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Slávime najdôležitejšie kresťanské 
sviatky. Kto berie svoje kresťanstvo váž-
ne, toho dokáže posolstvo Veľkej noci 
hlboko zasiahnuť. Každým rokom inak.

V tohtoročnom Pôstnom období sme 
boli svedkami pohnutých časov. V našej 
spoločnosti sa udiala a  naďalej sa deje 
neprávosť. Reagovali sme rôzne, veď 
sme ľudia rôzni. Pasívne, aktívne či ľa-
hostajne, ale aj drzo, konšpiračne či do-
konca vulgárne.

Počas uplynulého Pôstneho obdobia 
bola v  spoločnosti oveľa silnejšie prí-
tomná Pilátova otázka: „Čo je Pravda?“ 
(Jn 18,38)

Zažívali sme aj množstvo riešení – tiež 
rozličných, veď máme rozličné názory, 
povahy, vedomosti, skúsenosti a posto-
je. No pokiaľ sa nebudú hľadať riešenia 
v Pravde a v pokore, môže nám byť veľ-
mi rýchlo adresovaná veta, ktorou Je-
žiš upozornil Piláta: „Nemal by si nado 
mnou nijakú moc, keby ti to nebolo dané 
zhora.“ (Jn 19,11)

Ježiš nám v  každej životnej situácii 
ponúka svoje riešenie. Nie náhodou po 
Veľkej noci nasleduje sviatok Božieho 
milosrdenstva. Nezabúdajme pri ňom 
však na jednu dôležitú múdrosť, ktorú 
vyslovil sv. Tomáš Akvinský: „Spravod-
livosť bez milosrdenstva by bola krutos-
ťou, no milosrdenstvo bez spravodlivosti 
je matkou rozkladu (anarchiou).“

Požehnané veľkonočné sviatky 
za celú redakciu vyprosuje

Monika Hodnická
šéfredaktorka

monika.hodnicka@gmail.com

Editoriál

Milí čitatelia!

Vážení čitatelia!
Šíriť okolo seba pokoj a  snažiť sa každodenne ko-

nať dobro – o to sa má usilovať každý dobrý kresťan. 
Rada by som upriamila našu pozornosť na skutočnosť, 
že náš farský časopis Pokoj a  dobro svojím duchov-
ným slovom, hlbokými zamysleniami, praktickými 
radami i aktualitami zo života farnosti nás nepretržite 
sprevádza už celých dvadsať rokov.

Nápad i založenie časopisu inicioval bývalý duchov-
ný otec – Mons. Ján Duda. Zaktivizoval vzácne obeta-
vých ľudí, ktorí nezištne a  zodpovedne pristupovali 
a pristupujú k tvorbe každého čísla – aj po jeho odcho-
de z Markušoviec.

Chcem poďakovať všetkým tvorcom časopisu, 
redakčnej rade, prispievateľom i  dobrodincom a  po-
priať im zdravie, bohatú inšpiráciu, veľa tvorivých síl 
i mladých schopných nasledovníkov.

Verím, že dobrotivý Boh žehná a odmení úsilie a ná-
mahy, obetované tomuto dielu.

Monika Hamráková
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Nové srdce
Keď slávime svätú omšu, vždy 

sa spĺňa slovo Pánovo, ktoré po-
vedal skrze proroka Ezechiela: 
„I  vezmem vás z  národov a  po-
zbieram vás zo všetkých krajín 
a zavediem vás na vlastnú pôdu. 
Potom budem na vás kropiť čistú 
vodu, že sa očistíte; od všetkých 
vašich škvŕn a  od všetkých va-
šich modiel vás očistím. A  dám 
vám nové srdce a nového ducha 
vložím do vás; odstránim z vášho 
 tela kamenné srdce a dám vám 
srdce z mäsa. Svojho ducha vlo-
žím do vášho vnútra a spôsobím, 
že budete kráčať podľa mojich 
nariadení, zachovávať moje vý-
roky a  plniť ich. Budete bývať 
v  krajine, ktorú som dal vašim 
otcom, a  budete mojím ľudom 
a  ja budem vaším Bohom.“  
(Ez 36, 24-28)

Pánovo slovo
Obrady a  modlitby svätej 

omše odhaľujú to, čo skrýva 
v  sebe sväté tajomstvo. Najprv 
úkon kajúcnosti, ktorým sláve-
nie Ježišovej obety začína, na-
značuje, že svätá omša je výjav 
nesmierneho Božieho milosr-
denstva. Prichádzame, aby sme 
prosili o  odpustenie a  milosť, 
ktoré nám Pán skrze zásluhy 
obety svojho Syna potom ude-
lí. V  bohoslužbe slova sa vždy 
k  nám znižuje milosrdný Otec 
a kropí nás rosou svojho slova.

Prorok Izaiáš
„Lebo ako spŕchne z neba dážď 

a  sneh a  nevráti sa ta, ale opo-
jí zem, zúrodní ju, dá jej klíčiť 
a  dá semä na siatie a  chlieb na 
jedlo: tak bude moje slovo, ktoré 
mi vyjde z úst, nevráti sa ku mne 
naprázdno, ale urobí, čo som 
si želal, a vykoná, na čo som ho 

poslal.“ (Iz 55,10-11) Ježišovo 
slovo obmäkčuje ľudské srdce, 
láme v  ňom ľady zatvrdlivosti 
a pohýna ho k opravdivej ľútos-
ti nad hriechmi. Slovo Pánovo 
pripravuje kresťanov na prijatie 
Božieho milosrdenstva.

Láska Ježišovho srdca
Bohoslužba obety je prejav 

milosrdenstva. Ježiš sa obetuje, 
aby nám Otec odpustil hriechy. 
Každé slávenie Kristovej obety 
je odhalením lásky Ježišovho 
srdca, aby na nás vylievalo prú-
dy zľutovania a milosti. Ježiš vy-
lieva svoju krv kvôli odpusteniu 
našich hriechov. Svedčia o  tom 
slová premenenia. „Toto je ka-
lich mojej krvi, ktorá sa vylieva 
za vás i za všetkých na odpuste-
nie hriechov.“

Ježišov pokoj
Prítomní na slávení veľkého 

tajomstva sú si vedomí, že pri 
svätej omši Boh prejavuje svoje 
nekonečné milosrdenstvo, pre-
to ústami kňaza sa modlíme: 
„Aj nás, svojich hriešnych slu-
žobníkov, ktorí dúfame v  tvoje 
prehojné milosrdenstvo, priveď 
do spoločenstva svojich svä-
tých apoštolov a  mučeníkov…“  
(I. eucharistická modlitba) Po-
dobne sa dovolávame milosr-
denstva ako ovocia Ježišovej 
obety v modlitbe o zbavenie zla: 
„Prosíme ťa, Otče, zbav nás všet-
kého zla, udeľ svoj pokoj našim 
dňom a príď nám milosrdne na 
pomoc, aby sme boli vždy uchrá-
není pred hriechom a pred kaž-
dým nepokojom…“

Pre hriešnikov
Celá svätá omša zo strany 

prítomných vyznieva ako veľká 
prosba o  zmilovanie a  milosr-
denstvo. Sväté tajomstvo je veľ-
kým „Pane, zmiluj sa!“. Zo stra-
ny Boha, ktorý sa vždy zmilúva 
a odpúšťa, je obeta omše preja-
vom a  uskutočnením Božieho 
milosrdenstva. Vedomie našej 
hriešnosti, slabosti a nehodnosti 
nás preto má podnecovať k čím 
častejšej účasti na presvätom ta-
jomstve Eucharistie. Svätá omša 
nie je pre spravodlivých, ale pre 
hriešnikov. Čím väčší pocit ne-
hodnosti, tým väčšia potreba 
svätej omše. Ježiš, ktorý toto die-
lo milosrdenstva vykonáva, nás 
sám k tomu pobáda a podnecu-
je slovami: „Lekára nepotrebujú 
zdraví, ale chorí. Choďte a nauč-
te sa, čo to znamená: ‚Milosrden-
stvo chcem, a  nie obetu.’ Nepri-
šiel som volať spravodlivých, ale 
hriešnikov.“ (Mt 9,12-13)

Ondrej Švančara, 
správca farnosti

Prameň milosrdenstva

Ježiš svojou obetou na kríži  
otvoril pre nás prameň milosrdenstva. 

Odvtedy, čo sa začala sláviť Kristova obeta, 
neustále prúdi na nás Božie milosrdenstvo. 

Tajomstvo Eucharistie je nádržou 
milosrdenstva, z ktorého čerpajú tí,  

čo sa na jej slávení zúčastňujú.
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Biela Sobota - procesia v Markušovciach, 
foto: Peter Lazor



Syndróm vyhorenia
Syndróm vyhorenia alebo tiež burn-out efekt, 

si za cieľ vyberá tých najsnaživejších. Ide o po-
cit vyhasnutia, prejavujúci sa emocionálnym 
i fyzickým vyčerpaním a zníženou výkonnosťou 
u  ľudí, ktorí boli dlhodobo v  intenzívnom pra-
covnom kontakte s inými dospelými i nedospe-
lými osobami, alebo v  práci dlhodobo zažívajú 
frustráciu a  stres. Tento syndróm sa vo veľkej 
miere vyskytuje v  oblasti školstva, zdravotníc-
tva, sociálnej starostlivosti a služieb. Nevyberá si 
podľa veku ani ekonomického statusu.

Pád do pasce
Prichádza náhle a nečakane, a to najmä u ľudí, 

ktorí sú známi svojím perfekcionizmom a anga-
žovanosťou v práci. Preto si ho mnohí zo začiatku 
zamieňajú s lenivosťou či s depresiou. S potreb-
ným nadhľadom sa však dá 
od oboch jednoducho odlíšiť. 
Lenivosť pokladáme za pova-
hovú črtu, ktorá sa u človeka 
prejavuje dlhodobo, zatiaľ čo 
syndróm vyhorenia prichá-
dza po období intenzívnej 
aktivity, často trvajúcej celé 
roky. Depresia a  vyhorenie 
majú spoločného menova-
teľa  – apatiu. Hlavný rozdiel 
spočíva v  zasiahnutých ob-
lastiach života. Vyhorenie 
pozorujeme v práci, depresia 
narúša aj vzťahy v rodine, medzi priateľmi, voľ-
nočasové aktivity a vzťah k sebe samému.

Týka sa ma to?
Typické príznaky syndrómu vyhorenia sú:

• vyčerpanosť opisovaná ako nikdy nekončia-
ca únava, emocionálna, fyzická aj mentálna,

• nedostatok motivácie v práci,
• frustrácia, cynizmus a iné negatívne emócie,
• problémy v  myslení a  pozornosti, častejšie 

chyby a nesprávne vyhodnotené situácie, ne-

schopnosť riešiť problémy, koncentrovať sa 
na pracovné úlohy, zabúdanie,

• chronický stres,
• znížený pracovný výkon,
• zanedbávanie seba samého, nezdravá strava, 

fajčenie a pitie alkoholu, nadmerné užívanie 
liekov, nedostatok pohybu a spánku,

• nepríjemné a  znepokojujúce myšlienky na 
prácu – obzvlášť v čase, keď v práci nie sme.

Von z bludného kruhu
Ak u  seba spozorujeme viacero príznakov 

opísaných vyššie, je ten správny čas zastaviť sa 
a  začať robiť kroky k  náprave. Na prvom mies-
te by mala byť v  najbližších týždňoch relaxácia. 
Počúvanie hudby, čítanie kníh, dlhé prechádzky 
či spoločnosť priateľov a  rodiny pôsobí blaho-

darne a pripomenie nám, že 
život má aj príjemné stránky. 
Do istého momentu pohlti-
la práca všetku našu vášeň, 
zapálenie a  motiváciu. Teraz 
je našou úlohou nájsť zmy-
sel a  možno i  osobnú výzvu 
v  aktivitách mimo práce. 
Zlepšovanie svojho výkonu 
v  obľúbenom športe je rov-
nako zmysluplné, ako veno-
vať sa dobrovoľníctvu. Na istý 
čas je tiež potrebné vyhýbať 
sa technológiám. Nadmerné 

množstvo informácií sa radí medzi najvýraznejšie 
stresory, ktoré môžeme ľahko odstrihnúť. Ostane 
nám tak viac času na prehodnotenie svojho život-
ného prostredia. Zorganizovaný domov s  men-
ším počtom vecí ušetrí stres rovnako ako diár, 
vďaka ktorému na nič nezabudneme. Na konci 
reštartu čaká ten najťažší krok. Premotivovaný 
človek pokladá spánok za zbytočné ničnerobenie 
a ukrajovanie z produktívneho dňa. Pri syndróme 
vyhorenia sa však z odporúčaných ôsmich hodín 
spánku stáva povinnosť.

Zuzana Klučárová

Snaha stihnúť všetko včas a dokonale občas prerastie cez hlavu. 
Z veľkého nasadenia padáme do obrovského vyčerpania a nadšenie sa mení na apatické prežívanie. 

Kam sa podela chuť do života, ktorú ste ešte včera cítili? Zhorela ako suchá slama.
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Z HISTÓRIE MARKUŠOVIEC NÁZOR PSYCHOLÓGA

Keďže už nie je no-
vinkou, že Máriássyovci 
v  Markušovciach boli 
nielen mimoriadne čin-
ným, ale i  rozvetveným 
rodom, ako prvý nás za-
ujal jeden z  najstarších 
náhrobkov patriaci člen-
ke tohto rodu. Náhro-
bok  – hrob  – je umiest-
nený na južnej strane 
nádvoria, pri kaplnke sv. 
Anny a  ukrýva ostatky 
Kláry Horváth Stansith 
de Gradecz.

Klára sa narodila 
v  roku 1739 a  pôvodom 
bola zo starobylého a vý-
znamného šľachtického 
rodu Horváth Stantsith 
de Gradecz, ktorý po-
chádza z Nehre (Nagy-Eör). 
Horváth Stantsithovci patrili aj v  rámci Spi-
ša k  jednému z  najbohatších rodov a  vlastnili 
kaštieľ v Strážkach. Jej otcom bol Gregor Horváth 
Stansith a matkou Anna Mária Hellenbach. Klára 
pochádzala pravdepodobne z desiatich detí, pri-
čom, ako to bolo v tej dobe pomerne bežné, nie 
všetci jej súrodenci sa dožili dospelého veku.

19. septembra 1758, teda ako 19 ročná, sa v Krí-
žovej Vsi vydala za Ladislava Máriássyho z Mar-
kušoviec a stala sa tak jeho druhou manželkou. 
V  tomto manželstve sa narodili dvaja synovia – 
Baltazár (*1759) a  Žigmund (*1761). Hoci v  mi-
nulosti sa svadby uzatvárali skôr z rozumu, a to 
s dôrazom na majetky, zdá sa, že toto manželstvo 
mohlo byť i  šťastné. Napriek tomu, mladučká 

Klára pol roka po na-
rodení svojho druhého 
syna, vo veku 22 rokov, 
v  Čepanovciach  – prav-
depodobne v  kúrii svoj-
ho manžela – umrela.

Na jej náhrobnom ka-
meni však ostal nápis 
v  latinčine, ktorý vypo-
vedá čosi o jej cnostiach, 
a  to že to bola manžel-
ka zaslúžilá a  premilá, 
zbožná voči Bohu, po-
slušná voči rodičom, 
verná mužovi, priam 
zrkadlo manželiek, 
ku kráse pridala cud-
nosť, k  mladosti mier-
nosť, k  veselosti pokoru 
a  vskutku žila zriedka-
vým príkladom; túžiac 

žiť – umrela v 22. roku.
Za autora tohto pomerne osobného nápisu 

považujeme jej manžela Ladislava, čo navráva, 
že si manželia boli nezvyčajne blízki. Veď koľko 
dobových náhrobkov s tak otvoreným vyznaním 
poznáme? Vzhľadom na to, že o  živote väčšiny 
žien v tej dobe nemáme veľa informácií, je úžas-
né, že tvár Kláry Horváth Stansith sa zachovala 
i na jednom z obrazov, ktorý mimochodom tiež 
ukrýva svoju tajomnú symboliku. Tá je len po-
kračovaním ódy na jej cnostný život, kde perly, 
mušľa či holubica ako symboly Afrodity – avšak 
nie tej rozpustilej z Homéra – ale vernej a plod-
nej, v duchu nápisu na hrobe – len demonštrujú 
ideál manželky 18. storočia.

Miroslava Lazniová

Náhrobný kameň 
Kláry Horváth-Stansith

Po tom, ako sme si v uplynulej dobe v krátkosti priblížili epitafy zdobiace interiér kostola v Markušovciach, 
sme našu pozornosť upriamili i na náhrobné kamene, týčiace sa nad hrobmi na jeho nádvorí.

LITERATÚRA:
WEBER S.: Ehrenhalle verdienstvoller Zipser des XIX. Jahrhunderts 1800-1900. Igló : Verlag von Josef  Schmidt Buchdruckerel, 1901; MÁRIÁSSY, 
P.: X. storočí rodu Máriássy. Košice : Harlequin, 2006; IVÁNYI, B.: A márkusfalvi Máriássy család levéltára 1243 – 1803. In Közlemények Szepes 
vármegye múltjából, IX évfolyam, Lȍcse, 1917.

Zbierkový fond Múzea Spiša.



Bol si jedným z vhodných kan-
didátov na uvoľnené miesto 
kostolníka v  našom kostole. 
Nevyjadril si sa hneď, ale mal 
si čas na rozmyslenie. Bolo to 
ťažké rozhodovanie?

Mám vzdelanie pre prácu 
v  poľnohospodárstve. Po ma-
turite som pracoval na Štát-
nych majetkoch v  Spišskej 

Novej Vsi, neskôr bola mojím 
zamestnávateľom firma Ag-
rospiš s.r.o., kde som pracoval 
ako agronóm – mechanizátor.

Moja manželka je dlhodobo 
veľmi chorá. Pred šiestimi rok-
mi som musel zo zamestnania 
odísť, aby som sa o  ňu mohol 
starať. Máme troch dospe-
lých synov. Všetci majú svoje 

zamestnania, rodiny, záujmy. 
I  keď synovia veľmi pomá-
hali a  pomáhajú, celá ťarcha 
zodpovednosti za rodinu, do-
mácnosť bola a  je na mojich 
pleciach. Ponuku stať sa kos-
tolníkom som bral ako výzvu 
obetovať túto službu za zdravie 
mojej manželky.

Kto najviac ovplyvnil tvoje 
rozhodnutie prijať službu kos-
tolníka?

V  tom čase som sa zúčast-
ňoval na prácach pri stavaní 
krížovej cesty. Stretával som 
sa s  pánom kaplánom, ktorý 
ma aj s inými k tejto službe po-
vzbudzovali. Radil som sa aj so 
synmi a  manželkou. Rozhodol 
som sa však sám.

Ako hodnotíš svoje rozhodnu-
tie s odstupom dvoch rokov?

Začiatky neboli jednoduché. 
Nikdy som neminištroval a po-
vinnosti kostolníka som hlbšie 
nepoznal. Za pomoci kňazov 
a  miništranta Olivera som sa 
postupne zasväcoval do tejto 
služby. Doma som bol viac-me-
nej izolovaný od spoločenstva 
veriacich. V  kostole som sa 
stal jedným z  mnohých, ktorí 
sa podieľajú na duchovnom 
živote dediny. Je to zmyslupl-
ná a  posvätná služba, v  ktorej 
nachádzam svoje duchovné 
naplnenie.

S odstupom času
Všetci veriaci sme zodpovední za svoj kostol a úroveň duchovného života v dedine. 

V dnešnej dobe nie je až také samozrejmé nájsť ľudí, ktorí sa chcú nezištne obetovať službe pre kostol. 
Služba kostolníka je jednou z najpotrebnejších a najdôležitejších pre duchovný život veriacich. Prijať službu 

kostolníka znamená zmeniť doterajší spôsob života a rozdeliť svoj čas službe Bohu, Cirkvi a veriacim.

Pavol DZIMKO, jubilujúci kostolník v Tepličke.

Ako kostolník máš dôveru veriacich. 
Ako to pociťuješ ty?

Každého človeka poteší uznanie, že to, 
čo robí, robí dobre. Ale to nie je podstatné. 
Dôležitá je moja osobná úcta a osobné pre-
žívanie posvätnosti tejto služby. Snažím sa 
ju robiť čo najzodpovednejšie a  najlepšie 
ako viem.

Ovplyvnila služba kostolníka tvoj duchov-
ný život?

K viere nás viedli rodičia. Tak ako mnohí ve-
riaci, aj ja som vykonával to, čo je základom 
našej viery – modlitba, účasť na nedeľnej svä-
tej omši, sviatosti. Teraz, keď prežívam svätú 
omšu v  blízkosti oltára, prežívam ju naplno 
a  s  väčšou posvätnosťou. Máme skupinu 
menších miništrantov  – začiatočníkov. Sle-
dujem ich a usmerňujem ich pri ich činnosti 
počas omše. Majú väčšiu istotu a neboja sa. 
Snažím sa ich viesť k poslušnosti a poriadku 
v sakristii. Už oddávna som v zozname lekto-
rov pre čítanie Božieho slova. V rámci svojej 
každodennej prítomnosti na svätej omši sa 
stáva, že ak nie sú prítomní miništranti, Božie 
slovo čítam častejšie. To ma vedie aj k hlbšie-
mu poznaniu Božieho slova.

Služba kostolníka je aj o vzťahoch s ľuďmi, 
s ktorými prichádza do styku.

Každý máme svoju povahu. A  nie vždy 
každý každému porozumie. Niekedy do-
chádza k  vzájomnému nedorozumeniu 
alebo nepochopeniu. Želám si, aby takých 
„stretov“ bolo čo najmenej. Záleží mi na 
dobrej spolupráci a porozumení.

V  každodennej rannej modlitbe: „Ježišu, 
tichý a  pokorný srdcom sprav srdce moje 
podľa srdca svojho“ prosím o pokoru, seba-
ovládanie a konanie dobra pre svoju rodinu 
i v službe, ktorú vykonávam.

V  týchto dňoch sa dožívaš životného ju-
bilea. Čo si najviac želáš?

Želám si to, čo najviac potrebujem k svoj-
mu životu – zdravie, trpezlivosť, silu a pokoj.

V mene čitateľov časopisu Pokoj a dobro ti 
želám veľa Božích milostí a každý deň nech je 
sprevádzaný naplnením tvojich želaní.

Za rozhovor ďakuje Mária Koňaková.
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foto: Peter Lazor

Z FILIÁLKY TEPLIČKA
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nám nádheru Božích zámerov. 
Ratzinger to prirovnáva k  so-
chárstvu. Michelangelo chápal 
svoje sochárstvo nie ako vlast-
nú umeleckú činnosť, ale ako 
„odkrývanie, oslobodzovanie“ 
sochy „uväznenej“ v  balvane 
mramoru alebo kameňa. Ak to 
odhalí, ukáže sa napríklad nád-
herná postava Dávida, ktorú 
chodia ľudia obdivovať z  celé-
ho sveta. Preto – podľa Ratzin-
gera  – úrady v  Cirkvi samé 
osebe sú dobré a  potrebné. 
Avšak dodáva, že „v  Cirkvi na-
stáva dusno vtedy, keď nositelia 
cirkevných úradov zabudnú, že 
vysviacku nedostali preto, aby 
mohli uplatňovať viac moci, 
ale že to znamená, aby sa viac 
oslobodili od seba samého 
a  mohli sa o  to viac venovať 
službe Toho, ktorý ich pove-
ril jednať, konať v  Jeho mene. 
V  tomto zmysle treba chápať 
aj slová apoštola Pavla: „Kde je 
Pánov Duch, tam je sloboda“ (2 
Kor 3,17). Tento smer reformu 
Cirkvi chápe viac sviatostne.

Tretí smer upriamuje pozor-
nosť na morálny aspekt refor-
my Cirkvi. Akcentuje pojmy 

ako morálka, pokánie, odpus-
tenie. Človek však len ťažko 
dokáže žiť morálku (bremeno 
morálky), ak sa najprv neutvo-
rí medzi Bohom a  človekom 
úzky osobný vzťah. Morálka 
musí byť odpoveďou človeka 
na jeho osobný vzťah s Bohom. 
Myslieť si, že prízvukovaním 
morálky samo osebe privedie 
človeka k  osobnému vzťahu 
s  Bohom je málo pravdepo-
dobné. Na druhej strane, je tu 
niečo, čo môže byť dôležité: 
odpustenie v  zmysle utrpe-
nia. Azda na každého človeka 
z času na čas doľahne pocit po-
treby odpustenia, že niekomu 
ublížil, zlyhal ako človek a  po-
trebuje odpustenie. Nie iba od 
konkrétnych ľudí, ale ako očis-
tenie svojej duše, čo je samo 
osebe oslobodzujúce. Taktiež 
svetový názor, ktorý nedáva 
zmysel ľudskému utrpeniu 
a  bolesti je nanič. Ale je prav-
dou, že ľudský život bez bolesti 
nejestvuje. „Kde nejestvuje nič, 
za čo by stálo zomrieť, tak tam 
sa nevyplatí ani žiť“. Apoštol 
sv. Pavol píše: „Nikto z  nás ne-
žije sám pre seba a  nikto sám 

sebe neumiera. Či žijeme, ale-
bo umierame, patríme Pánovi“ 
(Rim 14,7).

Záver
Jozef Ratzinger si aj ako vy-

soký cirkevný úradník a  hod-
nostár zachoval úžasnú mieru 
osobnej a  vnútornej slobody. 
A  je zaujímavé, že táto jeho 
vnútorná sloboda korešpon-
dovala s  postojmi cirkevného 
magistéria. Na druhej strane, 
nikdy nechápal svoj cirkevný 
úrad absolútne nekonfliktne. 
Ako osoba mal evidentné črty 
pokojného jednania a  prístu-
pu. Avšak z jeho vnútornej slo-
body vyplývali kroky, ktoré bez 
tejto slobody by boli nemysli-
teľné (napríklad po vydaní No-
vého Rímskeho misála si dovo-
lil napísať pápežovi Pavlovi VI. 
a  predložil mu argumenty, že 
so zákazom dovtedajšej litur-
gie by to malo byť inak). Odpo-
rúčam vrelo čítať a  meditovať 
spisy Jozefa Ratzingera i  eme-
ritného pápeža Benedikta XVI.

Mons. Ján Duda
Zdroj: Joseph Ratzinger, Církev jako společen-

ství, Praha: Zvon 1995. ISBN 80-7113-102-4.

Prvé tri kapitoly sú pred-
nášky kardinála Ratzingera na 
teologickom kurze venovanom 
vyše sto brazílskym biskupom 
v  roku 1990 v  Rio de Janeiro. 
Prvá prednáška sa venuje pod-
state Cirkvi, druhá primátu 
apoštola Petra a  jeho nástup-
cov, tretia univerzálnej Cirkvi 
a  poslaniu biskupa. Štvrtá ka-
pitola je prednáškou kardinála 
Ratzingera, ktorú povedal na 
začiatku Biskupskej synody 
o  kňazskom stave v  októbri 
1990 a  týka sa podstaty kňaz-
ského úradu. Posledná piata 
kapitola je prednáškou kardiná-
la Jozefa Ratzingera o  reforme 
Cirkvi, ktorá zaznela v  Rimini 
v Taliansku v roku 1990 na zhro-
maždení, ktoré sa každoročne 
koná z  iniciatívy Comunione 
e liberazione. Epilógom je ká-
zeň, ktorú predniesol kardinál 
Ratzinger v roku 1990 pri svätej 
omši v  Kňazskom seminári vo 
Philadelphii v USA.

Prečo majú ľudia 
často negatívny 
postoj k Cirkvi?

Na úvod svojej prednášky 
v  Rimini v  Taliansku v  roku 

1990 si vtedajší prefekt Kongre-
gácie pre náuku viery položil 
niekoľko zásadných otázok: 
Prečo sa Cirkev (Katolícka cir-
kev) nepáči mnohým ľuďom 
a  dokonca aj veriacim katolí-
kom? Prečo majú k nej niektorí 
tak zásadný negatívny postoj? 
A  dodáva, že „jedni trpia tým, 
že sa Cirkev príliš prispôsobi-
la tomuto svetu; iných hnevá, 
že je stále vzdialená od sveta 
a napokon pre ďalších je Cirkev 
jednou z  inštitúcií, ktorá vraj 
obmedzuje ich slobodu (na-
pokon ako každá ustanovizeň). 
Napokon tvrdí, že negatívny 
postoj k Cirkvi má v súčasnosti 
ešte ďalší osobitný dôvod: prá-
ve od Cirkvi sa očakáva a upína 
veľká nádej, že bude oázou slo-
body a  dokonalejšieho sveta, 
v  tieni ktorej človek pookreje. 
Skrátka, od Cirkvi ľudia oča-
kávajú viac, než od akejkoľvek 
inej svetskej inštitúcie. A ak sa 
to nekoná, hnev voči Cirkvi je 
o to väčší a volanie po reforme 
o to naliehavejšie.

Tri reformné 
riešenia v Cirkvi

Reformné riešenia v  Cirkvi 
sú a  možno ich zjednodušene 

zhrnúť do troch smerov. Prvý 
smer zdôrazňuje aktivity, akč-
nosť. Členovia Cirkvi nemôžu 
byť iba prijímateľmi kresťan-
ských darov, ale sami sa musia 
stať aktívnymi činiteľmi šírenia 
týchto darov. Zdôrazňuje sa tu 
niečo ako posun od Cirkvi (hie-
rarchie), ktorá sa stará, bdie, 
dohliada, k Cirkvi, ktorá sa spo-
ločensky angažuje, diskutu-
je, prináša účinné a  praktické 
riešenia. V  liturgii sa to potom 
prejavuje aj tak, že celebrant je 
„aktívnym činiteľom“ pri vy-
tváraní liturgie, jeho schopnos-
ti, umenie, empatia, tvorivosť 
a  líderstvo, to sú dôležité veci 
pri jeho pastoračnom pôsobe-
ní. Tento smer vnáša do Cirkvi 
aj mnoho demokratických prv-
kov a dokonca mu nie je cudzia 
ani politická demokracia a úsi-
lie o určitý politický vplyv.

Druhý smer reformy je opa-
kom aktivizmu. Nositeľom 
tohto smeru je žasnúci človek, 
ktorý obdivuje, nadchýna sa, 
nevychádza z údivu. Pre žasnú-
ceho človeka reforma nespo-
číva v  tom, že „modelujeme“ 
Cirkev na svoj ľudský obraz, ale 
ľudské konštrukcie a  nánosy 
odstraňujeme, aby jasne svet-
lo Božieho zámeru nás ožia-
rilo jasným svetlom a  ukázalo 

VZDELÁVANIE DOSPELÝCH

foto: Peter Lazor

Prečo si k Cirkvi často nevedia 
nájsť kladný vzťah mnohí,

dokonca aj niektorí veriaci?
Ide o český preklad brožúrky bývalého prefekta Kongregácie pre náuku viery a dnes emeritného pápeža 

Benedikta XVI. z nemeckej pôvodiny. Brožúrka má predhovor, ktorý napísal kardinál Jozef Ratzinger,  
päť krátkych kapitol a epilóg.
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foto: Pavol Zmuda

V  sobotu 10. februára sa v  Základ-
nej škole v Markušovciach uskutočnil 
karneval, ktorý pripravili eRkári s po-
mocou vedenia školy a obecného za-
stupiteľstva. Téma sa niesla v  duchu 
plavby na Noemovej arche, k  čomu 
boli smerované aj sprievodné aktivity. 
Mohli sme stretnúť mnohé zaujímavé 
masky, ako medúzu, pandu, mačky, 
malého Noema či skupinku z  blízke-
ho útulku pre psy. Celý karneval vyvr-
cholil tradičným oceňovaním masiek, 
najlepších tanečníkov a  tombolou. 
Zažili sme spolu veľa radosti, tanca 
a spoločných hier.
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ružencové bratstvo PRE RODIČOV

Viera sa pretaví  
na pokoj v duši.

Smútok

Psychologička Mária Kop-
číková uvádza, že umiera-
nie a  smrť samy o  sebe nie 
sú pre deti tak náročné, ako 
sú ohrozujúce pocity izolácie 
a vylúčenia z rodinného diania 
bezprostredne po 
smrti blízkeho.

Deti sa učia od 
dospelých, ako 
treba so smrťou 
zaobchádzať, ako sa s  úmrtím 
blízkeho vyrovnať. Ak ich z toh-
to diania chceme vylúčiť, aby 
„nemali traumu“, aby neboli 
smutné, okrem svojho vlast-
ného smútku prežívajú ešte aj 
bolestnú emočnú vzdialenosť 
od rodičov či súrodencov, ktorí 

svoje pocity možno skrývajú. 
Dieťa sa tak učí vnímať smrť 
ako niečo neprirodzené a  zlé 
a trúchlenie ako niečo, čo treba 
potlačiť.

Trúchlenie je však pre deti 
nesmierne cenné, 
potrebujú svoje 
emócie „zverejniť“ 
a  nie ich potlá-
čať. Deti prežívajú 

stratu blízkej osoby v závislosti 
od veku rôzne, avšak nemož-
no tvrdiť, že ony to nevnímajú, 
ešte tomu nerozumejú. Podob-
ne ako u dospelých, aj u detí je 
smrť blízkej osoby veľmi záťa-
žová situácia, ktorá sa prejaví 
ako na tele, tak na duši. Trúch-

Veľký piatok je dňom, kedy sa azda najviac dokážeme vhĺbiť do 
Ježišovho utrpenia. Počas Bielej soboty chodievame k Božiemu hrobu, 
v tichosti meditujeme. V živote sme svedkami i smrti blízkych osôb, po 

ktorých ostáva pusto. Zomierajú starí, mladí. Vyrovnať sa so stratou 
nie je ľahké. Ako je to s trúchlením detí?Okamih počatia Pána Ježiša 

v  lone Panny Márie sa spája 
práve s  okamihom Zvestova-
nia. Práve počatie nášho Spasi-
teľa je rozhodujúcou udalosťou 
začiatku našej spásy. Posol-
stvom anjela Panne Márii v nás 
vyvoláva radosť v život a nádej.

Mária s  Božím plánom sú-
hlasila, teda Mesiáš mohol 
prísť na svet, aby celé ľudstvo 
vykúpil svojou smrťou a zmŕt-
vychvstaním. Tento sviatok sa 
začal sláviť koncom 4. storočia. 
Veriaci ľud mu dal mariánsky 
charakter. Poukazovalo sa na 
Máriu ako na „požehnanú me-
dzi ženami“ a  predurčenú Bo-
hom za Matku Spasiteľa a celé-
ho ľudského pokolenia.

História sviatku 
Zvestovania Pána

Do Druhého vatikánskeho 
koncilu sa tento deň slávil ako 
mariánsky sviatok, no po kon-
cile je zaradený medzi sviatky 
Pána. Presný dátum sa ustano-
vil na 25. marec, ktorý súvisel aj 
s jarnou rovnodennosťou, lebo 
bola duchovne interpretovaná, 
ako prvý deň stvorenia, čiže aj 
ako deň počatia a smrti Krista. 
Veľkú váhu na spresnenie dá-
tumu mal aj 14. nisan židov-
ského kalendára – teda sviatok 
Veľkej noci, ako počiatok Živo-
ta, ktorý skrze umučenie, smrť 
a  zmŕtvychvstanie obnovil 
vesmír. Pravdepodobne pre-
to sa v  posledných marcových 

dňoch spomína tajomstvo 
Zvestovania.

Zaujímavosťou je, že i  na-
priek Pôstnemu obdobiu sa 
v  tento deň ruší pôst. Cirkev 
v plnej radosti oslavuje tajom-
stvo Vtelenia a  pri spievaní: 
„a  mocou Ducha Svätého vzal 
si telo z  Márie Panny a  stal sa 
človekom…“, kľakáme na obi-
dve kolená, aby sme prejavili 
hlbokú úctu voči tomuto vzne-
šenému tajomstvu, ktoré pre 
nás uskutočnil Boh.

V  tomto liturgickom roku 
2018 vychádza 25. marec na 
Kvetnú nedeľu, a preto sa svia-
tok presúva na najbližší deň po 
oktáve, a to na 9. apríl, na pon-
delok.

Modlitby 
Zvestovania

S tajomstvom Zvestovania sú 
spojené dve modlitby: Anjel-
ské pozdravenie a  Anjel Pána. 
Cirkev sa až do 16. storočia 
modlila len slovami archanjela 
a Alžbety. Druhú časť Anjelské-
ho pozdravenia zaviedol pápež 
sv. Pius  V. K  rozšíreniu tejto 
modlitby prispela „Pobožnosť 
troch Zdravasov“.

Modlitbu Anjel Pána ší-
rili mnohí svätí, napríklad 
sv.  Leonard z  Porto Maurizio, 
sv.  Alfonz Liguori, sv. Ján Bo-
sco. Takto si chceli vyprosiť 
milosť troch cností: viery, ná-

Zvestovanie Pána deje a lásky. No predsa najviac 
k  rozšíreniu Anjelského po-
zdravu prispela modlitba po-
svätného ruženca.

Nedeľnú modlitbu Anjel 
Pána zaviedol na Svätope-
terskom námestí svätý Ján 
Pavol  II. V  úvode svojho pon-
tifikátu, 22. októbra 1978, sa 
ju s  veriacimi modlil prvýkrát 
z  okna svojej pracovne. Mod-
litbu Anjel Pána predstavil ako 
modlitbu Cirkvi, ku ktorej sú 
veriaci zvolávaní tri razy do 
dňa, zvyčajne hlasom zvonov. 
Touto modlitbou sa nám pri-
pomína hlboký význam Kris-
tovho vtelenia pre záchranu 
sveta, ako aj pre osobnú spásu 
každého z nás.

Prosme 
o požehnanie

Kedysi naši predkovia s mod-
litbou Anjel pána ráno vstávali 
a večer si líhali spať. Nech boli 
kdekoľvek: v  práci, v  lese, na 
dvore, či varili obed, alebo boli 
na poli, vždy na poludní, keď sa 
zvonilo, prerušili prácu a mod-
lili sa túto vzácnu modlitbu. 
Dnes to už nevídať, tento zvyk 
sa vytráca.

Pozdvihnúť svoju myseľ 
k Bohu počas dňa, počas svojej 
práce je požehnanie, lebo Kris-
tus posväcuje ľudskú činnosť. 
Konajme tak aj my. Svoju prácu 
spojme s ním, jedine tak dosta-
ne pravú hodnotu.

A nedá mi nepripomenúť, že 
aj naše RB sa modlí túto mod-
litbu o  šiestej hodine večer, 
pred začiatkom svätej omše 
a  o  tajomstvách Zvestovania 
Pána, jeho obetovania pre nás 
a  jeho zmŕtvychvstania rozjí-
mame v  tajomstvách Radost-
ného, Slávnostného ruženca 
a aj v Ruženci svetla.

Renáta Regecová

Už tesne po prvom hriechu Boh prisľúbil, že nenechá ľudstvo zahynúť (Gn 3). 
A podľa Starého zákona svoj sľub viackrát dodržal, napríklad prorok Izaiáš asi 500 rokov 

pred narodením Krista napísal: „Preto vám sám Pán dá znamenie: Hľa, Panna počne a porodí syna 
a dá mu meno Emanuel!“ (Iz 7,14). A Boh dodržal svoj sľub, poslal svojho Syna na svet, aby ho vykúpil.

Zdroj: časopis RUŽENEC 3/2015; https://minoriti.sk/18-aktuality/63-25-marec-zvestovanie-pana, http://www.zivotopisysvatych.sk/slavnost-zves-
tovania-pana/; https://narodnestretnutiemladeze.sk/wp-content/uploads/2017/11/03_O2H-rozmyslat_Mariina-cesta3_Anjel-Pana.pdf

foto: P. Lazor



lenie je proces, ktorého prejavy 
môžu mať rôznu intenzitu.

Podľa slov MUDr. Ivany Du-
dovej, PhD. (detská psychiat-
rická klinika Motol), akútne 
trúchlenie môžeme sledovať 
už u  detí okolo prvého roka 
života, kedy už zjavne reagujú 
na odlúčenie. V  období bato-
ľaťa môže dieťatko reagovať na 
stratu blízkeho skôr neverbál-
ne, nepokojom, hľadaním… 
Predškolské deti sú v  čase 
trúchlenia neisté a  zraniteľné. 
Smútok pociťujú zväčša v kon-
krétnych okamihoch, potom sa 
vracajú k  svojim hrám (preto 
rodičia či príbuzní myslia, že 
dieťa stratu blízkeho ani nevní-
ma, veď sa pekne hrá. OMYL!) 
Deti v školskom veku majú ob-
vykle potrebu zdieľať svoje po-
city, potrebujú sa veľa uisťovať, 
že neostali samy. Náročné je 
to aj u dospievajúcich, kedy sa 
v nich mieša pocit zraniteľnos-
ti dieťaťa so zodpovednosťou 
dospelého. Objavuje sa hnev, 
zmätok, pocity viny. Veľmi búr-
livo môžu reagovať na stratu 
vrstovníka.

Deti na krízové situácie re-
agujú zvýšenou bojazlivosťou 
a zmenami v správaní. U men-
ších detí sa často stretneme 
s regresným správaním – začnú 
sa pomočovať, cmúľať palec, 
začnú byť viacej plačlivé. Staršie 
deti môžu reagovať agresívne 
alebo stiahnutím sa z  kontak-
tu. Niekedy môžete mať z nich 
pocit bezcitnosti, akoby boli 
chladní a  akoby sa ich situácia 
vôbec nedotkla. Akoby bez-
starostne gemblujú na svojich 
elektronikách (títo sú tí najzra-
niteľnejší a najzranenejší).

Je nesmierne náročné byť 
v  pozícii rodiča, ktorý stratil 
partnera či svojho rodiča, kto-
rého dieťa malo veľmi rado. 

Situácia, kedy sa treba postarať 
o  seba a  ešte byť k  dispozícii 
deťom. Nedá sa na to pripraviť, 
je len možné pokúsiť sa byť čo 
najviac v  pokoji. Možno budú 
nápomocné i  tieto odporúča-
nia.
• Počúvajte deti a na ich otáz-

ky odpovedzte pravdivo. Ak 
sa menšie dieťa pýta, čo sa 
stalo, odpovedajte jedno-
ducho, bez detailov. Nikdy 
deťom neklamte. Ak sa die-
ťa vyjadruje s  ťažkosťami, 
umožnite mu namaľovať 
obrázok alebo porozprávať 
príbeh. Ubezpečte sa, že deti 
vaše odpovede skutočne po-
chopili.

• Nehovorte deťom, že ten, 
kto zomrel, „spinká“. Čím sú 
deti menšie, tým reálnejšie 
vnímajú to, čo im hovoríme. 
Spánok je pre nich bežná 
vec a  môžu rátať s  tým, že 
„kto spí, sa potom aj zobu-
dí“. A  budú zmätené, že to 
v  tomto prípade tak nie je. 
Prípadne si môžu myslieť, 
že spánok znamená smrť 
a  môže sa u  nich vyvinúť 
strach pred zaspávaním.

• Dieťa môže prežívať hnev či 
pocity viny pri úmrtí blízkej 
osoby. Dôležité je normali-
zovať tieto pocity. Uznať ich 
dieťaťu, dať mu na vedomie, 
že je to normálne, ak to tak 
cíti. Deťom pomôže, ak aj vy 
budete hovoriť o svojich po-
citoch. Zároveň ale nenúťte 
deti do hovorenia, ak to tak 
v danej chvíli necítia. Posta-
čí, ak ostanete s nimi, nablíz-
ku, možno aj vo fyzickom 
kontakte.

• V  školskom veku často vní-
majú plač ako „blbý“ a  ne-
majú rady, ak ich niekto vidí 
plakať. Ak sa vám to stane, 
pokúste sa dieťa podporiť, 

že aj plač je legitímny. Deti 
môžu reagovať rôznymi vý-
kyvmi nálady – myslite na to.

• Nie sú vhodné frázy: stratil 
mamu, odišiel na dlhú ces-
tu, je to vôľa Božia, zaspal… 
Radšej povedzme: bude nám 
veľmi chýbať, sme smutní, 
ale spolu to zvládneme, bu-
deme naňho často myslieť 
a  spomínať na pekné veci, 
ktoré sme zažili.

• Nebojte sa povedať „ne-
viem“, ak nepoznáte od-
poveď. Môžete napríklad 
povedať: „Asi si prekvape-
ný, že všetko neviem, však? 
Práve preto sa musíme spolu 
rozprávať. Povedz mi, čo si 
myslíš ty.“ Smrť nie je nevy-
hnutné plne vysvetliť, je ale 
nevyhnutné ju prijať.

• Pokúste sa zachovať režim 
dňa, ak je to možné.

• Venujte čas každému dieťaťu 
v rodine zvlášť.

• Venujte im svoj čas pred spa-
ním, prečítajte im rozprávku 
alebo sa s nimi zahrajte. Pred 
spaním spoločne zrekapitu-
lujte deň. Dovoľte dieťaťu, aby 
s vami spalo, ak o to žiada.

• Snažte sa nájsť a ponúknuť im 
niečo pozitívne, o čom môžu 
premýšľať, napríklad: „smú-
tenie nás všetkých spája.“
Ako kresťanskí rodičia spája-

me smrť s vierou vo večný život 
a  s  nádejou, že raz budeme so 
svojimi blízkymi opäť spolu. 
Modlíme sa s deťmi za duše zo-
snulých a veríme, že budú alebo 
už sú v bezprostrednej Božej blíz-
kosti. Teda nám môžu pomáhať 
z neba vyprosiť milosti potrebné 
pri riešení našich životných si-
tuácií. Viera sa pretaví na pokoj 
v duši, pohladí trúchliace srdcia 
nás i našich detí.

Adriana Lazorová
Spracované podľa: https://zdravie.pravda.sk 

a https://detskechoroby.rodinka.sk.
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Keď sa v Lieskovanoch v ostatných rokoch niečo deje, veľakrát je pod tým podpísané občianske združenie 
Oriešky. Tento rozhovor s členmi združenia vám priblíži ich vznik, fungovanie a akcie.

Oriešky z Lieskovian

Foto: Peter Lazor

 V obci Lieskovany už nejaký 
čas funguje občianske zdru-
ženie Oriešky. Na aký podnet 
a  kedy vznikla myšlienka za-
ložiť ho?

Štefan K.: Myšlienka založiť 
občianske združenie vznikla 
na konci roka 2013, na základe 
vývoja našej činnosti v obci. Už 
niekoľko rokov predtým sme 
začali organizovať rôzne podu-
jatia, športové a kultúrne, hlav-
ne naše ženy, ktoré si hovorili 
Babinec. Bolo to neformálne 
združenie, v  podstate skupin-
ka žien so svojimi mužmi. Na-
koľko sme začali robiť súťaže 
s celoslovenskou pôsobnosťou, 
potrebovali sme ich zastrešiť 
serióznou organizáciou. Napí-
sali sme stanovy, medzi sebou 
sme ich prekonzultovali a  Iva 
Pačnárová to dotiahla na úra-
doch, aby bolo všetko tak, ako 
má byť.

 Čo je jeho hlavnou myšlien-
kou a poslaním?

Štefan K.: Cieľom združenia 
je rozvíjať kultúrnu, spoločen-
skú, športovú, turistickú a dob-

rovoľnícku činnosť v Lieskova-
noch. Ja osobne som rád, keď 
sa ľudia stretnú, porozprávajú, 
vytvoria spoločenstvo a  môžu 
urobiť veľa dobrého.

 Každý začiatok je náročný 
na čas, financie a  presadenie 
novej myšlienky. Aké boli vaše 
začiatky?

Štefan K.: Náš začiatok až 
taký ťažký nebol. Na hrubý ná-
vrh stanov som mal čas, lebo 
som bol na maródke, veľa ľudí 

z partie prispelo svojou troškou 
a Ive ostala asi najväčšia robo-
ta. Čo sa týka peňazí, s  tými 
sme problém nemali, lebo na 
dobrovoľnú prácu často sta-
čí ochota. Pri organizovaní 
podujatí oslovujeme sponzo-
rov, zapájame sa do projektov, 
grantov a  už tretí rok žiadame 
aj o 2 % z daní. Zatiaľ to ide.

 Známe sú rôzne aktivity 
združenia  – či už z  interneto-
vej stránky, facebooku alebo 
plagátov. Ktoré aktivity zdru-
ženia patria medzi vaše najo-
bľúbenejšie?

Adam P.: Medzi moje najob-
ľúbenejšie akcie patria určite 
horolezecké súťaže, keďže le-
zenie je moja najväčšia záľuba, 
či už je to letná súťaž Liesko-
vanská karabína alebo zimné 
horolezecké preteky Foršting 
race. Avšak určite by som rád 
spomenul aj Offline víkend 
v  Markušovskej doline, kto-
rý má medzi mladými naozaj 

Fotky: archív o.z. Oriešky



Milí Dobráčikovia,
Zeleným štvrtkom sa začína 

pôst pašiového týždňa, ktorý 
trvá až do vzkriesenia. So Zele-
ným štvrtkom súvisí zmĺknutie 
zvonov, o  ktorých sa vraví, že 
až do Bielej soboty "odleteli do 
Ríma". V skutočnosti je to začia-
tok posvätného ticha, v  ktorom 
rozjímame nad utrpením Pána 
Ježiša. Zvuk zvonov dodnes na-
hrádzajú na vidieku rozličné 
rapkáče. Napadlo vám, prečo vô-
bec počas celého cirkevného roka 
zvonia zvony?

Kresťania boli od začiatku 
vyzývaní k  ustavičnej modlit-
be. "Bez prestania sa modlite,"  
(1 Sol 5,17) počujeme z úst svä-
tého apoštola Pavla. Kresťanské 
modlenie vychádza zo židovskej 
tradície a  kresťania sa po vzore 
židov modlili niekoľkokrát den-
ne. Základom kresťanskej den-
nej modlitby sa stávali židovské 
hymnické modlitby, teda žalmy. 
Túto modlitbu potom prebera-
li mnísi, kňazi, ktorí sa modlili 
a  modlia modlitbu Liturgia ho-
dín, ako sa nazýva modlitba bre-
viára. Na ňu nadväzuje modlitba 
Anjel Pána. K modlitbe ruženca 
sa používa ruženec, k  modlitbe 
Anjel Pána zvonia posvätené 
zvony kostolov.

Počiatok modlitby Anjel Pána 
sa datuje do roku 1231, keď brat 
Sindigardi z Arezza, ovplyvnený 
kázaním sv. Františka z  Assisi, 
uvádza modlitbu Zdravas Má-
ria slovami: "Anjel Pána povedal 
Márii." V roku 1274 sv. Bonaven-
tura radí spolubratom pozdraviť 
každý večer Pannu Máriu tromi 
Zdravasmi.

Neskôr sa v  montecasínskom 
opátstve začína zvoniť ráno 
a večer k modlitbe Zdravas Má-
ria. Dôležitým dátumom je rok 
1456, keď chcel turecký paša 
Mohamed  II. zasadiť smrtiaci 

Dobráčikovia, do prázd-
neho stromu si môžete 
zakresliť srdiečka alebo 
listy, do ktorých nakreslíte 
alebo napíšete mená čle-
nov vašej rodiny. Urobíte si 
tak malý rodostrom. Tiež 

úder západným kresťanským 
krajinám. Odpoveďou na túto 
jeho snahu bol okružný list pá-
peža Kalista III. o modlitbe. Ten 
nariaďoval obedné zvonenie, pri 
ktorom sa všetci kresťania mali 
zjednotiť v  modlitbe a  zvolávať 
na ohrozené kresťanstvo Bo-
žiu ochranu tromi Zdravasmi 
a modlitbou Otče náš.

Konečnú podobu modlitbe 
Anjel Pána vtisol v  roku 1571 
pápež Pius V., ktorý ju vyzdvihol 
ako modlitbu pre celý deň, aby 
sprevádzala kresťanov ráno, na 
obed i  večer. Historický pôvod 
modlitby pripomína potrebu 
modliť sa za mier a  bezpečie, 
posväcuje priebeh dňa ako litur-
gická Denná modlitba Cirkvi."

Situácia kresťanov v  dnešnej 
Európe je rovnako zložitá ako 
kedysi. Politici, svetskí predsta-
vitelia, niektorí herci, speváci 
nás chcú presvedčiť, že mať 
peniaze a  mať všetko, je správ-
ne. Tiež nás chcú presvedčiť, že 

otec a mamka nemusia byť muž 
a žena, že to môžu byť dve ženy 
alebo dvaja muži, že si môžeme 
vybrať, či chceme byť dievča-
ťom alebo chlapcom, že zabiť 
nenarodené dieťa, nie je vraž-
da… Spôsobujú, že kresťanské 
hodnoty stále viac strácajú svoj 
význam. Preto i  dnes by mala 
modlitba Anjel Pána získať opäť 
zvláštny význam. Vypovedá 
o tom najdôležitejšom posolstve 
kresťanskej viery, že sa Boží Syn 
stal človekom, aby nás vykúpil.

Svätý Otec sa v Ríme na Sväto-
peterskom námestí slávnostne 
modlí Anjel Pána každú nedeľu 
s  tisíckami veriacich, ktorí sa 
tam zhromažďujú. Ak sa túto 
modlitbu bude modliť tisícka 
ľudí ráno, na obed a večer, alebo 
aspoň raz denne, určite ju Pán 
Boh vypočuje a  nedopustí, aby 
sa zlo šírilo.

Keď je nebezpečie veľké, Boh 
môže zasiahnuť i proti všetkému 
ľudskému chápaniu.

porozmýšľajte, čo pre vás 
rodina znamená a  kto z  ro-
diny najviac potrebuje vašu 
modlitbu. Keď budú biť zvo-
ny, pomodlite sa za neho i za 
všetky rodiny, aby žili v  po-
koji a láske.

Adriana Lazorová,
Spracované podľa: 

http://melek.fara.sk.
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dobré ohlasy. Offline víkend by 
sa dal prirovnať k táboru. Deti 
trávia čas v  lese, kde nema-
jú prístup k  internetu, a  to im 
v dnešnom svete len prospieva. 
Program je každý rok naplnený 
športovými akciami a  hasič-
skými súťažami, keďže Offline 
víkend sa koná v  spolupráci 
s hasičmi.

Jozef B.: Pre mňa to bolo 
stretnutie rodákov a naposledy 
vianočný koncert. Samozrej-
me, že nie je možné nespome-
núť tradičné zábavy, stavanie 
mája, no tiež jarné a  jesenné 
brigády, ktoré okrem skrášľova-
nia obce prinášajú aj stretnutia 
ľudí a ich zbližovanie, čo určite 
obohacuje aj našu farskú obec.

 Generačné zloženie obce je 
rôznorodé. Aké sú ich reakcie 
na aktivity združenia?

Štefan K.: Na mnohých 
podujatiach  – najmä športo-
vých  – máme veľa účastníkov. 
Od najmenších detí, cez mlá-
dež až po ich rodičov, ktorí 
veľmi oceňujú spoločenstvo, 
ktoré tu máme. Starší si najviac 
cenia udržiavanie tradícií, vy-
stúpenia či vianočné spievanie 
po domoch. Je to otázka skôr 
na návštevníkov, no už niekoľ-
kokrát som na konci podujatia 
počul od cudzích ľudí: „Tu by 
som chcel bývať,“ a to je, mys-
lím, dosť pozitívna reakcia.

Jozef B. (62 r.): Čo sa týka re-
akcií, neviem o  inej ako pozi-
tívnej odozve, a to od najmen-
ších po tých najstarších.

 Čo naopak očakáva združe-
nie od občanov?

Štefan K.: Očakávania nie sú 
veľké. Stačí, keď sa občas zapo-
ja do brigády, prídu sa pozrieť 
na podujatie či zábavu. Keď 
vojdem do dediny, mám pocit, 
že som na svojom dvore a všet-

ci sme jedna rodina. Mojím 
snom je, aby sme raz všetci de-
dinu vnímali ako niečo svoje, 
o čo sa spoločne staráme. Je su-
per v dedine žiť, nie iba bývať.

Jozef B.: Zapájanie sa, či akú-
koľvek pomoc čo najširšieho 
počtu ľudí.

 Ktoré dojmy, myšlienky, zá-
žitky a  príbehy z  doterajšieho 
fungovania združenia rezonu-
jú medzi členmi najintenzív-
nejšie?

Iva P.: Vždy ma nadchne, 
keď stretnem človeka, ktorý sa 
nezištne zapojí do dobrovoľ-
níckej činnosti, keď ho služ-
ba pre druhého baví a  nečaká 
žiadnu protihodnotu. Tento 
pocit zažívam pri aktivitách 
združenia. Druhá vec, ktorá ma 
vždy teší je, že deti a tínedžeri 
športujú, komunikujú, spo-
lupracujú. Nie vo virtuálnom 
svete, ale na vzduchu, na ihris-
ku, žijú reálne vzťahy. Šport je 
skvelá výchovná metóda.

Jozef B.: Najväčší dojem vo 
mne zanechalo stretnutie ro-
dákov – vynikajúco pripravené. 
Veľké množstvo účinkujúcich. 
Výnimočné vystú-
penia a  podujatia 
pre každú vekovú 
kategóriu. Priblíže-
nie histórie obce, 
ale aj prítomnosti v spolupráci 
s  obcou a  celé podujatie malo 
aj duchovnú nadstavbu. Ďal-
ším vysoko hodnoteným pod-
ujatím s  hlbokým duchovným 
zážitkom bol vianočný kon-
cert, čo potvrdzujú všetci prí-
tomní.

 Tento rozhovor je pre farský 
časopis. Čitateľov by možno 
zaujímal nejaký súvis vašich 
aktivít so životom farnosti.

Štefan K.: Je dosť ťažké rozlí-
šiť, do akej miery sa podieľame 

na živote farnosti ako farníci 
či Oriešky. Sme to väčšinou 
tí istí ľudia, akurát s  malými 
obmenami. Som presvedčený 
o  tom, že spoločenstvo, ktoré 
sa utužuje pri iných poduja-
tiach, je pevnejšie aj v  rámci 
farnosti. Dlho som rozmýšľal, 
ako spojiť športové podujatie 
s duchovným. Prvýkrát sa nám 
to podarilo, keď sme posledný 
Offline víkend ukončili svätou 
omšou. V  apríli chystáme far-
ský beh z  Tepličky cez Marku-
šovce, Lieskovany a Danišovce 
na Levočskú horu pod názvom 
Behom na Levočskú horu, 
ktorý ukončíme pobožnosťou 
s požehnaním.

Maťo P.: Akékoľvek spolo-
čenstvo pozostáva zo skupiny 
ľudí, ktorí majú spoločný záu-
jem a hodnoty. Žijeme v dobe, 
kedy je pre nás lepšie byť ne-
osobný a radšej nemať s nikým 
nič. Vtedy nás nikto neotravu-
je, nič od nás nechce. Najradšej 
komunikujeme cez sociálne 
siete. Je ale dôležité byť osob-
ný, opýtať sa druhého, ako sa 
má, povedať mu veci, ktoré 
ma zaujímajú, čo sa mi páči aj 

nepáči. Je jedno, 
aké máme po-
volanie, alebo 
v akom združení 
pôsobíme, či vo 

farnosti alebo v  občianskom 
združení. Prednedávnom pri-
šiel do farnosti nový pán kap-
lán, ktorý má túto osobnostnú 
črtu. Je preto veľkým prínosom 
a motivátorom pre mladých aj 
pre nás starších. Byť osobný si 
vyžaduje istú námahu.

Na naše otázky odpoveda-
li: Jozef Borzik (62  r.), Štefan 
Kapusta (43  r.), Iva Pačnáro-
vá (40  r.), Maťo Pačnár (40  r.), 
Adam Pačnár (18 r.).

Za rozhovor ďakuje 
Magdaléna Mrovčáková

pre deti

Je super v dedine žiť,  
nie iba bývať."
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Druhá Veľkonočná ne-
deľa je tradične dňom, 
keď si pripomíname bez-
hraničnú Božiu lásku, 
dobrotu a  jeho neutícha-
júci súcit s  nenapraviteľ-
ným ľudským pokolením. 
Slávime Nedeľu Božieho 
milosrdenstva. Oslavuje-
me Boha, ktorý túži dávať 
život, je nositeľom lásky, 
pravdy, dobroty a  spra-
vodlivosti.

Milosrdenstvo 
v Biblii

V  Starom zákone má pojem 
milosrdenstvo bohaté dejiny 
a  spája sa s  izraelským náro-
dom. Osobitne je milosrden-
stvo obsiahnuté v slovách Pána 
Mojžišovi: „Pán je milostivý 
a láskavý Boh, zhovievavý, veľ-
mi milosrdný a verný“(Ex 34, 6). 
Tieto slová boli dôvodom, aby 
sa Izraeliti po previnení vždy 
znova a znova obracali k Bohu 
s prosbou o odpustenie. A Boh 
im odpúšťal.

V  Novom zákone je podstata 
Božieho milosrdenstva exakt-
ne vysvetlená v  podobenstve 
o  márnotratnom synovi, no 
keďže milosrdenstvo bolo pre 
Ježiša ústredným predmetom 
ohlasovania, je prítomné aj 
v  iných podobenstvách, napr. 
O  milosrdnom Samaritánovi, 
O  dobrom pastierovi a  i. Evan-
jelista Lukáš podrobnejšie píše 
o tejto stránke Ježišovho učenia, 
preto sa jeho evanjelium nazýva 
evanjeliom milosrdenstva. Ježiš 
nielen zjavil milosrdnú lásku 

Boha, rozprával o  nej, ale ľudí 
priamo vyzýval, aby v tejto lás-
ke a  milosrdenstve žili. A  táto 
prosba sa stáva aktuálnou aj 
v  dnešných časoch. Byť mi-
losrdným znamená budovať 
civilizáciu lásky. Byť všímavý 
a súcitný s biednymi a trpiaci-
mi, aplikovať skutky telesného 
i  duchovného milosrdenstva 
v  našich každodenných živo-
toch. Výzva nie jednoduchá, 
ale jasná a adresná.

Bez milosrdenstva 
niet spravodlivosti

Pápež František zdôrazňu-
je prepojenie milosrdenstva 
a spravodlivosti. Podľa neho to 
nie sú dve protikladné stránky, 
ale dva rozmery jedinej reali-
ty, ktorá sa postupne rozvíja, 
až dospeje ku svojmu vrcholu 
v plnosti lásky.

Božie milosrdenstvo siaha 
k  tým, ktorí sú v  biede, aby 
im umožnilo žiť, ako nazna-
čuje latinské slovo misericor-
dia. Božia spravodlivosť má 
ako motiváciu dávať takisto 

aj hriešnikom šancu na 
nový život. Toto je zazna-
čené u proroka Ezechiela: 
„Či môžem mať záľubu 
v smrti hriešnika? – hovorí 
Pán, Boh – a či nie v tom, 
aby sa odvrátil od svojich 
ciest a žil?“ (Ez 18,23)

V  skutočnosti každý 
ozajstný čin milosrden-
stva si vyžaduje spravod-
livosť, aby odporovala 
vzdoru voči milosrden-

stvu. Každý čin milosrden-
stva totiž naráža na istý odpor, 
vzdorovitosť zo strany tých, 
ktorí kladú milosrdenstvu 
pascu. Práve preto milosrden-
stvo potrebuje mať pri sebe 
spravodlivosť, ktorá jediná je 
schopná čeliť týmto útokom 
a odporu.

Motivácia Božieho milosr-
denstva a  Božej spravodlivosti 
spočíva v  jednoznačnej túžbe 
zo strany Boha dávať život. 
Často každý čin milosrdenstva 
nesie so sebou prekonávanie 
vzdorovitosti voči životu a kaž-
dý akt spravodlivosti, ktorý 
vzdoruje protikladom života, je 
preto zodpovedajúcim aktom 
pre milosrdenstvo. Ak máme 
zopakovať Lukášovo povzbu-
denie z  Ježišových úst: „Buďte 
milosrdní, ako je milosrdný váš 
nebeský Otec,“ potom môžeme 
bez váhania vidieť, že plnou 
požiadavkou nášho života je 
byť milosrdní voči ľuďom v nú-
dzi so spravodlivosťou; a vyhľa-
dávať spravodlivosť voči ľuďom 
pri moci s milosrdenstvom.

Barbora Klučárová
Zdroj: Michael Kolarcik SJ – Milosrdenstvo 

a spravodlivosť; Ľudovít Malý – Boh bohatý 
na milosrdenstvo
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Nerobme 
rýchle úsudky

V živote človeka dochádza k mnohým situáciám, kedy zostane v nemom úžase. Dalo by sa povedať, 
že dostane pomyselnú „facku“. Avšak najviac prekvapivé situácie vznikajú práve vtedy, 

keď realita dobehne naše prvotné predsudky a milo sa nám vysmeje.
Čosi podobné sa udialo aj mne a mojej spolu-

žiačke približne pred rokom. Čakali sme na auto-
busovej zastávke medzi hŕbou cestujúcich. Bolo 
to typické náhodné zoskupenie ľudí využívajú-
cich hromadnú dopravu. Deti, študenti, invali-
di, dospelí, dôchodcovia. Nás ale zaujala trojica 
mladých zhrbených chlapcov so skejtbordmi.

Voľné nohavice s vojenským vzorom, rozťaha-
né bundy, mastné vlasy a špinavé baganče. Me-
dzi nimi aj jeden s dlhými dredmi, rozťahovák-
mi v ušiach a opuchnutými očami. Trochu sme 
sa nad nimi pozastavili, ale to nám nezabránilo 
pokračovať v konverzácii. V  tom sa na zastávku 
prirútil očakávaný autobus. Dvere sa s vŕzganím 
otvorili. Najbližšie pri nich stála práve táto troji-
ca. V tej chvíli sa udialo čosi nečakané a obe sme 
dostali pomyselnú facku. Chlapec s dredmi od-
stúpil a  dal prednosť postaršej žene. Správal sa 
k nej veľmi úctivo a ponúkol jej pomoc.

Aj takéto situácie nás učia mnohým veciam. 
Človek je tvor spoločenský a je jeho prirodzenou 
súčasťou, že vyhľadáva kontakt. Počas života sa 
stretne s mnohými ľuďmi, či už ide o spolužia-
kov, kolegov, alebo o ľudí na zastávke.

Sme ľudia a  sme komplikovaní. Život by bol 
omnoho jednoduchší, keby všetko bolo také, ako 
sa prv zdá. Uznajme si však, že to by bola príliš 
veľká nuda. Preto platí, že ľudia mávajú viacero 
tvárí. Tí, ktorí sa nahlas smejú a vytvárajú po-
vznesenú atmosféru v kolektíve sú často tými, 
ktorí sa vo vnútri trápia a nikomu o tom nepo-
vedia. V živote sa presviedčame, že tí najzaují-
mavejší ľudia sú práve tí, ktorí si ticho sadnú do 
poslednej lavice a nerobia okolo seba reklamu. 
Tí najpriateľskejší nemusia byť skutočnými 
priateľmi, najmilší nemusia byť čestní, najpo-
božnejší nemusia mať najväčšiu vieru, tí sym-
patickí nemusia byť dôveryhodní a „grázli“ ne-
musia byť skutočne zlí.

Prvé dojmy nás dokážu dokonale zmiasť. Stačí, 
aby človek nevyhovoval jednej z našich nepísa-
ných požiadaviek a  hneď ho dokážeme zaradiť 
do istej kategórie, z ktorej sa len ťažko vymoce. 
Všetci sme omylní a  všetci sme ľudia. Je samo-
zrejmé, že každý z nás má svoje podmienky a ne-
pustí si k telu každého.

Aký postoj má Boh? Učí nás hľadieť pod povrch 
vecí. Pozorne nazerá do vnútra každého človeka 
a  skúma ho. Snaží sa vidieť poza rám udalostí 
a  zväčšuje si obzor. Vie, že každé správanie (aj 
to nezvyčajné alebo  nemorálne) je dôsledkom 
vnútorných procesov, psychiky človeka alebo 
jeho minulosti. Nikdy nás nezaradzuje do regá-
lov podľa prvotných dojmov, artikulácie, mimiky 
tváre, spôsobu vystupovania a oblečenia. Za kaž-
dým správaním hľadá dôvod a vysvetlenia.

Vyberá si hriešnu Máriu Magdalénu, mýtnika 
Matúša pred „pobožnými“ farizejmi. Sám o nich 
vraví: „Všetko, čo robia, konajú iba preto, aby ich ľu-
dia videli: rozširujú si modlitebné remienky a zväč-
šuj strapce na šatách, radi majú popredné miesta 
na hostinách, prvé stolice v synagógach, pozdravy 
na uliciach a keď ich ľudia oslovujú Rabbi. Vy sa 
nedávajte volať Rabbi, lebo len jeden je váš Učiteľ, 
vy všetci ste bratia. Ani Otcom nevolajte nikoho na 
zemi, lebo len jeden je váš Otec, ten nebeský. Ani sa 
nedávajte volať Učiteľmi, lebo len jediný je váš Uči-
teľ, Kristus. Kto je medzi vami najväčší; bude vaším 
služobníkom. Kto sa povyšuje, bude ponížený, a kto 
sa ponižuje, bude povýšený." (Mt 23, 5-12)

Sme kresťania a  našou úlohou je nasledovať 
Krista a  pripodobňovať sa jeho správaniu. Ne-
robme rýchle úsudky a dajme šancu ľuďom oko-
lo nás. Bude nás to stáť námahu a prekonávanie 
seba samého. Nakoniec nás však môžu mnohí 
ľudia milo prekvapiť a obohatiť, jednoducho za-
skočiť a dokonca aj pretvoriť.

Annamária Salanciová

O Božom milosrdenstve
Oslavujme Pána, lebo je dobrý, lebo jeho milosrdenstvo trvá naveky.

Nástenka v kostole na Tepličke
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RECENZIA/kniha INFORMÁTOR

Úvod knihy Petersona vyzýva, aby sme sa vži-
li do kože praotcov, ku ktorým Boh hovoril cez 
zázračné zjavenia. Väčšina z  nás v  súčasnosti 
takéto intenzívne skúsenosti nezažíva a jedným 
z  najspoľahlivejších spôsobov, ako nájsť v  bež-
nom dni Božie slovo, je čítanie Biblie. V  knihe 
Naboso nachádzame každý deň v  roku krátke 
čítanie zo Svätého písma a  za ním zamyslenie 
založené na klasickej metóde lectio divina: čítaj, 
premýšľaj, modli sa a vykroč.

Ide o  čítanie Písma s  úmyslom pozvať neko-
nečného, vševediaceho Boha do svojho obyčaj-
ného života. Nejde však o pokus vykladať Bibliu, 
ale žiť spolu s ňou a podľa nej.

V každej fáze nás kniha nenásilne vedie k hlb-
šiemu pochopeniu toho, čo v  danej chvíli zna-
mená kúsok z Biblie pre mňa samotného. Pri čí-
taní i rozjímaní nachádzame otázky, vysvetlenia, 
preklady cudzích slov, rozbory hlavných postáv, 
poznámky k textu Biblie a zdôraznenia hlavných 
myšlienok.

V  časti venovanej modlitbe je čitateľ pozýva-
ný k  tichu, ale nechýbajú ani námety na témy, 
o  ktorých sa môžeme s  Bohom rozprávať. Učí 
nás menej prosiť a viac ďakovať. Napokon je na-
šou úlohou zvoliť si predsavzatie na deň, ktorý 

je pred nami, a  tak skutkami preniesť vieru do 
praxe.

Do knihy je zahrnutý Starý i Nový zákon. Po-
stupuje chronologicky a  jednotlivé čítania sú 
pomerne krátke. Autor však odporúča prečítať si 
celú kapitolu, niekedy celú knihu alebo celý list. 
V širšom kontexte je jednoduchšie pochopiť opi-
sované udalosti. Berie však ohľad na hektickosť 
súčasnej doby a za pevné ukotvenie v Božom slo-
ve pokladá aj splnenie základných úloh, bez štú-
dia navyše. Mali by sme sa im venovať každý deň, 
ideálne ráno, aby sme mohli s jasným zámerom 
vykročiť do nového dňa. Siedmy deň každého 
týždňa je v knihe prázdny, určený na reflexiu.

K jednotlivým zamysleniam je potrebné často 
sa vracať. Lebo aj keď je Božie slovo nemenné, 
človek sa mení každý deň. Rastie, formuje sa 
a  v  rovnakých textoch nachádza nové význa-
my podľa situácie, v  ktorej sa nachádza a  pod 
vplyvom problémov, ktoré práve rieši. Na konci 
knihy sa končí aj rok s Bibliou, no v skutočnosti 
je to iba nová výzva pokračovať ďalších 365 dní 
odznova.

Pripravme sa, počúvajme a  ako Mojžiš pred-
stúpme – naboso. Stojíme na svätej pôde.

Zuzana Klučárová, foto: Peter Lazor

Naboso
Eugene H. Peterson
Sú púte, z ktorých sa unavení a plní zážitkov, s radosťou v srdci 
vraciame domov. No existuje jedna špeciálna púť, ktorá nikdy nekončí. 
Len my dvaja – ja a Boh, každý deň, od jeho začiatku až do konca. 
A nikde nie je presný návod, ako putovať. Alebo žeby predsa taký 
návod existoval?

Z  15 bielkov šľaháme sneh, pridávame 42 dkg jemného kryštálového cukru 
a vyšľaháme do hustej hmoty. K tomu prišľaháme 15 žĺtkov. Ručne primiešame 
3 balenia zomletých mandlí a 1 kakao. Cesto vylejeme na 3 veľké plytké ple-
chy, vystlané papierom. Pečieme 
15 – 20 min, pri teplote 180 °C.

Plnka: 3 celé vajcia šľaháme 
nad parou do zhustnutia, dáme 
vychladnúť. Zvlášť vyšľaháme 
2 Hery a 12 dkg práškového cuk-
ru. Obe masy spojíme a plníme 
koláč. Polejeme polevou, alebo 
potrieme zvyšným krémom.
Dobrú chuť praje  
Marta Kamenická

Mandľový koláč bez múky

Biela Sobota v Markušovciach,  foto: P. Lazor



 Zaplesaj, nebeský chór anjelov, 
zaplesajte, oslávení v nebi, nech 
zahlaholí chválospev na oslavu 

víťazného Krista...
 (Exultet)

Foto: Peter Lazor


