľuďmi.  Prečo sa 
venujete práve tejto vekovej kategórii?

   Peter: Venujeme sa všetkým veko-
vým kategóriám, pretože keď robíme 
evanjelizačné víkendy vo farnostiach, 
sú tam zastúpené všetky skupiny. Ale 
naozaj najviac pozvaní  máme práve 
k mladým ľuďom. Verím, že sa to deje 
Božím riadením a že nás k tomu povo-
láva Boh. Takisto sami máme mladých 
ľudí špeciálne vo svojom srdci. Sú vo 
veku, keď sa rozhodujú, akou cestou 
sa vydajú. Je v nich obrovský potenci-
ál a nadšenie a je dôležité pomôcť im, 
povzbudiť ich, aby sa rozhodli ísť po 
tej správnej ceste – Ježiš je tou cestou. 
On povedal: „Ja som cesta, pravda a 
život” (Jn 14, 6). Mladí ľudia sa pýtajú 
práve na tieto tri hodnoty: hľadajú ces-
tu, pravdu, za ktorú sú ochotní bojovať 
a chcú „žiť”.

Veronika: Je pravda, že si skupiny 
ľudí nevyberáme, ale práve mladých 
máme viac na srdci. Jednak sú nám ve-
kom najbližšie, aj preto vieme, s akými 
problémami a situáciami sa stretávajú, 
jednak sa pohybujeme práve medzi ta-
kýmito ľuďmi v spoločenstve, kam pat-
ríme. Vnímam to aj ako Božie riadenie, 
pretože Peťovo svedectvo je pre nich 
zaujímavé a zároveň potrebné, aby sa 
vyhli podobným chybám pri hľadaní 
pravdy v ich živote.

2. Aké široké je spektrum vašich evan-
jelizačných aktivít a ako vás vaša služ-
ba obohacuje?

V: To spektrum je naozaj široké. 
Buď sú to jednodňové evanjelizačné 
výjazdy k birmovancom, alebo do rôz-
nych skupín vo farnostiach, kde ohla-
sujeme evanjelium – radostnú zvesť, 
alebo víkendovky pre farnosti či spo-
ločenstvá, centrá. Často organizujeme 
evanjelizačný kurz Filip, kde hovoríme 
o základoch kresťanstva, potom kurz 
Život v Kristovi, ktorý nadväzuje na 
kurz Filip a kurz Život viery. Niekedy 
máme aj tematicky zamerané víkendy 
o uzdravení, prorockých daroch a po-
dobne. Najčastejšie však robíme kurzy 
v Gréckokatolíckom mládežníckom 
centre Bárka v Juskovej Voli pri Vrano-

ve nad Topľou, ktoré sú otvorené aj pre 
verejnosť. Aktuálnu ponuku je možné 
nájsť na stránke www.gmcbarka.sk. 

Pre mňa je táto služba stále oboha-
tením, pretože som v nej často sama 
povzbudená tým, čo Boh robí v živo-
toch ľudí. Takmer každý víkend môže-
me vidieť, ako sa Boh ľudí dotýka, ako 
ich premieňa, ako sú napĺňaní Svätým 
Duchom, ako im dáva svoje dary a že 
pri tom používa aj nás, rovnako hrieš-
nych, obyčajných ľudí. A keď sama ká-
žem niektoré témy, kážem ich znova 
a znova v prvom rade pre seba. 

P: Apoštoli hovorili: „Nemôžeme 
nehovoriť o tom, čo sme videli a poču-
li” (Sk 4, 20). Podobne sa cítime aj my. 
Pretože sme sa osobne stretli s Ježišom, 
je v nás túžba hovoriť o tom ďalej. Nie 
je to len nejaký „koníček”, je to skutoč-
ná vášeň, je to zmysel našich životov. 
To, že Ježiš nám jediný môže dať več-
ný život, je nakoniec tá najdôležitejšia 
správa na tomto svete. Človeka oboha-
cuje, robí ho šťastným, keď robí niečo, 
čo má zmysel a ohlasovať túto správu 
má ten najväčší zmysel.  

3. Popolcovou stredou vstupujeme do 
nového obdobia liturgického roka. 
Ako prežívate Pôstne obdobie?

V: Pôstne obdobie je pre mňa po-
žehnaním. Je to príprava na veľkú 
udalosť, bez ktorej by náš život nemal 
zmysel. Vnímam ho ako príležitosť od 
Cirkvi spoločne s ostatnými ľuďmi pre-
žívať to, čo môžem prežívať v akomkoľ-
vek pôste: očisťovanie sa od hriechov 
a vecí, ktoré zaberajú viac miesta v mo-
jom živote ako Boh, pokorenie sa pred 
Pánom môjho života, znovu-navráte-
nie sa pod jeho vládu a do jeho milosti. 

4. Čo považujete za zmysel pôstu?
P: Pôst ako taký je pre nás a náš 

evanjelizačný tím veľmi dôležitým du-
chovným prostriedkom. V podstate sa 
postíme pred každým víkendom a kaž-
dým evanjelizačným výjazdom. Pôst 
nevnímam tak, že ja prinášam Bohu 
nejakú obeť, ale presne naopak. Pôst je 
pre mňa darom od Boha. Je to čas, keď 
som sústredený nenapĺňať svoje telesné 
potreby, čo ma viac otvára duchovnej 

realite. Keď sa postím, mne osobne sa 
ľahšie modlí, ľahšie sa mi vstupuje do 
Božej prítomnosti, ľahšie od neho pri-
jímam inšpiráciu ku kázaniu. Je to čas, 
keď namiesto fyzického pokrmu do-
stávam o to hojnejší duchovný pokrm 
od Boha. Pôst naozaj vnímam ako dar, 
ktorý Boh dáva mne, nie ja jemu.

5.  Ako by znelo vaše „pôstne posol-
stvo“ pre veriacich našej farnosti?

P: Pôstne obdobie je len prípravou 
na oslavu tej najdôležitejšej udalosti, 
ktorá sa kedy stala, a to, že všemohúci 
Boh, ten, v ktorom a pre ktorého bolo 
všetko stvorené, sa narodil ako člo-
vek s jediným cieľom, aby zobral naše 
hriechy na seba, zomrel za nás a vstal 
z mŕtvych. Božie slovo hovorí, že bez 
svätosti nemôžeme vidieť Pána (Hebr 
12, 14). To nehovorí o Božej prísnosti, 
ale je to logický dôsledok toho, že bez 
dokonalej svätosti nedokážeme byť 
dokonale šťastní. Nik z nás nie je šťast-
ný, keď je rozčúlený, závidí, hnevá sa... 
A nebo je miesto dokonalej a večnej ra-
dosti, takže hriech tam nemôže. 

My sami sa však nedokážeme zbaviť 
nášho hriechu, preto ho Kristus zobral 
na seba, a tak vstúpil do následku hrie-
chu, ktorým je smrť. Smrť nie je poms-
ta za hriech, ale jeho dôsledok. Hriech 
je odvrátenie sa od Boha – zdroja živo-
ta, čoho následkom je smrť. Kristus zo-
bral náš hriech aj so všetkými jeho dô-
sledkami, ale mocou svojej nekonečnej 
lásky – lásky Božieho Syna k Otcovi, 
premohol náš hriech a zvíťazil aj nad 
smrťou. A keďže Kristus je zároveň 
Boh aj človek, nad hriechom aj smrťou 
víťazí ako človek za každého človeka, 
za teba aj za mňa. On nám pripravil 
miesto v nebi, pozýva nás tam a čaká 
na našu odpoveď. Poďme mu práve te-
raz dať odpoveď v tejto modlitbe: 

„Pane, Ježišu Kriste, ďakujem ti, že 
si zobral moje hriechy na seba, že si za 
mňa zomrel a vstal z mŕtvych, aby si mi 
daroval nový a večný život. Pane, Ježišu 
Kriste, ja ti dávam svoje áno, vkladám 
sa do tvojich rúk, ty ma veď a priveď ma 
do neba, na miesto, ktoré si mi pripravil. 
Amen.” 
Za rozhovor ďakuje Barbora Klučárová

„Choďte do celého sveta 
a hlásajte evanjelium všetké-
mu stvoreniu.“

(Mk 16, 16)
Pred časom navštívili markušovských birmovancov, aby sa s nimi podeli o svoje 
osobné životné svedectvo zo stretnutia s Bohom. Manželia Liptákovci z Košíc.
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Pôstne obdobie je v Katolíckej cirkvi 
veľmi významné. Je to čas odrieka-
nia, keď sa obmedzujú niektoré ľudské 
potreby, zvyky, návyky. Cieľom tých-
to obmedzení je čiastočne sa odpútať 
od svetského a takto sa viac priblížiť 
k Bohu. Je pravda, že v súčasnosti sa 
pôstna disciplína zmiernila. Starší ľu-
dia rozprávajú o prísnejšom prežíva-
ní Pôstneho obdobia. So svojimi spo-
mienkami na obdobie od Fašiangov po 
Veľkú noc sa podelili tri Márie z Lies-
kovian: p. Mária Kapustová  (82), 
p.  Mária Kapustová (78) a  p.  Mária 
Hudranová (78).

Pôstnemu obdobiu predchádzali 
Fašiangy. Do Popolcovej stredy bolo 
ešte veselo, chodilo sa s „kudzeľu“, or-
ganizovali sa veselice tzv. „posledné fa-
šengy“ a potom nastal sprísnený režim 
vo viacerých oblastiach. 

Čo sa týka odevov a obliekania 
všetky tri sa zhodli na tom, že čierna 
farba šiat bola jedinou farbou, ktorá sa 
nosila na omšu v nasledujúce pôstne 
nedele. Najstaršia pani Mária pripus-
tila, že v jednu nedeľu v tomto období 
sa mohli obliecť aj do tmavej modrej či 
do tmavej hnedej. Toto nepísané pravi-
dlo neplatilo pre deti, tie jednoducho 
nosili, čo mali, lebo nemali zas až taký 
výber. 

Jedlo bola ďalšia ľudská potreba, 
ktorá sa musela počas pôstu obmedziť. 
Oproti dnešku to bolo výraznejšie ob-
medzenie. V stredu a v piatok sa jedli 
iba dve veľmi jednoduché jedlá počas 
celého dňa, napr. neomastené zemiaky, 
jednoduchá polievka – papcun, demi-
kát a iné, samozrejme, bez mäsa.

Zmena nastala aj v prejavoch ná-
božnosti. Počas celých štyridsiatich dní 
sa modlievali v ich rodinách ruženec. 
Pani Hudranová si spomínala na spo-
ločné ružence piatich sestier, keď každý 
desiatok sa predmodlievala iná. 

Nakoľko v Lieskovanoch v obdo-
bí mladosti týchto žien nebol kostol, 
chodievali v nedele na omšu do Mar-
kušoviec. Napriek tomu sa pravidelne 
stretávali veriaci na spoločnej modlitbe 
aj  v Lieskovanoch v tzv. „zvonku“. Bola 
to malá drevená stavba s malým zvo-

nom, ktorý je dnes jedným zo zvonov 
na kostolnej veži. Nuž a v tomto „zvon-
ku“ mali pravidelné stretnutia, kde sa 
modlili ruženec a spievali pôstne pies-
ne. Pani Kapustové si aj zanôtili: „Ku 
krížu svätému ...“. A Pani Hudranová si 
zas spomenula na túto, ktorá vraj mala 
až dvadsať slôh: „Prišli sme pozdravic 
ten križ sväty, na kterym  Kristus Pán 
je umrety...“ V piatky sa zas stretávali 
na spoločnej pobožnosti krížovej cesty 
v dome u „Sikani“.

Zaujímavé bolo rozprávanie o Zele-
nom štvrtku, keď už bol zvon vo „zvon-
ku“ zaviazaný, teda už nesmel zvoniť, 
a namiesto zvonenia rapkali chlapci 
rapkáčmi. Ba vraj chodili rapkať v ten 
deň aj ráno, aj na obed, aj večer, teda na 
modlitbu Anjel Pána.

No a nakoniec na Veľký piatok 
a  Bielu sobotu, hladní vďaka prísne-
mu pôstu, išli na obrady do farského 

kostola do Markušoviec. Pani Hudra-
nová si zaspomínala, ako sa chodilo 
posvätiť jedlo v košíkoch. Hovorilo sa, 
že kto príde domov prvý s posvätenou 
„paskou“, ten najskôr pohrabe seno, 
a ona chcela byť prvá. Utekala, potkla 
sa, a potom plakala nad vysypaným 
košíkom. 

Veľkonočnou nedeľou sa začalo 
nové obdobie, ktoré sa od predchádza-
júceho odlišovalo vo sviatočnom svet-
lom obliekaní, v hojnom jedle a  sláv-
nostných obradoch.

Podobne prežívame Pôstne obdo-
bie aj dnes. Pravda, niektorí si už pod-
mienky pôstu zmiernili, iní zas sprís-
nili. Dôležité je, aby bol pôst rozumný, 
neohrozoval zdravie a v neposlednom 
rade, aby bol úprimný a splnil svoj pra-
vý význam a zmysel. 

Magdaléna Mrovčáková
Snímka: P. Lazor

od FašiangoV Po VeľKú noc
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Príprava na birmovku v tepličke

Dnes je pre mnohých ľudí majetok 
na prvom mieste. Zdá sa, že v celom 
svete sa takmer všetko „točí“ okolo 
peňazí. Európa sa zmieta v ekono-
mických problémoch. Pomáhanie 
nezodpovedným štátnym ekonomi-
kám, prehnaná starostlivosť o trh, fi-
nancie, vlastný zisk, prehnané platy sú 
v ostrom kontraste s biedou a chudo-
bou, korupciou v politike či v iných 
oblastiach života – to sú problémy sú-
časného sveta. Európa už asi zabudla, 
že má kresťanské korene. Vytráca sa 
morálka a dôležitý je blahobyt a aké-
si šťastie v peniazoch. Ako vidí Biblia 
tento problém bohatstva a chudoby? 
Ako Ježiš hovorí o  bohatých a chu-
dobných? 

„Blahoslavení chudobní 
v duchu, lebo ich je nebeské 
kráľovstvo.“ (Mt 5, 3 )

Na prvý pohľad by sa zdalo, že 
všetci chudobní budú spasení a boha-
tí budú zatratení. Takto to Ježiš istotne 
nemyslel. Kto sú teda chudobní v du-
chu? Len ten človek môže byť oprav-

divo chudobný v duchu, kto nie je na-
viazaný na bohatstvo. Ten, kto nelipne 
na peniazoch, bohatstve, majetku. My 
máme v prvom rade lipnúť na našom 
Bohu, vtedy budeme síce chudobní 
v duchu v rámci nášho postoja k ma-
jetku, ale bohatí majetkom Božích mi-
lostí a darov. Lebo ako na inom mieste 
hovorí Biblia: „Lebo kde je váš poklad, 
tam bude aj vaše srdce“ (Lk 12, 34). Ak 
máme na prvom mieste poklady Božie, 
pripravujeme sa na nebeské kráľovstvo. 

Nikdy by človek nemal mať poklady 
tohto sveta na prvom mieste. Ak ľudia 
slúžia peniazom, majetku, mamone, 
nemôžu slúžiť aj Bohu. Žiaľ, v dnešnej 
dobe postavenej na zisku a vlastnom 
blahobyte, viacerí nahradili Boha pe-
niazmi. Ak takto konáme, ideme proti 
Bohu, proti prvému prikázaniu Desa-
tora. Preto Ježiš jednoznačne vyzýva 
na chudobu nášho ducha a neviazanosť 
srdca na bohatstvo.

Sú všetci chudobní, chudobní v du-
chu? Zdá sa, že nie. Aj chudobný člo-
vek, ktorý nemá veľa peňazí nemusí byť 
naozaj chudobný v duchu. Napríklad 
ak niekto nemá peniaze a nesnaží sa ich 
zarobiť čestne, ale vyhľadáva príležitos-

ti ako ich ukradnúť. Alebo bezdomov-
ci, ktorí z vlastnej viny, napríklad kvôli 
alkoholizmu, skončili na ulici a nemajú 
záujem o zlepšenie svojej situácie. Ale-
bo niektorí naši spoluobčania, ktorí 
sa vôbec nesnažia hľadať si prácu, len 
chcú využiť štát a iných ľudí. 

Naozaj, nie všetci chudobní sú zá-
roveň chudobní v duchu. Iba tí, ktorí sa 
s dôverou obracajú na Boha. Snažia sa 
o dobro pre seba a svojich najbližších a 
aj keď žijú v biede či chudobe, žijú pre 
Boha a ich srdce je naviazané v prvom 
rade na neho. Väčšinou tí ľudia, ktorí 
sú opravdivo chudobní v duchu sa ve-
dia podeliť s tým, čo majú. Sú štedrejší 
ako bohatí milionári.

„Ľahšie je ťave prejsť 
uchom ihly, ako boháčovi 
vojsť do Božieho kráľov-
stva.“ (Mk 10, 25)

Ježiš nehovorí, že bohatí, ktorí majú 
veľa majetku a peňazí nemôžu byť či 
nebudú spasení. Hovorí o tom, ako 
ťažko sa ľudia dostanú do večnosti, ak 
sú naviazaní na majetok a bohatstvo 
celým srdcom. 

Aj veľmi bohatý človek však môže 
byť chudobný v duchu. Lenže často sa 
stáva, že čím má človek viac peňazí, 
tým viac sa jeho srdce pripútava k pe-
niazom. Potom naozaj skôr ťava prejde 
cez taký maličký otvor v ihle, ako bo-
háč do Božieho kráľovstva. 

Poznáme veľa bohatých, ktorí majú 
prehnané platy, zisky a ešte si potrpia 
na tučné vianočné odmeny. Často sa 
stáva, že čím má boháč viac, tým viac 
chce, je chamtivý a myslí už len na pe-
niaze. O takých bohatých hovorí Ježiš. 

Biblia je naozaj Knihou kníh a dáva 
nám rady pre každú oblasť nášho živo-
ta. Ak sa ľudia naučia byť chudobnými 
v duchu, svet bude krajší a eliminujú sa 
aj rozdiely medzi chudobnými a boha-
tými.  

 Oliver Siksa, Teplička
Snímka: P. Lazor

Pokúsme sa spoločne pouvažovať o bohatstve a chudobe. O probléme dnešných dní.           
Zamyslieť sa nad paradoxom sveta – sveta bohatých a chudobných podľa Biblie.
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otáznik

Milí  mladí priatelia,
ako ste si už iste všimli, začína sa 
Pôstne obdobie, obdobie prípravy 
na prežitie najväčšieho tajomstva na-
šej viery, na zmŕtvychvstanie Krista. 
Možno si aj vy dávate nejaké pôstne 
predsavzatia, napríklad zrieknuť sa 
sladkého, televízie, počítača, interne-
tu, nejakých zábav.  

Tento príbeh nám však ponúka 
trošku iné predsavzatie. Pobáda nás 
zamyslieť sa nad spôsobom našej 
komunikácie s okolím. Mnoho vecí 
dnes robíme automaticky. Počítačom 
zadávame denne množstvo príka-
zov: Hľadaj! Vytlač! Zobraz! Ulož! 
Vymaž! Stiahni! Otvor! Aj lístok 
v MHD si môžeme kúpiť len prilože-
ním čipových kariet, nepotrebujeme 

už povedať: „Dobrý deň, prosím si 
jeden študentský.“ Dokonca aj v su-
permarketoch už nájdeme samoob-
služné pokladne.

Niekedy sa nám však stáva, že aj 
osoby, s ktorými sa stretávame, pova-
žujeme za „prístroje“, ktoré čakajú na 
naše rozkazy. To je však veľký omyl. 
Ľudia nefungujú na rozkazy, ľudia 
potrebujú cítiť lásku, pozornosť.

Možno práve prichádzajúce Pôst-
ne obdobie je časom, keď môžeme 
prehodnotiť našu komunikáciu. 
Skúsiť niekomu, kto nám zavadzia v 
kuchyni namiesto: „Uhni!“ povedať: 
„Pomôžem ti nejako?“.  Namiesto: 
„Nebuď drzý!“ „Stalo sa niečo?/Kto 
ťa nahneval?“ Namiesto: „Pomôž mi!“ 
„Mohol by si mi pomôcť, prosím?“. 

Možno sa to pri niektorých ľu-
ďoch minie účinku a budú na nás re-
agovať rovnako nervózne ako pred-
tým, no možno naša zmena prinesie 
do ich sŕdc malé semienko dobra, 
ktoré raz vyklíči a my ostaneme pre-
kvapení. Možno...  No ak v našich ro-
dinách a priateľstvách nezačneme od 
seba, nemôžeme ani očakávať, že sa 
niečo zmení k lepšiemu.

A ak si dáte nejaké predsavzatie, 
ktoré vám počas Pôstneho obdobia 
ušetrí čas, ktorý by ste potrebovali 
zmysluplne vyplniť, tak vám odpo-
rúčame jednu zaujímavú knihu. Veľa 
otázok a čo najmenej výkričníkov 
vám počas nasledujúcich dní praje 

Michal Bušovský 

tip na knihu pre teba

Alex a Brett Harrisovci – 
Robiť ťažké veci
Nie, nebojte sa. Prosím, čítajte ďalej. 
Toto nie je hodina literatúry a ja vás 
nejdem komplikovane presviedčať, 
aby ste si prečítali román, ktorý vám 
nakoniec aj tak veľmi veľa nepovie.

Nie, ja neučím literatúru, ale pre-
sviedčať vás predsa len idem. Chcem 
vás presvedčiť, aby ste prekonali svoj 
stredoškolský odpor ku knihám 
a urobili prvú ťažkú vec – otvorte si 
a  začítajte sa do knihy Robiť ťažké 
veci od Alexa a Bretta Harrisovcov. 

Ja viem, kníh pre mladých je tu 
veľa, samotní autori to na začiatku 
priznávajú a ja sama som knihu 
otvorila v duchu si hovoriac, že si 
len splním povinnosť a už dopredu 

som vedela, že ju čítať nechcem. Ne-
mala som záujem, aby mi zas niekto 
kázal do života.

Lenže tentoraz to bolo trošku 
iné. Kniha ma očarila. Vlastne nie, 
tá kniha sa mi prihovorila. Na-
ozaj ľudsky a trefne sa autori vedia 
prihovárať mladému človeku. Ich 
pohľad na život a na mladých sa 
neuveriteľne líši od obrazu, kto-
rý je dnes prezentovaný médiami. 
A predsa vám hneď niečo napovie, 
že majú pravdu. Sama som si zrazu 
musela odpovedať na otázky, ktoré 
som dovtedy pokladala za zodpove-
dané. Lenže dovtedajšie odpovede 
neboli správne. A práve to je skvelé, 
keď sa pýtame, rozmýšľame, posú-
vame sa ďalej a ďalej.  

Viac už prezrádzať nebudem 
a ani nechcem. Radšej vám odporú-
čam prečítať si túto knihu.

-dk-

Bol raz jeden otáznik, bol veľmi pôvabný ako všetky otázniky 
a vyzeral veľmi inteligentne. Od istého času však blúdil po 
krajine bezútešný, sklamaný. Nikto ho nechcel, každý pou-
žíval radšej výkričník. Bol unavený z dlhého chodenia, tak 
sa ubytoval v jednej rodine. Tentoraz našiel otca a dospieva-
júceho syna, ktorí sa vždy hádali a vykrikovali: „Nikdy ma 

nepočúvaš!“ „Nezaujíma ma, čo si myslíš, tu rozkazujem ja!“ 
„Už mám toho dosť! Odchádzam!“ Nakoniec bol otec vyčer-
paný a sklamaný a syn zahanbený a skleslý, pretože nič nie je 
boľavejšie ako byť fyzicky blízko a duchovne ďaleko. 

Otáznik sa posadil a pri prvej príležitosti vstúpil do deja. 
Otec bol zamračený a pripravený na ďalšiu hádku, no z jeho 
úst vyšlo: „Čo si o tom myslíš?“ Syn zarazene mlčal. „Na-
ozaj to chceš vedieť, oci?“ Otec prikývol. Porozprávali sa. 
Napokon sa takmer jednohlasne spýtali: „Máš ma ešte rád?“ 
Otáznik od radosti vyskakoval až po samú povalu. 

(Skrátené podľa – Bruno Ferrero: Koľko stojí zázrak?) 
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Rodičia, na slovíčko
Každý človek už od detstva získava 
určité črty, charakterové vlastnosti. 
Nikto ale nevie dopredu povedať, akú 
budúcnosť budú mať jeho deti, akí 
ľudia z nich vyrastú. Existujú mnohé 
okolnosti, ktoré skôr či neskôr prispe-
jú k formovaniu ich osobnosti.

Povahu dieťaťa ovplyvňuje cel-
ková rodinná atmosféra. V domove 
plnom napätia a hádok, kde si rodi-
čia neprejavujú vzájomnú úctu, kde 
vládne žiarlivosť, urážanie, vyrastá 
dieťa s určitým povahovým kazom. 
Naopak, v rodinách, kde sa preu-
kazuje láska, úcta a ocenenie, dieťa 
podvedome absorbuje povahové 
rysy od tých, ktorí ho obklopujú.

Teda v prvom rade na charak-
ter dieťaťa vplýva príklad. Ďalšími 
faktormi sú filmy, knihy, časopisy, 
hudba, rôzne druhy zábavy a formy 
prežívania voľného času. V tých-
to prípadoch nemôžeme zabrániť 
vplyvom kamarátov, doby, módy. 
Riešenie pri nevhodnom výbere 
však nespočíva v zákaze, ale v tom, 
že sa poskytne pozitívna uspokoju-
júca náhrada. Iste, niekedy sa môžu 
deti vzpierať, no po čase sa zas 
k vštepovaným hodnotám vrátia. 

Aj náboženské postoje sú silne 
ovplyvňované skúsenosťou z kaž-
dodenného života. Ak sa nábožen-
ské zásady majú stať súčasťou života 
dieťaťa, musia byť najskôr súčasťou 
života jeho rodičov. Veľmi sa mi 
páčilo, keď som v jednej rodine vi-
dela, ako sa večer spoločne modlia 
na jednom mieste, ktoré je vyhra-
dené na modlitbu. Vytvorili si mini 
kaplnku, kde sú obrazy Pána Ježiša, 
Panny Márie, sošky, sviečka. Bolo 
tam cítiť spojenie rodiny s Bohom. 

Vo výchove je dôležitý i po-
zemský otec, ktorý svojimi činmi 
a  vlastnosťami symbolizuje vlast-
nosti Boha. Ak majú deti otca, kto-
rý dokáže byť prísny, zároveň i od-
púšťať, vie potrestať, no pritom vie 
prejaviť lásku a city, vedia si vytvárať 
pozitívny vzťah k Bohu.

Každý rodič prežíva skúšky. Po-
vzbudením pre nás však môže byť 
viera, že modlitba má silu a Boh od-
povedá na naše volanie. 

Adriana Lazorová

Som si istý, že aj vy ste si našli pod 
vianočným stromčekom aspoň jeden 
vytúžený darček. Tešili ste sa, výskali 
od šťastia. Tak to má byť. Lenže nie je. 
Prednedávnom sa mi dostala do ruky 
kniha s príbehom o africkej krajine 
Rwanda. Ľudia, ktorí sú tam doma, 
o nej hovoria, že Pán Boh cez deň pu-
tuje po svete a v noci spí práve tam. 
Je to nádherná krajina, ale chudobná.  

Možno si pomyslíte, zase Afri-
ka, veď vieme, že je chudobná a deti 
tam umierajú od hladu, to nám stále 
opakuje mamka, keď nechceme zjesť 
to, čo nám nechutí. Presne to som si 
pomyslel aj ja, keď mi knihu dali do 
rúk. Stále ktosi prosí o pomoc pre Af-
riku. Po prečítaní prvej strany som sa 
však musel riadne ovládať, aby som 
sa nerozplakal. Za sto dní tam zabili 
skoro milión ľudí. Mužov, ženy, deti, 
bábätká. Ako? Ani vám to nemôžem a 
nechcem opísať. Nedá sa to vidieť ani 
v najdrsnejšom hororovom filme. Ne-
boli potrebné ani tanky, ani samopaly, 
ani pištole či plynové komory. Toto 
nedokázal za taký krátky čas ani Hit-
ler, ani Stalin. 

Jeden ocko vtedy počas niekoľkých 
minút prišiel o celú rodinu. Manžel-
ku, všetky deti, rodičov, bratov, ses-

try, bratrancov, sesternice, ujov, tety... 
O  všetkých. Ostal úplne sám. Alebo 
počas veľkej prestávky vyhnali všet-
ky deti pred školu a... Bolo to všetko 
nedávno, pred osemnástimi rokmi. 
Doteraz trpí celá krajina. Hlavne deti. 

Najviac ma však zaujal spôsob ich 
života. Napriek tomu, čo prežili a čo 
zažívajú, sa dokážu tešiť a usmievať. 
A  hlavne rodiny držia spolu. Deti 
nemajú hračky, nepoznajú sladkosti, 
nemajú mobil, televízor... A predsa sú 
šťastné a usmievajú sa. Ako je to mož-
né? Viete si predstaviť napríklad Via-
noce bez darčekov? Na štedrú večeru 
zemiaky s mliekom? Možno nič? A byť 
šťastní? Skúste si to predstaviť. Ťažké? 

Nebojte sa, nechcem od vás, aby 
ste sa chystali na život bez darčekov. 
Chcem vám len pripomenúť, aby ste 
si vážili každého vášho blízkeho, ocka, 
mamku, brata, sestru,  každého ka-
maráta, všetko, čo máte. Nič nie je len 
tak. Buďte k sebe navzájom dobrí až 
do konca života. Všímajte si, či niekto 
nepotrebuje pomoc. Nevysmievajte 
sa, neurážajte nikoho. Toto je úloha 
nielen na Pôstne obdobie. Pomáhajte 
si a nikdy nebudete musieť zažiť to, čo 
zažili deti v Rwande.  

Peter Lazor

úmyselne používam toto oslovenie, lebo ozaj ste našim bohatstvom. Ešte stále vo 
mne doznieva radosť, ktorú som prežil pri rozbaľovaní darčekov. Vtedy sa aj ja 
cítim ako dieťa. Miškove usmiate oči, keď objavil vytúžený traktor, sú pre mňa 
doteraz studničkou radosti zo života. 

drahé deti,
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Udialo sa 
v našej  farnosti

dobrá novina v tepličke 
Ako každý rok aj minulý rok sa na Štedrý deň usku-
točnila koleda Dobrej noviny v Tepličke, ktorej sa 
zúčastnilo 45 detí. Vedúci Dobrej noviny bol Patrik 
Hudran. Ďalší vedúci boli:  Nikola Hudranová, Bar-
bora Mrovčáková, Matej Vojtila, Ľudmila Tekáčo-
vá. V  ten deň sa vyzbieralo 888,42 €. Vyjadrujeme 
vďačnosť všetkým, ktorí prispeli akoukoľvek sumou. 
Úprimné Pán Boh zaplať. 

dobrá novina v Markušovciach 
V dňoch 26. 12. 2011 a 6. 1. 2012 sa v Markušovciach 
uskutočnil 17. ročník Dobrej noviny, ktorej sa zúčast-
nilo 26 detí a 7 vedúcich. Deti boli rozdelené do troch 
skupín. Prvú viedli vedúce: Petra Klučárová, Lucia 
Klučárová, Marianna Sečková. Druhú mali na staros-
ti Anna Fukerová, Lýdia Bušovská a tretiu  Štefánia 
Farkašovská a Lucia Filipová. Do svojich príbytkov 
ich prijalo spolu 45 rodín, ktoré spolu prispeli sumou 
432,29 € a 266,50 Sk. Všetkým, ktorí sa akokoľvek zú-
častnili na 17. ročníku vyslovujeme úprimné Pán Boh 
zaplať. 

socha Panny Márie z lieskovianskej 
kaplnky
Pri rekonštrukcii kaplnky sa našla zachovaná socha 
Panny Márie, ktorá je z lipového dreva a podľa von-
kajšieho statusu sa jej zhotovenie datuje do 19. storo-
čia. Autor, umelecký rezbár, sochu nesignoval, takže 
je to dielo od neznámeho umelca. Pán Martin Ilečko 
zo Spišského Podhradia sochu zreštauroval a origi-
nál odporučil neosadzovať naspäť do kaplnky. Preto 
sa socha umiestni do kostola v Lieskovanoch. Do 
kaplnky po jej zrekonštruovaní bude osadená kópia 
originálu. Socha bola požehnaná 5. februára počas 
nedeľnej svätej omše.     

Boží hrob v markušovskom kostole
V piatok 3. februára pán Ambróz Smotrila z Matejo-
viec nad Hornádom domontoval zvyšné zreštaurova-
né časti Božieho hrobu. Samotné reštaurovanie stálo 
750 €, pričom Ružencové spoločenstvo z Markušo-
viec prispelo sumou 200 €. V nedeľu 12. februára po-
čas svätej omše Boží hrob požehnal generálny vikár  
prof. ThDr. ThBibl.Lic. Anton Tyrol, PhD.

-red-

Aj keď vianočné chvíle sú už dávno za nami, rada by som 
vám opísala, ako sme prežívali vianočné sviatky u nás 
v Lieskovanoch. Príprava na sviatky prebiehala nielen bež-
ným zhonom – upratovaním, nakupovaním, ale aj večer-
nými skúškami birmovancov, detí a ich rodičov.

Už mesiac  pred Vianocami sa naši „mládežníci“ vrhli do 
skúšania betlehemského príbehu na jasličkovú pobožnosť a 
vianočných piesní na štedrovečernú koledu. Pri nacvičovaní 
programu s 23 deťmi si režisérka, dlhoročná a obetavá ani-
mátorka Zuzana Kapustová, vyskúšala svoju trpezlivosť. Jej 
bohaté skúsenosti s prípravou detí sa osvedčili – vytvorila 
krásny program. Skúšky boli viac veselé než profesionálne, 
ale výsledok stál za to.

Prvou spoločnou akciou bolo koledovanie po štedrej ve-
čeri. Koledníci – birmovanci,  mladšie deti a niektorí rodičia 
si aspoň sčasti vyskúšali, aká bola ťažká púť Svätej rodiny do 
Egypta. Aj keď sú Lieskovany malá dedinka, koledovanie 
bolo dosť vyčerpávajúce nielen pre nohy, ale aj pre hlasivky. 
Všetka námaha však stála za to! Úprimné slová starších ľudí, 
poďakovanie za koledy, ale aj slzy dojatia zahojili ubolené 
nohy a zachrípnuté hlasy.    

Pevne verím, že  spomienky na spoločné koledovanie 
ostanú v srdciach mladých koledníkov.  

Vďaka vám patrí aj za vykoledovaný finančný príspevok 
na opravu veže kostola.

Po únavnom koledovaní prišiel deň jasličkovej pobož-
nosti. Tréma, obavy i radosť sa premenili na zodpovedný 
a úprimný detský prednes a spev. Uznanlivý potlesk rodi-
čov, starých rodičov, ale aj iných farníkov na záver vystú-
penia potešil, no hlavne povzbudil. Jasličková pobožnosť 
na sviatok Božieho narodenia bola krásnym vyvrcholením 
sviatkov. Obetovaný čas, únava, ale aj prekonaná tréma pre-
menená na radosť farníkov. Také sme mali Vianoce v malej 
filiálke Lieskovany.

Ďakujem Pánu Bohu za krásne prežité Vianoce, ktoré 
v mnohých našich rodinách boli sviatkami pokoja a lásky, 
i za obetavých ľudí, ktorí bolí ochotní venovať svoj čas iným.

Marcela Kapustová, Lieskovany

spomienka na veselé Vianoce 
v lieskovanoch
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 Požehnanie zrekonštruovaného Božieho 
hrobu v markušovskom kostole
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