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Redakcia časopisu Pokoj a dobro Vám 
prináša posledné tohtoročné vydanie.

Veľmi nás teší, že okrem neho sa nám 
znova podarilo vydať aj farský kalendár 
pre budúci rok. Sú v ňom zaznamenané 
najdôležitejšie dátumy, ktoré sa týkajú 
priamo našej farnosti. Pokiaľ ide o  fo-
tografie, tentokrát sme sa rozhodli pre 
výber takých záberov, ktoré sa bežnému 
obyvateľovi či návštevníkovi Markušo-
viec nepodarí vidieť. Cyklus sme nazvali 
Zo zákutí veže markušovského kostola. 
Prajeme si, aby naši priaznivci mohli 
s  každým otočeným listom v  kalendá-
ri skonštatovať, že majú za sebou ďalší 
mesiac, v ktorom sa im podarilo priblí-
žiť sa o kúsok viac k Bohu a k ľuďom.

Milí naši čitatelia, podporovatelia 
a priaznivci, ukončili sme neuveriteľný 
devätnásty rok vydávania nášho spo-
ločného časopisu. Spolu tvoríme jednu 
pisateľskú a  čitateľskú komunitu. Sme 
radi, že vo farnosti máme viacero tvori-
vých spoločenstiev ako aj jednotlivcov.

Ak sa chceme ako farnosť a  jej jed-
notlivé filiálky rozvíjať po stránke du-
chovnej, kultúrnej a tvorivej, je potreb-
né, aby sme sa angažovali. Každý z nás 
spôsobom, ktorý mu je blízky a z ktoré-
ho bude mať radosť nielen on sám. Nik 
iný to za nás neurobí – žiadna iná obec, 
žiadne iné mesto, žiadna iná farnosť.

Požehnaný vianočný čas a  celý ďalší 
rok 2018, plný múdrych nápadov a  ich 
rozumných realizácií prajú všetci inter-
ní aj externí členovia PaD!

Monika Hodnická
šéfredaktorka

monika.hodnicka@gmail.com

Editoriál

Milí čitatelia!

Foto: Šimon Salanci
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aktuálna téma

Na všetky tieto a  im podobné situácie existuje 
však jedno riešenie: začnime si hlbšie uvedomo-
vať prítomný okamih a  pokúsme sa dať aspoň 
kúsok našej lásky tam, kde je v  danej chvíli po-
trebná. Nerobme veci s tým, že musím, ale s tým, 
že chcem. Chcem, pretože túžim vyčariť úsmev na 
tvári mojim najbližším. Chcem, pretože ich veľmi 
ľúbim a  túžim, aby boli šťastní. Chcem, lebo mi 
na nich nesmierne záleží. Ak sa začneme sa svet 

dívať inými očami, očami lásky, tak zis-
tíme, že to všetko, čo „ešte musím“ sa 
zmení na to, čo „túžim a chcem“.

Skúsme vložiť do všetkých našich čin-
ností kúsok lásky, kúsok seba a  hneď 
zistíme, že to, čo robíme, ide zrazu akosi 

ľahšie a my sme spokojnejší a radostnejší. Neza-
búdajme na to, že pravá láska znamená SEBADA-
ROVANIE. Darujme sa (nielen) počas najkrajších 
sviatkov v roku našim najbližším, priateľom, zná-
mym, ale aj neznámym, tým, že im v prítomnom 
okamihu dáme kúsok seba. Tým, že im dáme svoj 
čas, že si ich vypočujeme, že im urobíme drobnú 
službu, že sa za nich pomodlíme… Jednoducho 
povedané, že im dáme ten kúsok lásky, vďaka kto-
rému sa v  srdci druhého človeka zapáli tiež pla-
mienok lásky, radosti a nádeje.

A  tak nám všetkým 
prajem, aby sa v  našich 
rodinách, v  našich pria-
teľských či pracovných 
spoločenstvách, no naj-
mä v nás samých, narodil 
Ježiško. Aby naša láska 
zo dňa na deň stále viac 
rástla a  bola viditeľná 
v  tých najdrobnejších 
skutkoch.

Jana Bučáková, Teplička

Myslím, že viac ako po iné dni si ľudia prejavujú 
lásku práve počas Vianoc. Tie vyjadrenia sú naj-
rôznejšieho charakteru. Naše mamičky a babičky 
dôkladne upratujú celý dom a pečú samé chutné 
koláčiky pre svojich najbližších, ockovia a dedko-
via robia domáce prípravy rozmanitých druhov, 
od vianočného osvetlenia až po chytanie kapra 
(niekedy musia naozaj uloviť dobrý kúsok v  ob-
chode), detičky vyspevujú rôzne vianočné koledy, 
aby spestrili domácu atmosféru a  tak-
tiež pomáhajú rodičom, ako sa len dá.

Všetko to znie tak ideálne, až kým sa 
nepozrieme na realitu. Tá je neraz na-
sledovná: ženy sú v strese, pretože ne-
vedia, čo majú skôr urobiť: ešte nemajú 
všetko upratané, okná nepoumývané, perníky ne-
ozdobené, darčeky nepobalené. Aj muži to majú 
ťažké. Často si musia vypočuť kritiku toho, že ne-
urobili niečo podľa manželkiných predstáv, alebo, 
že to dokonca vôbec neurobili a ona to teraz musí 
robiť sama. A čo deti? Tie trávia väčšinu času na 
internete alebo pozerajú nejaké filmy, prípadne 
sa hrajú na tablete alebo mobile, len aby sa ne-
museli dostať do víru hádok svojich rodičov, ktorí 
namiesto toho, aby si vychutnávali rodinnú atmo-
sféru, tak si ju pokazia doslova pre maličkosti.

Láska (nielen) na Vianoce
Viete, čo majú spoločné Popoluška, Perinbaba alebo Ako vytrhnúť veľrybe stoličku? Okrem toho, že ich 
televízne stanice vysielajú každý rok na Vianoce a sú v nich obsiahnuté pekné melódie a pesničky, sa vo 

všetkých týchto troch filmoch vyskytuje jedna spoločná téma – a síce – LÁSKA. Táto láska má rôzne podoby. 
Ide buď o lásku muža a ženy, o lásku dieťaťa k rodičom a naopak, no tiež tam môžeme pozorovať lásku 

dievčaťa k spočiatku neznámej osobe.

Vianočná výzdoba v kostole 
na Tepličke, foto: Peter Lazor

 Nerobme veci  
s tým, že musím,  

ale s tým, že chcem. 



Cesta ku kňazstvu

Jasle a kríž! 
Dva znaky Kristovej lásky k nám, 

dva nástroje jedného diela vykúpenia! 
V jasliach Pán Ježiš začal dielo 

našej spásy a na kríži ho dokončil. 
Medzi jasľami a krížom je úzka 

spätosť a vnútorný súvis. 
Nemožno ich od seba 

oddeľovať, patria vždy spolu.
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Pred oltárom v markušovskom kostole,
foto: PeterLazor



Stal sa chudobným
Jasle sú vlastne tiež krížom, prispôsobeným 

vzrastu a veľkosti Ježiša. Jasle naznačujú všetku 
ľudskú biedu a chudobu, do ktorej Kristus svo-
jím narodením vstúpil. Kríž je zasa znázorne-
ním všetkého ľudského utrpenia, ktoré Ježiš na 
seba za iných prijal. Bol najskôr „ukrižovaný“ 
v jasliach, aby sme si uvedomili, že prišiel ľudí 
vyslobodiť z  biedy a  nedostatku. Ľahol si do 
jasieľ, aby si privlastnil našu biedu a urobil zá-
menu. Svoje bohatstvo dáva nám ľuďom a pri-
jíma náš nedostatok, ako to napísal svätý Pavol: 
„Veď poznáte milosť nášho Pána Ježiša Krista, že 
hoci bol bohatý, stal sa pre vás chudobným, aby 
ste sa vy jeho chudobou obohatili.“ (2Kor 8, 9)

Bolesť a radosť
Na konci životného poslania si Pán Ježiš 

ľahol na „jasle“ prispôsobené jeho dospelému 
veku – na kríž. Bol na ňom ukrižovaný, aby pri-
jal miesto nás na seba utrpenie a  bolesť kaž-
dej podoby. Stal sa mužom bolesti, aby sme sa 
my mohli stať ľuďmi radosti. Ako jasle nášho 
Pána znamenajú pre nás začiatok duchov-
ného bohatstva, tak jeho kríž zasa znamená 
začiatok našej radosti a  slávy. Jasle zname-
najú začiatok života a  kríž hlása koniec smrti. 
Ježišov život v  tele je ohraničený jasľami 
a  krížom. Je v  tom pre nás veľké posolstvo. 
Hlása, že náš ľudský život na zemi je uzav-
retý z  jednej strany biedou a  nedostat-
kom, z  druhej strany utrpením a  bolesťou. 
Obidva znaky Kristovej lásky – jasle i kríž – ohla-
sujú nádej pre celé ľudstvo a každého človeka. 
Sú znameniami našej spásy. Jasľami sa rieši vo 
svete nedostatok a  bieda, krížom zasa bolesť 
a utrpenie. Jasle a kríž nám ponúkajú šťastie.

Ježiš je darom
V najsvätejšej Eucharistii sa obidva tieto ná-

stroje stretávajú v  jedinom dare Kristovej lás-
ky. Eucharistia spája tieto dva symboly, dva 
nástroje vykúpenia. Je darom, ktorým sa od-
straňuje chudoba a  nadobúda bohatstvo. Kto 
z ľudí sa chce stať naozaj bohatým na duchov-
né a  nebeské hodnoty, nech sa pod vplyvom 
Eucharistie stáva stále viac chudobným v  du-
chu, „lebo ich je nebeské kráľovstvo.“ (Mt 5,3)
A kto chce prekonať smrť, nech prijíma ovocie 
zo stromu života – z kríža, a bude žiť naveky.

Symbolika jaslí a  kríža ešte aj ináč súvisí 
s  Najsvätejšou Eucharistiou. Jasle sú pôvodne 
určené na výživu pre zvieratá. Sú žľabom, do 
ktorého sa kladie seno. Ježiš si v  Betleheme 
ľahol do jaslí, aby naznačil, že prichádza ako 
Chlieb z neba a ponúkol sa na jedenie ľuďom. 
Jesť Chlieb z  jaslí nášho Pána je spôsob, akým 
sa môžu ľudia, podobní v správaní zvieratám, 
opätovne stať ľuďmi a poľudštiť svoje mravy.

Opravdivý pokrm
Podobne je to aj so symbolikou kríža. Kríž je 

v  prvom rade stromom, na ktorom sa zrodilo 
ovocie určené na jedenie. Strom v  raji zarodil 
ovocie smrti, strom na Kalvárii zarodil ovocie 
života. Týmto ovocím je Najsvätejšia Eucharis-
tia. Ovocie kríža uzdravuje smrteľne zraneného 
človeka a vracia mu život. Aj jasle, aj kríž hlása-
jú, že Kristus v Eucharistii je opravdivý pokrm, 
určený na jedenie. Kto ho je, prekonáva biedu 
a stáva sa bohatým; prekonáva smrť a stáva sa 
nesmrteľným. Aj jasle, aj kríž poukazujú na Eu-
charistiu, vábia nás k  nej a  nám ju ponúkajú. 
Pri pohľade na jasle alebo kríž počujeme v srd-
ci Kristove slová: „Vezmite a jedzte z neho všet-
ci: toto je moje telo, ktoré sa obetuje za vás.“

Ondrej Švančara, správca farnosti

Eucharistia
spája jasle a kríž
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Vianoce môžeme prežívať 
rôznym spôsobom. Ľudia, ktorí 
cítia, že Vianoce sú súčasťou ich 
tradičnej kultúry, ale ich nevní-
majú v  ich náboženskom roz-
mere, to majú v  podstate dosť 
ťažké. Všade, kde sa presadil vý-
lučne komerčný duch Vianoc, 
panuje Santa Klaus, či Dedo 
Mráz. Tieto reklamné postavič-
ky pomáhajú napĺňať obchody 
a  presúvať peniaze z  peňaže-
niek nakupujúcich na bankové 
kontá predávajúcich nadnárod-
ných koncernov. Santa Klaus na 
Západe točí obrovský vianočný 
biznis a spochybniť u detí jeho 
existenciu znamená ohroziť ob-
chodné zisky.

Vianoce ostávajú 
Vianocami

Vianoce sú výzvou pre kaž-
dého, aby si k  nim našiel svoj 
vzťah. Pre mnohých to nie je 
jednoduché. Najmä u  ľudí, 
u  ktorých fenomén osobne 
prežívanej kresťanskej vie-
ry netvorí centrálny pilier ich 
duchovného života. Väčšina 
z  nich tak spája Vianoce s  ro-
mantikou skutočnej, alebo 
aspoň dobre predstieranej ro-
dinnej pohody. Pre iného sú 
zavŕšením zhonu predchádza-
júcich dní a počas nich si plá-
nuje v  prvom rade odpočinúť. 
Iný sa teší na prázdniny a na ly-

žovanie. Pre ďalšieho je to zasa 
nuda, lebo všetci musia sedieť 
doma a  zdanlivo sa nič nede-
je. Mnohí sa tešia na darčeky 
a dúfajú že dostanú niečo, čo si 
naozaj prajú a nie len to, čo je 
pre nich podľa názoru ich blíz-
kych užitočné. Kto by si nepa-
mätal skvelé vykreslenie takto 
prežívaných Vianoc s  tragiko-
mickou nadsázkou z  českého 
filmu Pelíšky?

Pre veľkú časť ľudí na Slo-
vensku - aj pre tých, ktorí nie 
sú pravidelnými návštevníkmi 
chrámov - sa však atmosféra 
Vianoc predsa len spája s účas-
ťou na polnočnej omši, či as-
poň so zaspievaním nejakej 
koledy. To je ten lepší prípad – 
keď sa Vianociam prisudzuje 
istý duchovný rozmer a chápu 
sa v prvom rade ako nábožen-
ský sviatok. Aj v náboženskom 
prístupe k  Vianociam by sme 
ale mohli hovoriť o  viacerých 
stupňoch a  o  rozdielnych uh-
loch pohľadu.

„Slovo sa stalo telom 
a prebývalo medzi nami.“

Ešte priamejšie a jednoznač-
nejšie vyjadrené: „Boh tak mi-
loval svet, že dal svojho jedno-
rodeného Syna, aby nezahynul 
nik, kto v neho verí, ale aby mal 
večný život.“ (Jn 3,16)

Kto by sa netešil z toho, že je 

milovaný?! Kto by sa neradoval 
z  toho, že celý svet, všetko čo 
napĺňa naše vedomie a pozna-
nie nie je len náhodný zhluk 
matérie a  procesov, ktoré ňou 
hýbu, ale že všetko toto má 
zmysel a že Tvorca tohto všet-
kého chce tento zmysel odhaliť 
a  zveriť každému človeku  – aj 
mne, osobne.

Mať život v hojnosti
Keď Ježiš vyhlásil, že pri-

šiel preto, aby sme mali život 
a  aby sme ho mali v  hojnosti, 
nerozlišoval medzi životom 
a duchovným životom. Išlo mu 
o život „v hojnosti“, v bohatom 
naplnení všetkým, čo robí život 
životom. Ak máme teda hovoriť 
o  „duchovnom živote“, treba 
pripomenúť, že nemáme pri-
tom na mysli život nejakých - 
ako to kedysi povedal Karl Rah-
ner - „patentovaných askétov“, 
ale oslobodzovanie normál-
neho, každodenného ľudské-
ho života od jeho nedostatkov 
a podporovanie jeho rozmachu 
a  vzrastu až k  úplnej zrelosti 
podľa miery Ježiša Krista.

Vianoce sú sviatky plné para-
doxov. Kontemplujeme malé, 
bezbranné dieťa, aby sme si 
uvedomili Božiu veľkosť a moc. 
Prichádzame k jasličkám a mô-
žeme pred nimi stáť s pokorou, 
ktorá človeka napĺňa práve 

Kresťan, poznaj svoju veľkosť
Vianoce sú sviatkami Narodenia Pána nielen v Betleheme pred viac než 2000 rokmi, 
ale aj dnes, a to v každej rodine, ktorá dovolí, aby Ježiš vstúpil do jej domu.
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vtedy, keď si uvedomuje svoju 
veľkosť o  obrovskú zodpoved-
nosť ktorá z nej pramení. Veľký 
cirkevný otec, svätý Lev Veľký, 
to zdôraznil vo svojej vianočnej 
kázni takto: Kresťan, poznaj 
svoju veľkosť. Dostal si účasť 
na božskej prirodzenosti, pre-
to sa nevracaj nízkymi skut-
kami k  starému potupnému 
životu. Uvedom si, k akej hlave 
a  telu patríš ako úd. Spomeň 
si, že si bol vytrhnutý z  moci 
temnoty a prenesený do Božie-
ho svetla a  kráľovstva. Svia-
tosťou krstu si sa stal chrá-
mom Ducha Svätého: nevyžeň 
zo seba nešľachetnými činmi 
takého vznešeného obyvateľa, 
neskláňaj znova šiju do diab-
lovho otroctva; veď tvojou vý-
kupnou cenou je Kristova krv. 
(Porov.: Lev Veľký In: Sermo 1 in 
Nativitate Domini, 1-3: PL 54, 
190-193).

Modlime sa v  našej Marku-
šovskej farnosti za to, aby sa 
Kristus mohol narodiť v našom 
srdci, a to cez dobre vykonanú 
vianočnú svätú spoveď a  cez 
sväté prijímanie. Keď Kris-
ta prinesieme vo svojej duši 
z chrámu do svojho domu, ne-
budeme sláviť Vianoce len ako 
vonkajšiu pozlátku, ale bude-
me vlastniť podstatu Vianoc, 
Krista, ktorý nám prinesie po-
koj, lásku a najmä Božiu milosť.

Adam Rataj, kaplán

Tradície bežného dňa
Ide o  drobné rituály pracov-

ného týždňa i víkendu: nepísa-
ný zasadací poriadok pri stole, 
prvé naberanie jedla či ranné 
a  večerné rutiny. Nezamýšľa-
me sa nad nimi a predsa každý 
vie, čo má robiť. Návrat domov 
je vďaka tomu ako ukotvenie 
sa v bezpečnom prostredí, kde 
má každý svoju úlohu a  svoje 
miesto. Najmä u  menších detí 
vídame lipnutie na večernej 
rozprávke a  puse na dobrú 
noc, poobedňajšej prechádzke 
alebo sobotnom pečení ko-
láčov. Tieto rituály a  pravidlá 
pôsobia na členov nukleárnej 
rodiny ako lepidlo a môžete si 
ich všimnúť najmä ak hosťom 
navrhnete, aby sa správali ako 
doma.

Tradície ako spojenie 
s predkami

Neexistuje človek, ktorý by 
nepotreboval vedieť odkiaľ po-
chádza. Naše korene predurču-
jú našu kultúrnu identitu a čím 
viac sa dozvedáme o tradíciách 
našich predkov, o  ich spôsobe 
života a veciach, ktoré milovali, 
tým viac podporujeme cit pre 
kontinuitu evolúcie našej kon-
krétnej rodiny. Okrem príbe-
hov, ktoré sa v  rodine tradujú, 
sem patria aj návštevy vzdiale-
ných príbuzných, objavovanie 
rodných miest našich starých 
rodičov, zdieľanie receptov, 
ktoré sú rodinným tajomstvom 
a  napokon i  návšteva hrobov 
našich zosnulých. Najdôleži-
tejším prvkom je pocit spolu-
patričnosti.

Kresťan, poznaj svoju veľkosť
Vianoce sú sviatkami Narodenia Pána nielen v Betleheme pred viac než 2000 rokmi, 
ale aj dnes, a to v každej rodine, ktorá dovolí, aby Ježiš vstúpil do jej domu.
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náučné články NÁZOR PSYCHOLÓGA

Tradície a emocionálne 
prežívanie

V ruchu a chaose súčasnej doby je dôležité každodenne hľadať 
spôsoby, ako sa nanovo spojiť s vlastnou rodinou. Práve tradície nám 
pomáhajú vyjadrovať našu jednotu, posilňovať rodinné puto a zároveň, 

hoci to znie paradoxne, prejaviť svoju originalitu. 
Skrývajú sa v maličkostiach, ktoré robíme automaticky, lebo to je tak 

medzi našimi blízkymi zvykom a málokto sa pýta prečo.

foto: archív rodiny Mikolajovej

 pokračovanie na str. 9
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Vzdelávanie dospelých

Liturgické oblečenie
Kňaz k  vykonávaniu litur-

gických úkonov musí mať pri-
merané liturgické oblečenie. 
Napríklad k  sláveniu svätej 
omše si má obliecť albu, štólu 
a ornát.

Alba je tunika bielej alebo 
bielo-krémovej farby, ktorá sia-
ha od ramien až po päty. Nie-
kedy je celá nezdobená, ino-
kedy má čipkovité zdobenie 
alebo iné (biele alebo farebné 
zdobenie).

Štóla je kus lásky, ktorú si 
kňaz prehodí cez ramená na 
albu. Má byť liturgickej farby 
a  je symbolom kňazskej moci. 
Keďže štóla sa nosí aj samostat-
ne bez ornátu, bývajú štóly aj 

zdobené. Azda veľmi zjavným 
príkladom je pápežská štóla, 
ktorú má pápež prehodenú cez 
ramená, keď sa po prvý raz po 
svojom zvolení ukáže Božiemu 
ľudu z  balkóna svätopeterskej 
baziliky. V  poslednej dobe sa 
v pápežskej štóle takto objavi-
li pápež sv. Ján Pavol II. (1978) 
i emeritný pápež Benedikt XVI. 
(2005). Svätý otec František sa 
na balkóne svätopeterskej ba-
ziliky po svojom zvolení uká-
zal iba v bielej pápežskej reve-
rende (bez spomínanej štóly) 
v roku 2013.

Ornát je vrchné kňazské rú-
cho, ktoré sa používa pri sláve-
ní svätej omše. Koncelebrujúci 
kňazi môžu byť v štóle a bez or-
nátu. Farby ornátu sú: zelená, 
ktorá sa používa v Cezročnom 
období (symbolizuje nádej); 
biela sa nosí vo Veľkonočnom 
období a na sviatky a spomien-
ky svätých, ktorí nie sú mu-

č e n í k m i 

(symbolizuje čistotu srdca); 
červená sa používa na spo-
mienky a  sviatky mučeníkov 
a sviatky Ducha Svätého (sym-
bolizuje preliatie krvi pre Krista 
i oheň Ducha Svätého). Ornáty 
bývajú zdobené jednoduch-
šie alebo majú aj náročnejšie 
zdobenia. Niektoré ornáty bý-
vajú aj „maľby na látke“ a kaž-
dý jeden ornát je originálom. 
V  Adventnom období a  pri 
pohrebných svätých omšiach 
sa po druhom vatikánskom 
koncile začala viac používať 
fialová farba namiesto čiernej. 
Zdá sa však, že čierna farba sa 
opäť vracia. Napríklad pri po-
hrebe kardinála Joachima Me-
isnera (+2017) všetci kardináli 

Liturgické oblečenie kňaza
Pod názvom „liturgické oblečenie kňaza“ rozumieme oblečenie, ktoré kňaz nosí pri bohoslužbách 
(liturgických úkonoch). Toto oblečenie je predpísané liturgickými predpismi, ktoré sa nachádzajú 

v príslušných liturgických knihách (napr. Ordo baptismi, čiže Kniha vysluhovania sviatosti krstu a pod.).

Alba

Ornát

Štóla



Sviatočné tradície
Narodeniny, výročia, 

svadby, Veľká noc, no naj-
mä epicentrum všetkých 
tradícií  – Vianoce  – sú zá-
zračné slovíčka, po kto-
rých nám v mysli okamžite 
nabehnú obrázky, vône 
a  chute domova. Aj naj-
drobnejší medovník má 
niekde bielu cukrovú po-
levu, inde farebnú, tam 
zase v  strede zapichnutý 
cukrík, orech, hrozienko… 
Každoročné oslavy a sviat-
ky vzbudzujú v ľuďoch po-
vedomie komunity a  pri-
pomínajú nám skutočné 
hodnoty. Zdieľaním spo-
ločných činností podporu-
jeme diverzitu, toleranciu 
a  vzájomný rešpekt, no 
zároveň nadobúdame po-
cit blízkosti voči tým, ktorí 
s  nami zdieľajú podobné 
tradície.

Zmysel tradícií
Udržiavanie tradícií  – 

nenápadných i  výraznej-
ších  – znamená viac, ako 
si na prvý pohľad pripúš-
ťame.
• Posilňujú rodinné puto, 

dodávajú pocit konti-
nuity nášho rodu a  aj 

vďaka nim cítime, že 
niekam patríme.

• Rodičia takto deti učia 
pravým hodnotám, 
podporujú a  zdieľajú 
svoje presvedčenia, po-
hľad na život a vieru.

• Podporujú uvedomova-
nie si jedinečnosti kaž-
dej rodiny a  umožňujú 
nielen cítiť spolupatrič-
nosť, ale zároveň i  lep-
šie spoznávať iné rodiny 
a kultúry.

• V  období krízy, smút-
ku či osamelosti, môžu 
práve tradície a rodinné 
rituály poskytnúť kom-
fort a navodiť pocit bez-
pečia.

Rodinné tradície pat-
ria do „jazyka“ rodiny. Sú 
skratkou, symbolickou ces-
tou od jedného k druhému, 
niečím, čomu každý rozu-
mie a čo nás spája. V živote 
sa neustále posúvame do-
predu, rastieme a  meníme 
sa, preto práve v tradíciách 
nachádzame spojenie so 
svojimi koreňmi, o ktorom 
často ani sami netušíme. 
A skrýva sa aj v takých ma-
ličkostiach, ako je vianočná 
kapustnica.

Zuzana Klučárová

Betlehem v kostole na Tepličke, foto Peter Lazor
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Tradície a emocionálne prežívanie
 pokračovanie zo str. 7

a biskupi oblečení v ornáte mali ornáty 
čiernej farby (hlavným celebrantom bol 
kolínsky kardinál Woelki a v čiernom or-
náte bol oblečený aj prefekt pápežského 
domu arcibiskup Gänswein).

Aj formy ornátov sú rôzne. Po druhom 
vatikánskom koncile sme si zvykli na or-
náty, aké nosia kňazi dnes najčastejšie 
a ktoré sa vyvinuli z  tzv. gotického štý-
lu. V ornáte gotického štýlu slávil svätu 
omšu aj biskup Boží sluha Ján Vojtaššák 
v  Oravskej Lesnej v  roku 1963, keď bol 
tam u  svojho synovca  – kňaza Tomá-
ša Vojtaššáka  – dva týždne. V  súčasnej 
dobe je však možné vidieť kňaza pri svä-
tej omši aj v ornáte tzv. barokovej formy. 
Ornáty barokovej formy boli bohato 
zdobené a  azda každý bol originálom. 
V  súčasnosti sa používajú aj lacné ba-
rokové ornáty vyrobené formou repliky.

Iné liturgické slávenia
Pri pohrebných obradoch má kňaz 

oblečenú reverendu, superpelíciu, štólu 
a fialový alebo čierny pluviál. Pri sláve-
ní sobášnych obradov, ak sú bez svätej 
omše, má kňaz oblečenú reverendu, 
superpelíciu, štólu a pluviál bielej farby. 
Pri vysluhovaní sviatosti zmierenia má 
mať kňaz oblečenú reverendu, super-
pelíciu a štólu fialovej farby alebo aspoň 
reverendu a štólu.

Záver
Pri liturgických sláveniach má byť 

kňaz náležite upravený. To znamená, že 
má byť umytý a má byť aj slušne obleče-
ný, napríklad na nohách má mať obutú 
spoločenskú obuv tmavej farby a riadne 
očistenú. Zásadne sa nemá používať 
športová obuv.

Liturgické predpisy pri oblečení kňa-
za pri vysluhovaní sviatostí a  iných 
bohoslužobných úkonov nemajú radi 
výnimky. Ale niekedy sa môže stať, že 
kňaz bol niečo robiť, prišiel na poslednú 
chvíľu a  preto nie je náležite upravený 
a oblečený. Teda sú možné výnimky. Ale 
výnimka ostáva vždy výnimkou a  ne-
smie sa stať pravidlom.

Mons. Ján Duda
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Z FILIÁLKY TEPLIČKA

Vzácnosť
času

„Tebe, Otče, ďakujeme za tých darov hojnosti, ktoré 
denne skusujeme z tvojej veľkej štedrosti; 
čo nám celý čas života dala tvoja dobrota, 

to je z tvojej láskavosti a z otcovskej starosti.“ 
(JKS č. 102)

Boh nám dáva dar času. 
My ľudia však často zabúdame, 

že čas je dar od Pána. Málokedy si 
uvedomujeme vzácnosť času, možno 

len na konci kalendárneho roka pri 
ďakovných pobožnostiach. 

Skúsme pouvažovať 
nad tým veľkým darom, 

ktorým je ČAS.

 foto: Peter Lazor
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z tepličky

Mať čas
Často hovoríme, že nemáme čas, nestíhame, 

máme toho veľa. Odmietneme pozvanie priateľa 
na kávu, lebo nemáme čas. A možno práve ten 
priateľ sa potreboval vyrozprávať, túžil, aby si 
ten druhý našiel na neho čas a tým by mu preja-
vil lásku a pozornosť. Nemáme čas na iných ani 
na samotného Boha a pri tom robíme veci, kto-
ré čas zabíjajú. Sedíme pri televízii či internete 
celé hodiny a nevenujeme čas Bohu či druhému 
človeku. Ak venujeme svoj čas blížnemu z lásky, 
robíme prejavy milé Bohu, a  teda chválime sa-
motného Boha, venujeme svoj čas samotnému 
Bohu v službe ľudom okolo seba.

Niekedy si uvedomíme veci neskoro
Žiaľ, hodnotu času si často uvedomíme, až keď 

čas strácame alebo ho už nemáme. Aj mne Boh 
pripomenul hodnotu času, cez silnú situáciu, 
s ktorou sa v nasledujúcich riadkoch podelím.

Mal som kamarátku, mladú organistku z  Ora-
vy. Dlhšie sme sa nevideli a  aj komunikácia sa 
postupne redukovala. Jeden večer som zažil pre-
kvapenie, keď som na facebooku zbadal jej fotku 
s nápisom: „Už je to rok, čo si ju Pán povolal do 
večnosti…“

Informoval som sa a zistil som, že mala leuké-
miu a po ôsmich mesiacoch choroby si ju Pán po-
volal k sebe. Mladé 24 ročné dievča. Pri takýchto 
prekvapivých správach si človek uvedomí, že ne-
vieme ani dňa, ani hodiny, kedy Pán zaklope. Vte-
dy si človek uvedomí, že mohol zavolať, napísať, 
dozvedel by sa, že je chorá, šiel by ju navštíviť. Jed-
noducho venoval by jej čas, svoju pozornosť a lás-
ku. Žiaľ, niekedy si uvedomíme veci neskoro. Aj 

keď z ľudského pohľadu malo toto dievča času po-
merne málo, myslím, že svoj život prežila naplno. 
Takto o nej napísal v jednom článku jej nemocnič-
ný kňaz, ktorý ju odprevádzal na druhý svet: „Pred 
pár dňami som sa stretol s jedným dievčaťom. Po 
Slovensku práve putovali relikvie svätej Terézie 
z  Lisieux. Niekto z  blízkych jej priniesol obrázok 
tejto svätej. Mala ho nad posteľou, tak mi ho uká-
zala: „Táto svätá Terézia mi je blízka.“ Pýtam sa jej: 
„A čím ti je blízka?“ „Ona zomrela, keď mala dvad-
saťštyri rokov ako teraz ja.“ Zamrazilo ma to. Lebo 
ona mi vlastne inými slovami povedala, že dozrela 
vo svojich 24 rokoch. Bol to rozhovor, ktorý bol veľ-
mi úprimný a potom prišlo na tie základné otázky, 
ktoré otvorila. A skutočnosť je taká, že sa tá liečba 
zlomila a  jej stav sa zhoršil. Človek je vo svojom 
srdci čistý a pravdivý, vie a pozná čas svojho živo-
ta…“ (www.cestaplus.sk)

Venovať čas opravdivej Láske
Myslím, že tieto slová jednoznačne hovoria, že 

čas, ktorý jej dal Pán využila naplno a pochopila, 
že jej vlasť je v nebi. Aké úžasné uvedomenie, že 
mám kamarátku v  nebi. Aký vzácny je čas, kto-
rý nám dáva Pán. Preto ho využívajme, kým ho 
máme. Venujme náš čas opravdivej Láske a vyu-
žime každú sekundu na konanie dobra pre iných.

Naozaj nikto nevie, koľko času mu Pán na život 
daruje. Nevieme, kedy príde Pán a zaklope. A ani 
nejde o počet rokov prežitých na zemi ale o kva-
litu života. Ide o  využitie času naplno. Venujme 
svoju lásku ľuďom okolo seba. Venujme im svoj 
čas. Žime život rozdávaním Božej lásky okolo 
seba. Vážme si dar času, ktorý nám Boh dáva!

Oliver Siksa, Teplička

Z veže 
markušovského kostola

 foto: Peter Lazor
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v Markušovciach
2016
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2016
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pre deti

dočkali sme sa Vianoc. Máme radi ich atmo-
sféru, vôňu, túžime, aby boli dlhšie. Všetko má 
však svoj čas. Panna Mária so svätým Jozefom 
hľadali miesto, kde by mohli prenocovať. Muse-
lo ich to stáť veľa trpezlivosti, kým našli maštaľ, 
kde im dovolili prespať. Tu sa zastavíme. Trpezli-
vosť. Priznajme si, niekedy nám chýba. Nechce 
sa nám čakať, lepšie by bolo ísť hneď, mať hneď, 
byť prvý, nečakať. Na čo je dobré byť trpezlivými?
• S trpezlivosťou sme v bezpečí. Netrpezliví ľu-

dia častejšie spôsobia nejaké nepríjemnosti, 
napríklad dopravnú nehodu. Alebo, keď by sa 
nám nechcelo čakať, kým prejde auto, mohlo 
by nás zraziť.

• S trpezlivosťou sa viac naučíme. To mi iste dajú 
za pravdu tí, ktorí hrajú na nejaký hudobný 
nástroj. Keby trpezlivo nevenovali čas nácviku, 
asi by nikdy nezahrali piesne.

• S trpezlivosťou máme viac nápadov. Viac pre-
mýšľame.

• S  trpezlivosťou dosiahneme svätosť. Budeme 
vnímavejší, ohľaduplnejší k ostatným ľuďom, 
pretože dokážeme počkať na poradie, ustúpiť, 
vyjsť v ústrety, sme ochotnejší pomôcť.

• Ako sa cvičiť v  trpezlivosti? Ponúkame tipy, 
ktoré si môžete sami doplniť:

• Znášaj bolesť a ťažkosti bez reptania.
• Čakaj ticho a pokojne. Neťukaj pri tom stále do 

mobilu. Odlož ho.
• Počkaj, kým iný dopovie vetu. Neskáč do reči.
• Ak ti niekto nerozumie, zopakuj poslednú vetu.
• Pracuj dôsledne. Utri prach aj pod škatuľkami, 

hračkami, nielen dookola. Pozametaj (povysá- 
vaj) každý kút i pod nábytkom. Po umytí hrnca 
skontroluj, či je vyumývaný dočista.

• Zdokonaľuj svoje zručnosti. Hraj poctivo, pra-
videlne na hudobnom nástroji. Píš úhľadnej-
šie. Čítaj viac kníh.

• Nevytrhávaj veci iným z rúk.
• Nenechaj sa vyprovokovať narážkami.
• Nakoniec trpezlivo dokresli a  vyfarbi vianoč-

ného anjela.
Adriana Lazorová 

zdroj internet - i.pinimg.com

Dobráčikovia,
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pre rodičov

„Ocko, keď budeš ty malý, ja budem veľký 
a potom ti utriem dupku ja.“ Aká pravda ukrytá 
v  slovách dieťaťa. V  seniorskom veku sa sotva 
niekto pri ubúdaní síl cíti veľkým. Dieťa si 
uvedomuje opateru rodičov a rovnako cíti po-
vinnosť túto opateru opätovať. Ak vštepujeme 
deťom od malička lásku, priateľstvo, pozitívne 
citové naladenie, ony preberajú podobné vzor-
ce správania.

Pri ďalšom rozvádzaní úvodného výroku sa 
možno pozastaviť nad myšlienkou úcty k star-
ším. Deti vnímajú ľudí v pokročilom veku, či už 
sú to starí, prastarí rodičia, susedia, ľudia v de-
dine. Je zaujímavé sledovať, ako sa vzájomne 
generácie ovplyvňujú a akým spôsobom môžu 
mladí pomôcť starším, aj opačne. V súčasnosti 
častejšie počuť o  domovoch opatrovateľských 
služieb, kde spolupracujú so školami, škôlkami 
či matkami s deťmi v núdzi. Dievčatá i chlapci 
pripravujú starším nielen programy formou 
vystúpení, ale tiež spolu s dôchodcami vyrába-
jú rôzne dekorácie, pozdravy. Seniori učia deti 
ručným prácam, čítajú im rozprávky, rozpráva-
jú sa, ba niekedy si zahrajú spoločenské či špor-
tové hry, alebo spolu tancujú. Za povšimnutie 
stojí projekt Adoptuj si starých rodičov (OZ Ná-
ruč, senior & junior), kde ich mladí dobrovoľní-
ci týždenne navštevujú a trávia spolu čas. Vzá-
jomné obohatenie, výmena úsmevov. Starkí sa 
takto cítia potrební a prospešní, mladí si uvedo-
mujú svoju dôležitosť, hodnotu, učia sa život-
nej múdrosti, zodpovednosti, hlavne nie sú ne-
všímaví a prirodzene získavajú úctu k starším.

Adriana Lazorová

Veľkí malí

Panoráma Markušoviec, fotky: Peter Lazor
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Z filiálky Lieskovany

Jediné, čo nám môže túto 
krásnu predstavu pokaziť, je 
predvianočný stres. Horúčko-
vité zháňanie darčekov pre celú 
rodinu, preplnené obchodné 
domy, nákupy potravín v ne-
normálnych množ-
stvách, akoby 
malo nastať 
veľké obdo-
bie hladu, 
n a m o s ú -
rené tvá-
re ľudí 
v  dlhých 
r a d o c h 
k  poklad-
niam, boj 
o  posledný 
tovar v  akcii… 
opäť klasický kon-
zum. Treba veľa napiecť, 
všetko poriadne upratať, zaba-
liť všetky darčeky, navariť tony 
jedla, až potom si môžeme ko-
nečne oddýchnuť a  vychutnať 
Vianoce. Naozaj je to všetko 
nutné? Nedalo by sa tomu ce-
lému vyhnúť, aby boli tieto Via-
noce naozaj pokojné a  čarov-
né? Skúsme si tento rok miesto 
konzumných Vianoc pripraviť 
minimalistické Vianoce.

Narodenie Ježiša nemusíme 
nevyhnutne osláviť s  preplne-
ným bruchom. Predávkovať 
sa jedlom a potom sa zvaliť na 
gauč pred televízor s  ďalšou 
táckou koláčov. Čo tak si dať 
vianočný pôst a večer si dopriať 
jedno chutné slávnostné jedlo? 

Po takom pôste chutí aj chlieb 
s  maslom ako báseň. Štedrú 
večeru nemusí pripravovať len 
mama, kým deti celý deň pre-
sedia pred rozprávkami. Ak do 

prípravy jedla zapojíte celú 
rodinu, budete sa o to 

viac zo spoločné-
ho diela všetci 

tešiť. Spo-
lu ozdobiť 
v i a n o č n ý 
stromček, 
spolu na-
piecť je-
den alebo 
dva plechy 

vianočného 
pečiva. Naozaj 

nie je potrebné 
a ani zdravé nakúpiť 

kvantá potravín, len aby 
bolo všetkého dostatočne veľa.

Na vianočné trhy sa dá ísť aj 
bez toho, aby sme minuli celý 
obsah peňaženky. Len tak sa 
prejsť a nakúpiť len očami, po-
prezerať si pekné veci, nasať at-
mosféru a  naprázdno sa vrátiť 
domov. Ísť na trhy za oddychom 
a  nie na nákupy. Koľkokrát ste 
už na takých trhoch kúpili pod 
vplyvom krásnej atmosféry vec, 
ktorú ste potom ani nepoužili?

A  čo tak prežiť Vianoce bez 
darčekov? Samozrejme, ku-
povanie darčekov a  celý akt 
darovania niečoho starostlivo 
vybraného pre konkrétneho 
človeka je prejav lásky. Nie je 
však nutné nakúpiť toho toľko, 

že spoza darčekov ani nevidno 
vianočný stromček. Podstata je 
predsa niekde úplne inde. Naj-
mä deti sa na darčeky vždy veľ-
mi tešia. A  rodina v  snahe ich 
potešiť im nakúpi celú kopu. Je 
v poriadku, aby trojročné dieťa 
dostalo od Ježiška takú obrov-
skú hŕbu vecí? Malo by sa to 
každým rokom zvyšovať? Je ne-
jaký limit?

V  prvom rade si hory darov 
deti neužijú  – po rozbalení 
piateho je im už všetko jedno 
a nevedia, s čím sa zahrať skôr. 
V druhom rade začnú deti oča-
kávať veľa darov, a keď dostanú 
len jeden, začnú sa ofukovať. 
Nie je lepšie, ak dostanú len 
jeden, zato vytúžený darček?  
A nepotešilo by to rovnako aj 
nás dospelých, dostať jednu vec, 
ktorú naozaj chceme, miesto 
kopy nevhodných darov? Preto 
je krásne vrátiť sa do detských 
čias a napísať list Ježiškovi. Na-
písať doň tri veci, ktoré by sme 
si želali, nech dáme tomu, kto 
nás chce obdarovať, vedieť, po 
čom vlastne túžime. Takto do-
stane každý jednu vec, ktorá ho 
naozaj poteší.

Tu je zopár tipov  
na darčeky:

1Žiadne dary - nie je to pre 
každého, no niektoré rodiny 

sa rozhodnú, že peniaze minú 
na skvelú dovolenku počas Via-

Je tu čas Vianoc. Zázračný čas oslavy narodenia Ježiša Krista, na ktorý sa každý veľmi teší. Život sa na 
chvíľku spomalí, a my si vychutnáme tieto krásne chvíle v kruhu svojej rodiny. Príbytky znova zavoňajú 

medovníkmi a ihličím. Navzájom sa niečím pekným obdarujeme. Vianočné piesne zaznejú doma i na svätej 
omši. Konečne budeme mať dosť času pre rodinu.

Minimalistické Vianoce
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noc, a to je vlastne dar. Spoloč-
ne strávený čas v peknej chat-
ke v  prírode, praskajúci kozub 
a  slávnostné jedlo k tomu.

2 Zážitkové dary  – masáž, 
wellness, kurz šitia, lekcie 

angličtiny, poukážka na upra-
tovačku… Je veľa možností, 
ako obdarovať bez vecí. Pre 
deti to môžu byť kurzy tan-
covania, plávania, lístok do 
kina, na detské predstavenie, 
permanentka do ZOO. Nie je 
to hodnotnejší darček ako pí-
pajúca plastová hračka, ktorú 
dieťa po týždni hodí do kúta? 
Nech vezme dedko a babka na 
ten kurz svoje vnúča a užijú si 
spoločne strávený čas.

3Jedlo a  delikatesy. Nič sa 
nedá pokaziť fľašou dobré-

ho vína alebo kvalitného alko-
holu, olivového oleja, kusom 
domácej klobásky a  medoviny 
k tomu, ručne vyrobeným dže-
mom alebo domácky upeče-
ným vianočným pečivom. Čo 
sa dá zjesť, nie je na škodu.

4Ručné výrobky  – pletený 
šál, vyšívaný obrúsok, de-

korácia, obraz namaľovaný 
z  lásky  – s  radosťou prijmem 
niečo, čo mi pripomína blízku 
osobu a má tento predmet pre 
mňa väčšiu hodnotu – ako ten 
kúpený z obchodu.

5Zjednodušené darovanie  – 
dohodni sa, že jeden kúpi 

dar len druhému. Rodičia de-
ťom. Dcéra mame a syn otcovi. 
Spoločný jeden dar od všet-

kých pre svokrovcov. Vyhneš 
sa tak obrovskému množstvu 
darov od každého. Je to drahé 
a zbytočné.

6Daruj na charitu. Ak sa 
tento rok cítiš na niečo iné, 

skreš darčeky na minimum 
a  venuj peniaze na dobrú vec. 
Alebo tvoj čas. Vezmi deti na 
nejakú charitatívnu akciu. Po-
môž niekomu.

Minimalistické Vianoce pri-
nesú pohodu, slobodu, nezadĺ-
ženosť, kvalitne strávený čas, 
lásku, sebareflexiu. 

Všetkým vám prajem krásne 
Vianoce  – bez prebytku a  bez 
stresu, v kruhu rodiny a najmä 
s narodeným Ježiškom.

Veronika Šebestová, Lieskovany
Použitý zdroj: www.minimalistka.sk

 Advetný veniec pred kostolom na Tepličke. 
Foto: Jozef Sendrej
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pre mládež

V  takejto nádobe vidíme metaforu. Mohli by 
sme povedať, že s nami ľuďmi je to rovnako. Kaž-
dý zažíva zlomené obdobia, z ktorých pochádza-
jú psychické jazvy. Či už ide o boj so závislosťou, 
ťažký hriech, chorobu, prepustenie z práce, ne-
prijatie na vysokú školu, sklamanie v našich naj-
bližších, koniec vzťahu. Sú to situácie, ktoré sme 
často nemohli ovplyvniť.

Filozofia Kintsukuroi hovorí o  tom, že každý 
z nás môže byť zlomený a znovu zlepený.

Má však táto filozofia niečo spoločné aj s kres-
ťanstvom?

Keramika vo Svätom písme
V Svätom písme sa používajú metafory s kera-

mikou a s nádobami.
V Liste Rimanom sa píše: „Ale kto si ty, človeče, 

že odvrávaš Bohu?! Vari povie výtvor tomu, kto ho 
vytvoril: „Prečo si ma takto urobil“? Alebo nemá 
hrnčiar moc nad hlinou, aby z tej istej hmoty uro-
bil jednu nádobu na vznešené účely a druhú na 
všedné?“ (Rim 9, 20,21)

Boh je hrnčiar a  my sme nádoby. Pozná nás, 
vie prečo nám dal taký tvar, onakú farbu.

Sväté písmo však zobrazuje premenu človeka 
k  lepšiemu inými spôsobmi  – znovuzrodenie 
skrze Ježiša, stať sa novým stvorením v Kristovi, 
obliecť si nového človeka podľa Božieho obrazu 
(1 Pt 1,22-24;2 Kor 5,17; Ef 4, 20-24).

Vnímajme Kintsukuroi ako metaforu funkčnú 
aj pre vzťah medzi Bohom a človekom.

Boh nás stvoril ako jedinečné nádoby. Avšak 
všetci sme omylní (a to nás robí ľuďmi).

Dokážeme žiť v sebaklame a v hriechu, ubližu-
jeme a aj nám je ublížené. Z krásnej nádoby stvo-

renej pre istý účel sa stáva kopa črepín. Či už je 
to kvôli neovplyvniteľným životným udalostiam 
alebo kvôli našim samodeštrukčným rozhod-
nutiam. Často nám prídu na um myšlienky ako: 
„Pre toto ma Boh nestvoril. Som sklamaním.“

Čo je však na tom pravdy? Boh nás neodsudzu-
je. Pozná pravdu a dá nám ju poznať. Pripomína, 
že on je majstrom, u ktorého nájdeme uzdrave-
nie, pozliepanie kúskov dokopy.

Nevráti nás do pôvodného stavu. Opraví nás 
tak, že nadobúdame väčšiu hodnotu a  krásu, 
lebo sme raz prežili zlomené chvíle.

Táto filozofia zároveň búra zaužívané stereoty-
py o kresťanoch.

Stereotypy o tom, že byť kresťanom znamená 
byť neomylný a  mať gloriolu okolo hlavy. Búra 
mienky o tom, že kresťan nikdy neprežíva neis-
totu, depresie, krízu vo vzťahu alebo že nikdy ne-
bojoval so závislosťou, či neublížil blízkej osobe. 
V skratke ukazuje, že byť kresťanom neznamená 
byť svätuškárom, ktorý nevie, o čom je život.

Kresťan zažíva zlomené chvíle, Pán ho uzdra-
vuje. Boh nachádza krásu v  nedokonalosti, 
v bolesti a v jazvách. Sami vieme, že sú to práve 
Kristove rany a  jazvy po ukrižovaní, ktoré boli 
oslávené a skrývajú hlboký význam pre celé kres-
ťanstvo.

Boh je najlepší uzdravovateľ. Skrze Neho sa 
stávame novým stvorením, skrze Neho sme 
znovuzrodení. Rozbití a  znovu zlepení zlatým 
práškom ako v  Kintsukuroi. Hodnotnejší než 
predtým, hlásajúci evanjelium aj vďaka našim 
ranám. Človek nikdy nie je natoľko zlý, aby sa raz 
nemohol vrátiť k Bohu.

Annamária Salanciová

KINTSUKUROI
Kintsukuroi je japonské umenie staršie než 500 
rokov, ktoré sa zaoberá opravou rozbitej keramiky. 
Zaoberá sa opravou rozbitej keramiky. Kúsky rozbitej 
nádoby sú znovu zlepené, a to lepidlovou zmesou 
obsahujúcou zlatý prášok. Nádoba je jedinečná 
vďaka neopakovateľnosti črepov. Nadobúda 
na hodnote a aj na kráse, keďže bola istý čas 
považovaná za bezcennú a nadobudla novú identitu.
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RUŽENCOVÉ BRATSTVO

Písať o láske je 
veľmi ťažké.

Láska je citové prežívanie, 
je o  vzájomných vzťahoch, 
o  ľuďoch. Ľudia sú rôzni, 
a  tak nie každý ju prežíva 
rovnako. Pekné slová nás 
vyzdvihujú, sú lahodné pre 
dušu a  dobre sa počúvajú. 
No kritiku nikto nemá rád. 
Niekto berie kritické slová 
ako karhanie, druhý to vez-
me ako ponaučenie, inému 
len preletia ušami a  naďa-
lej si robí, čo chce. Keď si 
to vezmeme príliš osobne, 
a hlavne od milovanej osoby, 
tak to zabolí  – ako vrazená 
dýka do srdca, dokáže nás to 
zlomiť alebo nazlostiť, ba až 
vytočiť.

Skúsme sa nájsť.
V práci mi šéf povedal, že 

som neurobila svoju robotu 
poriadne. Zaparkovala som 
na jeho mieste! A  neprišla 
som na čas! Môj/a  „kama-
rát/ka“ povedal/a, že na to 
nemám, aby som ten kon-
kurz vyhral/a. Manžel na 
mňa nakričal, že sa to nedá 
jesť, že neviem variť! Zase 
si nakúpila hlúposti?! Zase 
je všetko na mne! Ty nič 
nepomáhaš! Od rána až do 
večera robím ako vôl! Nedáš 
mi ani vydýchnuť! Čo ma 
toľko kontroluješ? Si mi ne-
verný/á! Svokra sa zas stará, 
ako a čo som posadila v zá-
hradke. Máš doma neporia-
dok! Nemáš vychované deti, 
vrieskajú, skáču, nezdravia 

sa! Moje dieťa mi plače, lebo 
ho štuchol susedov syn! 
Otec kričí, že som nezhasol 
televízor. Mama chce, aby 
som chodila oblečená ako 
mníška! Nehraj sa s tým po-
čítačom! Hneď teraz príď 
sem! Neprišla si, celý deň 
som sama!

Toľko a  ešte viac je nega-
tívnych viet, ktoré denno-
denne preletia okolo nás. 
Deje sa to v  rodine, v  prá-
ci či na ceste. Stále nejaké 
príkazy, zákazy, výčitky od 
muža, ženy, detí, kolegov, 
mamy, otca, svokry, suse-
dov…, no koho to nevytočí? 
Vari som handra, s ktorou sa 
dá všetko poutierať?! Mys-
líme len na seba, nevieme 
uznať, pochopiť, vypočuť 
aj toho druhého. Len „Ja“ 
mám problémy a  starosti. 
„Jemu“ sa žije. Nedokážeme 
niesť bremená života. Sme 
podráždení až agresívni. 
Nevieme sa dostať z  tohto 
kolotoča života, hľadáme 
východiská.

Tým východiskom 
je „žiť lásku“.

„Láska je trpezlivá, láska 
je dobrotivá, nezávidí, nevy-
pína sa, nevystatuje sa, nie 
je nehanebná, nie je sebec-
ká, nerozčuľuje sa, nemyslí 
na zlé, neteší sa z neprávosti, 
ale raduje sa z  pravdy. Všet-
ko znáša, všetko verí, všetko 
dúfa, všetko vydrží.“ (1 Kor). 
Dobre sa o  tom píše a  roz-
práva, ale odkiaľ mám vziať  

VIEME ŽIŤ LÁSKU?
Svetu ani tak nehrozí zánik 

v dôsledku nejakej kozmickej 
katastrofy, ale skôr to, že svet 

skolabuje pre nedostatok 
lásky. Ježiš nás varuje pred 

vyhasnutím lásky (Mt 24, 12), 
no zároveň nás povzbudzuje 
k vytrvalosti v dobrom: „kto 

vytrvá do konca, bude spasený“ 
(Mt 24, 13).

Foto: Pavol Zmuda
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 na to silu? A  odpoveďou je:  
„modli sa a pros nebeského Otca 
o  lásku“, „veď keby som mal 
takú silnú vieru, že by som vrchy 
prenášal, a lásky by som nemal, 
ničím by som nebol.“(1 Kor)

Takým učiteľom, ale aj vzo-
rom ako žiť život, bol Ježiš. 
Na svet prišiel ako dieťa. Jeho 
cesta bola cesta poníženosti. 
Ježiš vie o  konfliktoch a  zra-
neniach v rodine, a preto dáva 
návod, ako sa správať a vzápätí 
hovorí aj o hodnote a sile spo-
ločnej modlitby. Konfliktné si-
tuácie treba premodlievať, iba 
tak môže do nich vstúpiť Ježiš 
a  uzdraviť ich svojou prítom-
nosťou. Majme to na zreteli 
najmä v  ťažkých životných si-
tuáciách a pamätajme, že Ježiš 
je s nami až do skončenia sveta 
(Mt 1, 22; 18, 20; 28, 20).

„Pane, koľko ráz 
mám odpustiť?“

Skutočné odpustenie je 
nezištné, nepočíta sa, je ne-
únavné v  odpúšťaní. „Tak aj 
môj nebeský Otec urobí vám, 
ak neodpustíte zo srdca každý 
svojmu bratovi“ (Mt 18, 35). Je-
žiš chce, aby sme jeho príklad 
nasledovali, navzájom si slúžili 
v láske, boli k sebe úctiví, ohľa-
duplní a jeden druhého pokla-
dali za väčšieho. Aj Ježišova reč 
na vrchu učí o  zmene svojho 
vlastného vnútra, zmene vo 
svojom zmýšľaní. Hnev treba 
eliminovať hneď na začiatku 
a nie ho v sebe živiť a mať ho vo 
svojom srdci. Nalieha na zmie-
renie sa s nepriateľom a na lás-
ku z úprimného srdca, čo nám 

pripomína každý deň pri mod-
litbe Otčenáš. Reč na vrchu 
zakončuje slovami: „Všetko, čo 
chcete, aby ľudia robili vám, 
robte aj vy im. Lebo to je Zákon 
i Proroci.“ (Mt 7, 12)

Ružencové bratstvá sú aj 
o  stretávaní sa na spoločných 
modlitbách. Tam je sústrede-
ná veľká sila pri vyprosovaní. 
Modliť a  premodlievať sa tre-
ba stále za rodinu, za spokoj-
ný a  láskou naplnený život, za 
farnosť, za kňazské povolanie, 
za dobrých pastierov a  za po-
koj vo svete. Daj Boh, aby aj to 
naše Ružencové bratstvo bolo 
živé a rado sa modlilo a snažilo 
sa žiť lásku.

Renáta Regecová
Zdroj: časopis RUŽENEC č.9/2017; 

Domáce pravidlá v Ježišovej novej rodine

 Pohľad na Tepličku,
foto: Peter Lazor
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V  utorok 17. novembra 2017 
sa veriaci z  našej farnosti  
s p. farárom O. Švančarom zú-
častnili slávenia ďakovnej svä-
tej omše v  Spišskej Kapitule, 
ktorú v deň narodenia Božieho 
sluhu Jána Vojtaššáka celebro-
val J.E. Jozef kardinál Tomko, 
emeritný prefekt Kongregá-
cie pre evanjelizáciu národov 
v  Katedrále svätého Martina. 
Bolo veľkým požehnaním pre 
všetkých veriacich byť prítomní 
na svätej omši, ktorú celebroval 
náš rodák z  Ríma, významný 
Slovák a osobnosť Cirkvi vo sve-
te i na Slovensku.

Pred svätou omšou sa modlili 
pred oltárom mládenci a  devy 
v  krásnych krojoch modlitbu 
posvätného ruženca. Na za-
čiatku svätej omše privítal v ka-
tedrále spišský biskup Štefan 
Sečka otca kardinála J. Tomku, 
biskupov, mnohých kňazov 
a  zasvätené osoby i  všetkých 
veriacich i tých, ktorí sú spoje-
ní prostredníctvom priameho 
prenosu Rádia Lumen. Všet-
kých vyzval v pamätný deň bis-
kupa J. Vojtaššáka o  modlitbu 
za jeho blahorečenie.

V  homílii kardinál Tomko 
v  krátkosti priblížil Vojtaš-
šákovu záslužnú rôznorodú 
duchovnú činnosť i  životné 
útrapy za komunizmu spojené 
s  dlhoročným väzením. Spo-
menul tiež, ako 9. septembra 
1989, v  tých ťažkých časoch 

neslobody, pri vysviacke dnes 
už nebohého spišského bisku-
pa Františka Tondru o. i., po-
vedal:, „Nad Tatrami svitá…“ 
A o tri mesiace prišla sloboda. 
Hlavný celebrant ďalej zdôraz-
nil, že máme dobrého Boha, 
pápeža Františka i  Božieho 
sluhu J. Vojtaššáka i pekné živé 
spoločenstvo viery v  Spišskej 
diecéze ako aj hojne zaplnenú 
katedrálu v  tento 
pamätný deň. Za to 
všetko máme zvele-
bovať Pána Boha.

Obetné dary pri-
niesli kardinálovi 
Tomkovi tiež v  go-
ralských krojoch 
muži a  ženy z  Len-
daku. Na záver svä-
tej omše sme sa po-
modlili modlitbu za 
blahorečenie: „Vše-
mohúci Bože…“, 
a  spišský biskup 
Š.  Sečka poďakoval 
všetkým, že prišli 
osláviť 140 rokov od 
narodenia Božieho 
sluhu J. Vojtaššáka. 
Vyslovil prianie, že 
keď sa splnili pro-
rocké slová otca kar-
dinála zo septembra 
1989, tak sa máme 
modliť, aby sa tak 
stalo aj v kauze bla-
horečenia.

Na záver slávnosti udelil  
J. E.   Jozef  kardinál Tomko 
všetkým prítomným požeh-
nanie a  slávnosť bola zavŕše-
ná pápežskou hymnou. Všetci 
veriaci pri východe z  katedrá-
ly dostali obrázok a  brožúrku 
o  živote biskupa Jána Vojtaš-
šáka.

Jozef Sendrej,
Teplička

Pamätný deň narodenia 
Božieho sluhu biskupa 

Jána Vojtaššáka

Foto: archív rodiny Mikolajovej - Biskup Vojtaššák  
na slávnosti birmovania v Rudňanoch

REPORTÁŽ
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RECENZIA knihy

Už ste niekedy počuli o  tla-
čiarenskom škriatkovi? To 
je ten, ktorý prehadzuje pís-
menká a  robí hrúbky… Ale-
bo ste si niekedy povzdychli, 
že tie miznúce ponožky (keď 
vám po praní ostane vždy len 
jedna z  páru) majú určite na 
svedomí pochabí škriatkovia? 
V  čarovnom svete Gabriely 
Futovej takíto výmyselníci na-
ozaj existujú. Poďte sa s nimi 
zoznámiť.

Kniha Nototo a  strašidelná 
škola Elvíry Múdrej na prvý 
pohľad zaujme roztomilými 
ilustráciami. To, ako priliehavo 
dopĺňajú text, sa dozviete hneď 
v prvej kapitole – je ňou encyk-
lopédia škriatkov, v ktorej sa zoznámite nielen so 
samotnou Elvírou, ale aj s  písmenkovým škriat-
kom Nototom, šijacou škriatkuľkou Jajkou, po-
mocníkom v kuchyni Pozor a s mnohými ďalšími. 
Každý škriatok má nakreslený svoj portrét a pod 
ním niekoľko stručných informácií.

Autorka sa originálne pohrala s  menami po-
stáv, v ktorých sa prejavuje jej zmysel pre humor 
(Hophop či Keďťaschmatnem si vás určite získa-
jú na prvé prečítanie) a taktiež s ich charaktermi. 
Čerstvo narodení škriatkovia ani netušia, ako sa 

ocitli na svete a  hneď sú pre-
miestnení do Elvírinej školy. 
Naučia sa skrývať, chodiť po-
tichu, maskovať sa, a to všetko 
preto, aby ich neodhalili ľudia 
a nezjedli ich úhlavní nepriate-
lia – mačky.

Okrem toho sa však učia aj 
slušnému správaniu. Nekla-
mať, podeliť sa, myslieť aj na 
iných a nielen na seba. Odváž-
ne prekonávajú prekážky a pri-
pravujú sa na finálnu skúšku, 
po ktorej sa každý vráti do svo-
jej pôvodnej rodiny. Príbeh má 
dobrodružný nádych, hoci sa 
v ňom skrýva trilión ponauče-
ní, nie je vôbec nudným mora-
listickým kázaním o  tom, ako 

musia byť všetci poslušní. Škriatkovia na vlastnej 
koži zakúšajú, že správať sa škaredo sa neoplatí, 
lebo takéto správanie má svoje dôsledky.

Kniha je vhodná skôr pre menšie deti, pri jej čí-
taní sa iste aspoň trochu zabavia aj rodičia. Fareb-
nosťou ilustrácií a tiež veľkými písmenami i člene-
ním do kratších príbehov je akoby predurčená pre 
deti na prvom stupni, ktoré si dokážu čítať aj osa-
mote, nehovoriac o  tom, že panie učiteľky v  nej 
nájdu veselé úryvky vhodné na umelecký prednes.

Zuzana Klučárová

Nototo a strašidelná škola 
Elvíry Múdrej

Tvarohové kocky
Cesto: Do nádoby dáme 2 celé vajcia, 2 hrnčeky múky špeciál, 1 hrn-

ček kryštálového cukru, 1 hrnček mlieka, 1/ 2 hrnčeka oleja, 1 vanilkový 
cukor, 1 prášok do pečiva. Všetko premiešame a  rozdelíme na 2 dávky. 
Do jednej pridáme 1 lyžicu kakaa. Plech dobre vymastíme a posypeme 
múkou. Na plech vylejeme tmavé cesto a potom svetlé cesto. Pečieme pri 
teplote 180 – 200°C, 15 – 20 minút.

Plnka: 1/ 2 l mlieka, 2 vanilkový puding a 2 vanilkový cukor uvaríme 
krém, necháme ho chladnúť. Ešte pred vychladnutím primiešame 1 Heru. 
Keď je krém vychladený, pridáme 1/ 2 kg tvarohu a rum podľa chuti.

Poleva: Nad parou rozpustíme 200 g varovej čokolády a pridáme 2 kyslé 
smotany. Trochu povaríme a necháme dobre vychladiť. Koláč naplníme 
v poradí cesto, plnka, poleva.            Marta Kamenická praje dobrú chuť!
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Program požehnania domov
Aj tohto roku navštívime rodiny a  budeme požehnávať domy cez Via-

nočné obdobie tam, kde si to budete priať. Prosíme, aby pred domom 
čakal otec, ako hlava rodiny, ak nie je doma, ktokoľvek iný z rodiny. Keď-
že tohto roku je kratšie Vianočné obdobie, požehnávať domy budeme aj  
1. a 6. januára.

26. 12. (utorok) Lieskovany  od 14:00 hod. 
pôjdu dve skupiny od pani kostolníčky.

30. 12. (sobota) Pod Teplička  od 08:00 hod.
od pani Potočnej smerom hore.

30. 12. (sobota) Teplička  od 10:00 hod.
1. skupina – od pani Cecílie Koňakovej hore na vyšný koniec po hlavnej 
ceste po pána Jána Dzimka, potom od cintorína Zaploty, ulička ku kostolu, 
ulička ku škole, ulička pri obchode, potom cez Zaploty smerom ku kaplnke 
na Obraz (pán farár).
2. skupina – od pána Jána Račka na Riveň,  potom na Štehín a Štehínek, 
dole uličkou  ku pánu Holečkovi, domy pri kultúrnom dome, potom sme-
rom do Korytňa a potom smerom na Obraz (pán kaplán).

1. 1. (pondelok) Markušovce  od 14:00 hod.
1. skupina – Komenského od SNV, Bystrá, Michalská od fary, Za Horná-
dom, potom na Michalskej smerom do SNV (pán kaplán).
2. skupina – SNP od SNV, Podhradová (pán farár).

6. 1. (sobota) Markušovce  od 14:00 hod.
1. skupina – Krátka, Slovenská, Poľná, Brezová, Železničná (pán kaplán).
2. skupina  – Nepomuckého od benzínovej pumpy v  smere do Rudnian, 
Banícka, Železničná (pán farár).

7. 1. (nedeľa) Markušovce  od 14:00 hod.
1. skupina – Školská, Odorínska, Nepomuckého od kostola po most (pán 
farár).
2. skupina – Pod horou, Nepomuckého od mosta ku kostolu (pán kaplán).

TEPLIČKA
V  polovici októbra sme na kostolnom nádvorí v  Tepličke zabezpečili  

s aktívnou podporou niekoľkých farníkov osvetlenie, ktoré už bolo potreb-
né kvôli lepšej viditeľnosti, zvlášť keď sa konajú bohoslužby v zimnom ob-
dobí vo večerných hodinách.                       Jozef Sendrej



 Pravé svetlo, 
ktoré osvecuje 

každého človeka, 
prišlo na svet.

( Jn 1, 9 )

Vianočné trhy 2017 v markušovskom hrade 
foto: Pavol Zmuda


