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Vyzerá to tak, že s pandémiou COVID-19 strávime všetky 
ročné obdobia. Kiež by to bol len jeden rok…

Nech už to bude akokoľvek, treba nám žiť tu a teraz v ta-
kých podmienkach, aké máme a urobiť z toho to najlep-
šie  – pre seba i  pre druhých, pre telo, ducha a  dušu, pre 
lepší svet.

Možno tieto zmenené podmienky dávajú podnet napra-
vovať pokrivené obrazy skutočností života, ktoré sme za 
celé tie roky nadobudli.

Napríklad také leto, za ktorým sa ešte stále nostalgicky 
obzeráme. Počas neho sme si chceli oddýchnuť, hlavne na 
dovolenkách. Avšak dovolenka nie je len o tom, že sa roz-
cestujeme do celého sveta a túžime stále po lepších a lu-
xusnejších podmienkach. O  dovolenke môžeme hovoriť 
hlavne vtedy, ak človek zažije harmóniu tela, ducha, duše. 
Ak zažije KRÁSU. Potom je to jedno, na ktorom mieste sa 
ocitne. Dôležité je tiež, ak sa môže o svoje príbehy a zážit-
ky podeliť s ľuďmi, ktorých má rád a s ktorými si rozumie. 
R. W. Emerson hovorí: „Aj keď precestujeme svet, hľadajúc 
krásu, nenájdeme ju, kým ju nebudeme nosiť v sebe.“

Obdobie pandémie nás tiež učí viac a viac objavovať prí-
rodu a zisťovať, čo sme s ňou za tie roky urobili. Aj známy 
kňaz a  psychiater Max Kašparu prízvukuje, že „prírodu 
sme dostali do správy, nie do daru.“ A to je veľký rozdiel!

Obzvlášť výnimočné je toto obdobie pre nás kresťanov. 
Toľko zmien, úprav, obmedzení… až sa človek túži búriť, 
hnevať, nerešpektovať. A možno práve tento čas slúži na 
to, aby sme prehodnotili svoje zabehané šablóny, vzorce 
a spôsoby prežívania viery, ktoré už snáď ani nemali účin-
ky na naše tvrdé srdcia. Možno treba nanovo očistiť svoj 
duchovný zrak, duchovný sluch, scitlivieť a začať byť krea-
tívny v prežívaní svojej viery. Učí nás to vrátiť sa k rodinám, 
k malým spoločenstvám, pomáhať si navzájom, objavovať 
viac potreby iných ako nástojiť stále a  zakaždým len na 
tých svojich.

A možno je to celé dobré tak, ako to je. Len nepremrhaj-
me príležitosti, ktoré sa každému núkajú nadostač.

Za celú redakciu ďakujeme všetkým, ktorí akýmkoľvek 
spôsobom pomáhajú vo farnosti, aby v nej živá viera po-
čas pandémie – aj keď v provizórnych podmienkach – ne-
vyhasla a aby mala aj mladšia generácia na čo nadviazať.

Pekné čítanie nášho spoločného časopisu 
v „dušičkovom období“ praje

Monika Hodnická
šéfredaktorka

monika.hodnicka@gmail.com
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Editoriál

Milí čitatelia!

Foto: Peter Lazor
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Aktuálna téma

Do farnosti Markušovce s filiálkami Lieskova-
ny a Teplička nastúpil 1. júla 2020. V spolupráci 
s miestnym farárom Mgr. Štefanom Salokom sa 
venujú pastorácii, obzvlášť teraz v  mimoriad-
nom čase pandémie COVID-19.

Kaplán Saniga sa narodil v  Ružomberku, vy-
rastal spolu s  bratom, ktorý je, ako pán kaplán 
hovorí, dobrý športovec a  tréner futbalistov 
v Liptovských Revúcach. Po základnej škole po-
kračoval v  štúdiu na Hotelovej akadémii, ktorú 
ukončil v  Ružomberku. Vzhľadom na to, že vy-
rastal v katolíckej rodine, rád a často miništroval, 
akosi prirodzene sa očakávalo, že by mohol uva-
žovať o kňazskom povolaní. Hoci sa to aj naozaj 
stalo, sám tvrdí: „Aj moja cesta ku kňazstvu bola 
plná hľadania, pochybností, otázok, rozhodova-
nia…“

Svoju rodnú dedinu s  približne 1500 obyva-
teľmi má veľmi rád, rád sa tam vracia a pri spo-
mienke na ňu vie byť aj literárne nostalgický, 
lebo mu hneď prichádza na um zvolanie z básne 
Andreja Sládkoviča Nehaňte ľud môj!

Kňazstvo prirovnáva k  manželstvu: „V  oboch 
prípadoch sú na začiatku veľké ideály a  nadše-
nie. Neskôr však príde vytriezvenie a  nastupuje 
realita. Až tá preverí správnosť rozhodnutia. Naj-
podstatnejšie však v oboch prípadoch sú vernosť 
a služba. Ak dobre funguje vzťah JA a BOH, môžu 
fungovať všetky ostatné vzťahy – v manželstve aj 
v kňazstve.“

Do pastorácie v  našej farnosti vstupoval rov-
nými nohami medzi 1. a 2. vlnou pandémie. Bol 
to čas uvoľnenia opatrení, a tak sa stihol trochu 
zoznámiť s ľuďmi a prostredím, kam bol posla-
ný. Čo sa týka prípravy na 2. vlnu pandémie, má 
k  tomu jednoznačné stanovisko: „Druhá vlna 
ukáže, ako a či si vážime skutočné autority. Nie-
len pandémia, ale každá ťažkosť v živote človeka 
prináša boj a zápas. No pritom všetkom netreba 

zabúdať na to podstatné, čomu my kresťania ve-
ríme – kto má Boha, má všetko.“

Dňa 10.  10.  2020 bol blahorečený mladučký 
Talian Carlo Acutis, ktorý bol vyhlásený za patró-
na internetu a sociálnych sietí. Ako o ňom tvrdia 
cirkevné autority, vedel používať nové komuni-
kačné techniky na odovzdávanie evanjelia, hod-
nôt a krásy.

Aj náš nový kaplán si našiel záľubu v takomto 
štýle pastorácie, ktorá je určite blízka mladým 
ľuďom. Táto jeho aktivita je prínosom aj v  jeho 
práci s  animátormi z  eRka. Ako o  nich tvrdí: 
„Veľmi ma povzbudzuje, ako si animátori nachá-
dzajú čas. Napriek tomu, že majú veľa záľub, sú 
a chcú byť aktívni a ja som rád, že môžem vytvá-
rať spoločenstvo.“

Pán kaplán má víziu v  príprave birmovan-
cov, teší sa na účasť detí pri detských svätých 
omšiach, povzbudzuje mladých k založeniu det-
ského a mládežníckeho spevokolu.

Veriaci z našej farnosti mu vyprosujeme, nech 
blahoslavený Carlo Acutis oroduje zaňho u náš-
ho Pána, aby mu vnukol múdre myšlienky a spô-
soby šírenia dobrej zvesti evanjelia aj v prostredí 
sociálnych sietí.

Text: Monika Hodnická, Adriana Lazorová
Fotky: Markušovský odpust. Pavol Zmuda

Sociálne siete treba využiť 
na šírenie dobra

Má za sebou pastoráciu v Námestove, v Mútnom, v Hruštíne aj v Liptovskom Mikuláši. Spišský diecézny 
biskup ho v júni 2016 poveril pastoráciou Hnutia kresťanských spoločenstiev detí eRko v Spišskej diecéze, 

ktorá spočíva v komunikácii s ostatnými kňazmi z iných diecéz, v spolupráci s animátormi, ich vedením 
a povzbudením. Nový kaplán v našej farnosti – Mgr. Roman Saniga.
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Eucharistia
centrum duchovného života
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K hľadaniu stredu života, ktorý je v Ježišovi Kris-
tovi, si ako svetlý príklad vyberme tri osobnosti: 
Blaisa Pascala, Klausa Hemmerla a sv. Jána Pavla II.

Blaise Pascal (1623 – 1662)
Francúzsky matematik, fyzik, vynálezca, spi-

sovateľ a kresťanský filozof Blaise Pascal napísal: 
„Ak poznáme Boha bez toho, aby sme poznali svo-
ju biedu, dospejeme k  pýche. Ak poznáme svoju 
biedu bez toho, aby sme poznali Boha, dôjdeme 
k zúfalstvu. Ak poznáme Krista, prídeme do stre-
du, v ktorom môžeme nájsť i Boha, i svoju biedu.“

Klaus Hemmerle (1929 – 1994)
Z bližšieho časového obdobia Klaus Hemmer-

le, achenský biskup, napísal: „Cirkev nie je spolok 
rovnako zameraných ľudí, záujmové združenie 
usilujúce sa o  rozšírenie nejakého svetonázoru. 
Cirkev je jednota, kde sú v jednom strede – v Kris-
tovi – uzmierené všetky protiklady.“

Sv. Ján Pavol II. (1920 – 2005)
A do tretice sv. Ján Pavol II. vo svojej prvej encyk-

like, ktorá určovala program jeho pontifikátu, za-
nechal jasné vyjadrenie svojho poslania v prvom 
článku, kde píše: „Vykupiteľ človeka, Ježiš Kristus, 
je stredobodom vesmíru a dejín. K nemu sa ob-
racia moja myseľ a moje srdce v tejto významnej 
chvíli dejín, ktorú prežíva Cirkev 
a  celá súčasná ľudská rodina. 
Táto doba, v  ktorej mi Boh vo 
svojich tajuplných zámeroch 
zveril po mnohom milovanom 
predchodcovi Jánovi Pavlovi I. univerzálnu službu 
spojenú s  katedrou sv. Petra v  Ríme sa už veľmi 
blíži k roku dvetisíc. Je ťažké povedať v tej o chvíli, 
čo ten rok prinesie na javisko ľudských dejín a aký 
bude pre jednotlivé národy, krajiny a  svetadiely, 
hoci už teraz sa ľudia pokúšajú predvídať niektoré 
udalosti. Pre Cirkev, Boží ľud, ktorý – hoci nerov-
nomerne – sa už rozšíril až do posledných končín 
zeme, bude to rok veľkého jubilea. Približujeme sa 
k tomu dátumu, ktorý nám pripomenie a zvlášt-

nym spôsobom obnoví vedomie tej základnej 
pravdy viery, ktorú sv. Ján vyjadril na začiatku 
evanjelia: „A Slovo sa telom stalo a prebývalo me-
dzi nami“ a na inom mieste: „Boh tak miloval svet, 
že dal svojho jednorodeného Syna, aby nezahynul 
nik, čo v neho verí, ale aby mal večný život.“

My kresťania nemáme žiť len tým dnešným 
dňom a  tápať v  rôznych názoroch a  mienkach. 
Potrebujeme a máme žiť s perspektívou večnos-
ti. Potrebujeme vidieť ďalej než len na zajtrajšok, 
či na pozajtra. Potrebujeme vidieť večnosť. Sväté 
písmo jednoznačne hovorí o  večnom Kristovom 
kráľovstve. Toto očakávanie večnosti je súčasťou 
kresťanskej viery a my na to nesmieme zabúdať.

Kresťanstvo má jasný stred v  Ježišovi Kristovi, 
ktorý to sám povedal: „Ja som cesta, pravda a život. 
Nik nepríde k Otcovi, ak nepôjde cezo mňa.“ Ba on 
sám sa ponúka v  Eucharistii ako garant a  záruka 
večnosti: „Kto bude jesť moje Telo, bude mať večný 
život.“ Ježiš chce byť pre každého posilou na ceste 
k  Otcovi. Kardinál Ratzinger, neskorší pápež Be-
nedikt  XVI., v  jednom zamyslení napísal: „Chcel 
by som vás oboznámiť s jedným príbehom, ktorý 
uviedol nemecký spisovateľ Heinrich Mann vo svo-
jej autobiografii. Rozpráva, že jedného dňa putoval 
Talianskom po prašných cestách nejaký kus cesty 
aj s  jedným kapucínskym mníchom. Ten sa pýtal 
na jeho vierovyznanie a Heinrich Mann odpovedal, 
že ani neverí, ani nepopiera, pretože oboje je pre 
neho príliš vysoko. Nakoniec, keď sa rozchádzali, 
povedal mu mních priamo a  úprimne: „Teraz sa 

budem za vás veľa modliť.“
Áno, sme povolaní stále znovu, 

ako to chce Boh, aby sme spre-
vádzali iných kus cesty po praš-
ných cestách tohto sveta. Sme 

povolaní v modlitbách ich predkladať Bohu, a tak 
ich zjednotiť v jedinú cestu Božiu.“

Ako kedysi slávny Archimedes volal po pevnom 
bode, aby mohol pohnúť zemou, my kresťania 
máme tento pevný bod v Ježišovi Kristovi. Nech je 
Ježiš v Eucharistii stredom nášho života, vycentro-
vaným, nikým a ničím nevychýleným stredom – 
centrom pozemského života i večnosti.

Štefan Saloka, farár
Foto: Markušovský oltár. Peter Lazor

V dávnych dobách sa dbalo, aby v centre mesta alebo hradu, či nejakej pevnosti, bolo uchovávané to 
najcennejšie, najvzácnejšie, najhodnotenejšie, aby sa toho nepriateľ nemohol ľahko zmocniť. V centre mesta 
stál chrám a radnica, v centre hradu bola stavba, v ktorej sa uchovávali cennosti. Centrom a klenotom nášho 

duchovného života je a má byť Ježiš Kristus, ktorý je zvlášť prítomný pod eucharistickým spôsobom.

Povolaní stále znovu, aby sme 
sprevádzali iných kus cesty 

po prašných cestách tohto sveta.



Z HISTÓRIE MARKUŠOVIEC
pokoj
A dobro

04
2020

6

Zdá sa, že práve takéto po-
trebné zázemie, iste predovšet-
kým to finančné, zabezpečil pri 
budovaní barokového oltára 
v  Kostole sv. Michala Archan-
jela v Markušovciach František 
Xavier Máriássy, vzdialený prí-
buzný Alexandra a  Wolfgan-
ga Máriássyovcov. František 
Xavier sa narodil na začiatku 
18. storočia (pravdepodobne 
v roku 1708), ktoré sa už počas 
jeho života stalo obdobím vý-
znamných reformných zmien 
v  Habsburskej monarchii. Bol 
synom spišského podžupana 
Štefana Máriássyho a  jeho 
manželky Žofie Kapyovej. 
Pochádzal zo siedmich detí, 
ale nakoľko mal päť sestier 
a  o  jeho bratovi vieme len 
málo, je pravdepodobné, že 
práve on bol dedičom veľkej 
časti otcovského majetku a stal 
sa i riaditeľom rodu.

Rodina Františka Xavie-
ra Máriássyho bola síce úzko 
spätá a  spríbuznená s  Mári-
ássyovcami z Markušoviec, ale 
pochádzala z Máriássyovského 
panstva v  Chrasti nad Horná-
dom, kde žila a  hospodárila. 
Zrejme aj samotný František 
Xavier tam prežil väčšinu svoj-

ho života, hoci svoje panstvo 
mal aj v  Markušovciach a  istú 
nepatrnú časť majetku vlastnil 
i v Batizovciach.

František Xavier bol žena-
tý dvakrát a  v  týchto manžel-
stvách sa mu podľa všetkého 
narodil obdivuhodný počet 
detí, spolu to bolo zrejme až 
22 potomkov, z ktorých pokra-
čovanie línie rodu zabezpečili 
štyria synovia. S prvou manžel-
kou Zuzanou Dessewffyovou 
(*1722 – †1751) sa oženil v roku 
1744 a  sídlili v  Čepanovciach 
(dnes už časť Markušoviec). 
Z  tohto manželstva by malo 
pochádzať prvých osem detí.

Mecenášska pečať Františka 
Xaviera Máriássyho a jeho prvej 
manželky Zuzany Dessewffyo-
vej je viditeľne vpísaná na ba-
rokovom oltári v podobe rodo-
vých erbov nad sochami. A tak 
zatiaľ čo pri pohľade na oltár 
spredu je vpravo baroková po-
doba erbu Máriássyovcov, na 
ľavej strane je dobové vyobra-
zenie erbu Dessewffyovcov. 
V roku 1751 však Zuzana Des-
sewffyová umrela a muž tohto 
postavenia, navyše s  deťmi, o 
ktoré sa bolo potrebné posta-
rať, nemohol ostať bez manžel-

ky. A  tak sa roku 1756 druhou 
manželkou Františka Xaviera 
Máriássyho stala Barbora von 
Kanitz (*1732 – †1802).

M. Pajdušák vo svojej práci 
označil Františka Xaviera za 
„skutočného patróna a  dob-
rodincu kostola“, ktorý nielen 
dokončil opravu kostolnej veže 
a  nechal pod ňou vybudovať 
nový vchod, ale nechal obno-
viť aj bočné oltáre a vymaľovať 
celý kostol. Navyše práve jeho 
zásluhou mala byť vybudovaná 
aj Kaplnka sv. Jána Nepomuc-
kého v Markušovciach a ďalšia 
drevená kaplnka v doline Svin-
ské, pričom, vraj, keď pocho-
rieval, „tu v  lesnom vzduchu 
hľadal zotavenie a  v  kaplnke 
potechu viery, sem vychádzal 
častejšie i kňaz slúžiť mu svätú 
omšu a posilňovať ho sviatos-
ťami.

Tento mecenáš pôsobil ako 
podžupan Spišskej a  Gemer-
skej stolice, ale významnú 
funkciu zastával práve ako 

Svetský patrón 
a mecenáš

Zdroj obrázok: http://www.npg.hu/component/jcollection/item/4476-2019-05-30-16-58-59
LITERATÚRA: KOLLÁROVÁ, Zuzana. Postavenie dedinskej šľachty na Spiši. In: Forum historiae. Bratislava : Historický ústav SAV, č. 2, 2008; MÁRI-
ÁSSY, Peter. X. storočí rodu Máriássy. Košice : Harlequin, 2006; PAJDUSSÁK, Matúš. Markušovce. Nástin dejepisný. Kežmarok : Pavel Sauter, 1923.

Strom, ktorý dáva znamenité ovocie, rastie v dobrej a výživnej pôde.  
A keď do jeho koruny zablúdi vietor, listy sa roztancujú a jeho tôňa poskytne 
príjemné osvieženie. Veru, bez vetra sa ani lístok nepohne. No nestačí veci 

len iniciovať, ale je potrebné im vytvoriť aj priaznivé podmienky.



Náš mozog vyhodnocuje nejasné a  nepredví-
dateľné udalosti ako ohrozenie a keďže nás chce 
chrániť pred nebezpečenstvom, dokáže sa sústre-
diť iba na opätovné nadobudnutie istoty.

Dokazuje to aj výskum, v ktorom mali účastníci 
zažívať slabé, ale bolestivé, elektrošoky. Ak im bolo 
povedané, že pravdepodobnosť elektrošoku je 
50%, prežívali oveľa väčšiu úzkosť, ako keď im bolo 
povedané, že elektrošok určite pocítia. Podobné 
zistenia poskytol aj výskum týkajúci sa práce. Ak 
človek definitívne prišiel o prácu, mal stres menší 
vplyv na jeho zdravie ako vtedy, ak bol zamestna-
ný, ale jeho pracovné miesto bolo neisté. Ľudia sa 
teda jednoduchšie zmieria so známou negatívnou 
budúcnosťou, ako s  nevyspytateľnou a  neistou 
budúcnosťou. Keď nemáme možnosť vedieť, čo 
príde, môžu pomôcť nasledujúce stratégie.

Nebrániť sa
Keď sa bránime nepríjemnej realite, nepo-

máha nám to zvládnuť ju, niečo nové sa naučiť, 
vyrásť, ani cítiť sa lepšie. Bránenie sa prijatiu 
skutočnosti predlžuje bolestné prežívanie a zvý-
razňuje nepríjemné emócie, ktoré pociťujeme. 
Cestou k  šťastnejšiemu prežívaniu je akceptá-
cia. Nemáme na mysli rezignáciu alebo letargiu, 
teda dve pasívne formy ustrnutia. Akceptácia 
vyjadruje prijatie života v jeho reálnej aktuálnej 
podobe a  umožňuje nám pohnúť sa dopredu, 
namiesto toho, aby sme boli paralyzovaní stra-
chom a  neistotou. Neznamená to, že už nebu-
deme frustrovaní alebo sklamaní, či smutní. Sú-
časťou je aj akceptovanie toho, aké emócie v nás 
daná situácia vyvoláva.

Pozornosť zameraná  
na prítomnosť

Opakom neistoty nemusí byť iba istota, je to 
aj zameranie na prítomnosť. Predstavy o  desivej 
a neznámej budúcnosti môžeme nahradiť pozor-
nosťou zameranou na vlastné dýchanie. Z  tohto 
bodu môžeme vykročiť ďalej, k uvedomovaniu si 
vlastného tela a pocitov. Skvelý je napríklad zvyk – 
pri každom umývaní rúk počas bežného dňa si 
položme otázku, ako sa práve v tomto okamihu cí-
tim? Aj keď sa všetko ostatné vymyká našej kontro-
le, môžeme mať kontrolu nad tým, na čo sa sústre-
díme. Stačí si vypnúť notifikácie nových článkov, 
menej časté navštevovanie sociálnych sietí alebo 
sledovanie správ. Opakujúcich sa negatívnych 
myšlienok a  katastrofických scenárov sa jedno-
ducho vzdáme tým, že zameriame svoju pozor-
nosť na to, čo sa deje bezprostredne v našom okolí 
a v našom vlastnom tele. Pomôže nám to vytvárať 
pokoj, otvorenú myseľ a emocionálnu stabilitu.

Nájsť hlbší zmysel v chaose
Najviac nás motivuje, ak sme pre iných ľudí 

nejakým spôsobom dôležití. Sme ochotní praco-
vať dlhšie a lepšie – zároveň cítime viac spokoj-
nosti s prácou – ak vieme, že naša snaha prináša 
niekomu inému úžitok. Zmysel a  poslanie sú 
prameňmi nádeje. Keď celý svet pôsobí hrozivo 
a  neisto, spoznať spôsoby, akými môžeme byť 
nápomocní iným, nám dokáže priniesť pocit 
zmysluplnosti.

Zuzana Klučárová, psychologička
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NÁZOR PSYCHOLÓGA

Neistota
Čo máme robiť vo chvíľach, keď máme pocit, že nemáme nič pod kontrolou? Život naplnený neistotou je 

náročný, pretože ľudia prirodzene túžia po presných informáciách o tom, čo sa stane v budúcnosti.

cisársky a  kráľovský komor-
ník a  radca. V  roku 1764/1765 
sa mal dokonca ako vyslanec 
a  zástupca Spišskej stolice zú-
častniť svadby syna a  zároveň 
spoluvládcu panovníčky Márie 
Terézie Jozefa II. a jeho druhej 

manželky Márie Jozefíny Ba-
vorskej.

František Xavier Máriássy 
umrel v  roku 1783, teda pred 
vyše 200 rokmi v  Chrasti nad 
Hornádom, ale stopy po jeho 
pôsobení a  horlivom duchu 

nachádzame v  Markušovciach 
až do súčasnosti. A  to i  v  tôni 
nášho kostola, kde so zrakom 
upriameným na majestátny 
oltár je i  dnes modlitba naším 
osviežením.

Miroslava Lazniová, historička



Spomienka na kostolníka 
Cyrila Hamráčka

Cyril Hamráček bol 
najdlhšie slúžiacim 

kostolníkom 
v Tepličke.  

Do služby kostolníka 
nastúpil v roku 

1942. Vtedy nemal 
ešte ani sedemnásť 
rokov a zotrval v nej 
nepretržite celých 
54 rokov do roku 

1996. 
Osobným životom 

a službou kostolníka 
zanechal po sebe 

hlbokú stopu. Jeho 
služba kostolníka 
bola hlavne v čase 
pôsobenia pána 

farára Jána Skraka 
v markušovskej 

farnosti  
(1941 – 1982).

z filiálky Teplička
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Foto:  
Kostol na Tepličke,  

august 2020.  
Jozef Sendrej



P
lynúci čas pomaly odsúva príbehy mnohých 
vzácnych ľudí do nenávratna a zabudnutia. 
Jeho životný príbeh kostolníka sa však za-
choval vďaka osobnej kronike – zápiskoch, 

ktoré začal písať hneď po nástupe do služby. 
V rodinnom archíve ju uchováva jeho dcéra, kto-
rá nám ju poskytla ako zdroj informácií pre napí-
sanie ucelenej cirkevnej kroniky pre náš kostol.

Rozhodnutie prijať službu kostolníka zazna-
menal slovami: „V  mene Božom, vkročiac do 
kostola, poďakoval som sa Pánu Ježišovi prítom-
nému v  Oltárnej sviatosti za preukázané dob-
rodenie, že si ma vyvolil za kostolníka  – sluhu 
v službe oltára. A tak s pomocou Božou začal som 
svoju prácu.“

Bolo to v januári 1942 a každoročne až do roku 
1971 vlastnoručne zapisoval do kroniky všetky 
dôležité udalosti – duchovné i všetky väčšie, ale 
i  tie najmenšie zmeny pri zveľaďovaní kostola, 
ktoré sa v  tom ktorom roku udiali a  vykonali. 
Zvlášť cenné sú historické zápisky z polovice ro-
kov 20. storočia, zachytávajúce zložité obdobie 
vojny a následne obdobie náboženského útlaku.

Zaujímavý je najmä zápis z  roku 1945, v  kto-
rom do detailov opisuje poškodenie kostola pri 
prechode frontu cez Tepličku. Jedna zo striel za-
siahla vchod do hlavnej lode kostola a výbuchom 
vyhodila organ aj zo stenami chóru, ktoré dole-
tom zničili hlavný oltár a  poškodili vzácny ol-
tárny obraz Panny Márie. Tlakovou vlnou a čre-
pinami boli poškodené okná, lavice, steny. Bola 
poškodená aj historicky cenná maľba vo Svätyni 
od Levočského maliara Jozefa Czauczika. Pre 
kostolníka a veriacich to bola ťažká skúška.

Hneď ako bolo možné, pustili sa do opráv. 
Najprv vyriešili hlavný oltár. Opravili oltárny 
stôl, vrchná časť sa opraviť nedala. Oltár sv. Ju-
raja, ktorý stal na provizórnom mieste vedľa 
oltára Božského Srdca a svojou vrchnou časťou 
prekrýval okno, sa rozobral a z jeho časti sa po-
stavila vrchná časť provizórneho hlavného oltá-
ra. Miesto zničeného obrazu Panny Márie bola 
do oltára vložená socha Lurdskej Panny Márie. 
Pamiatkou na oltár sv. Juraja (v minulosti patró-
na kostola) je jeho obraz a socha svätého Izidora 
a socha svätého Rochusa, ktoré sú teraz súčasťou 
oltára Božského Srdca.

Organ bol nahradený harmóniom zo školskej 
budovy a slúžil až do roku 1949, kedy bol zakú-
pený nový organ, ktorý slúži podnes. Chór, ktorý 
bol predtým iba nad hlavnou loďou, bol rozšíre-
ný cez celý kostol. Bolo toho oveľa viac. Nedá sa 

všetko do detailov napísať. Je potrebné, aby sme 
poznali aspoň podstatné historické skutočnosti. 
Dávajú nám odpoveď na dlhotrvajúce riešenia 
a  doriešenie hlavného oltára, ktoré sa zrealizo-
valo až v tomto roku.

Spomienka, ktorou si na kostolníka spomí-
name v  tomto dušičkovou čase nech je pomy-
selnou sviecou zapálenou za jeho nesmrteľnú 
dušu a  zároveň naplnením jeho odkazu, ktorý 
v kronike napísal: „Preto chcem, aby tá knižka, do 
ktorej chcem vložiť – napísať riadky, v ktorých je 
uložená minulosť môjho účinkovania v službe ol-
tára – kostolníka, bola mi ako pamiatkou a spo-
mienkou do budúcnosti.“

Nech je posolstvo jeho služby a  obetavosti 
výzvou, aby sme chránili a  zveľaďovali to, čo 
nám naši predkovia zanechali. A to je naša vie-
ra a  náš kostol  – to najcennejšie, čo v  dedine 
máme.

Mária Koňaková, Teplička
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Foto: Kňaz Ján Skrak počas procesie. (archív)
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ZÁPISKY Z NÁVŠTEVY SVÄTEJ ZEME

Betlehem
Ľudia smerujúci do púšte sa tu zastavovali 

a  kupovali si chlieb. Preto „Bet Lehem“  – Dom 
chleba. Dnes tu stojí jedna z najvýznamnejších 
svätýň, Bazilika Narodenia Pána, ukrývajúca 
Jaskyňu Narodenia Pána. V  nej na mramorovej 
doske je štrnásťcípa strieborná hviezda s  latin-
ským nápisom: „Tu sa z  Márie Panny narodil 
Ježiš Kristus.“ Aj my prichádzame po chlieb pre 
naše duše. Čakajúc v dlhom rade pred jaskyňou, 
má zrazu desiatok „… ktorého si Panna v Betle-
heme porodila“ autentickejšiu príchuť. V jaskyni 
je mystické prítmie, osvetľuje ju množstvo lámp, 
ktoré zdobia ornamenty pripomínajúce naše 
vianočné gule. Vchádzajúc po schodíkoch dole 
do prítmia, cítime vôňu horiacich sviec. Nemec-
kí pútnici pred nami spievajú Tichú noc a  pri-
chádza chvíľa, kedy si človek osobne môže uctiť 

miesto tajomstva vteleného Božieho slova. Mys-
tiku miesta završuje svätá omša, ktorú nám kňaz 
slúžil vo vedľajšej kaplnke. Po úvodnej piesni Do 
mesta Betlehema, si kňaz všimol naše zneistenie 
spievať túto pieseň v čase Pôstu. S úsmevom nás 
uisťuje: „Dnes sa nám v Dávidovom meste naro-
dil Spasiteľ, Kristus Pán.“ (Lk 2,11) Tu sú Vianoce 
stále.

Jeruzalem
Na Olivovej hore je výnimočné miesto, kde Je-

žiš plakal nad Jeruzalemom, predpovedal jeho 
skazu. Do dnešných dní je to miesto neustálych 
bojov. „Jeho krv na nás a na naše deti.“ (Mt 27,25) 
Najpôsobivejšia je Getsemanská záhrada. Na 
mnohých miestach, kde Ježiš bol a konal, vyrást-
li do dnešných čias kostoly. No záhrada zostala 
záhradou. Sú v nej olivovníky, ktoré tu rástli už 
v  čase Ježiša. Okrem olivovníkov sa v  záhrade 
nachádza aj Bazilika Getsemani alebo Bazilika 
Agónie.

Po stopách Krista
Izrael – Svätá zem. Kráčať po stopách Krista vnímame ako veľký dar.  

Zo zastávok v „zemi zasľúbenej“ vyberáme niekoľko.
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Fo-
to-in-
ternet

Krížová cesta – Via dolorosa
Bola snáď najväčším nemilým prekvapením. 

Dlhá úzka ulica plná obchodov. Nedôstojnosť 
týchto miest zvierala srdce.

Bazilika Božieho hrobu
Je najposvätnejším miestom kresťanov. Stojí 

nad miestom ukrižovania a  hrobom Ježiša. Str-
mým schodiskom vychádzame na vrchol Kalvá-
rie, na miesto popravy Krista. Ostrá vôňa kadidiel 
sa vznáša celým priestranstvom. S  množstvom 
pútnikov vzdávame úctu miestu, kde zomrel 
Kristus. Presne pod miestom umučenia je 
Kaplnka Adama. Tradícia hovorí, že je to miesto 
hrobu Adama. Kristova krv stekajúca na zem ob-
myla Adamove kosti a  zmyl sa dedičný hriech. 
Sv. Helena tu našla Kristov kríž. Prichádzame na 
miesto najdôležitejšej udalosti našej spásy, na 
miesto, kde Ježiš zvíťazil nad smrťou, na miesto, 
kde ležal, ale vstal. Vchádzame do hrobu Krista. 
A človek kľačí v tomto posvätnom priestore, síce 
vidí, počuje, premýšľa a cíti, no uvedomuje si, že 
toto tajomstvo ho nekonečne presahuje.

Poklady Judskej púšte:  
Masada a Kumrán

Vo vyprahnutej Judskej púšti stála nedobytná 
pevnosť Herodesa Veľkého – Masada. Na jej úpä-
tie sa vezieme lanovkou, z ktorej je nádherný vý-
hľad na nekonečné kopce Judskej púšte.

Kumrán sa nachádza na severnom brehu Mŕt-
veho mora, v  blízkosti Jericha. V  20. storočí tu 
beduínsky pastier objavil biblické texty, ktoré po-
tvrdzujú, že Biblia rokmi neprešla zmenami. Sto-
jíme na mieste, kde sa Biblia stretáva s históriou.

Cézarea Prímorská
Mesto na brehu Stredozemného mora dal 

postaviť Herodes Veľký. Aby sa tu Rimania cítili 
ako doma, nesmelo v  ňom chýbať divadlo ani 
Hipodróm. Jednou z najväčších zaujímavostí je 
kameň zo sedadla, na ktorom je latinský nápis: 
„Obyvateľom Cézareie Pilát Pontský, prefekt 
Judska.“ Je to priamy dôkaz, že Pilát Pontský sa 
nedostal do nášho vyznania viery náhodou, bol 
historickou osobnosťou, politikom pôsobiacim 
v Judei, ktorý odsúdil Krista.

Čitateľka z Markušoviec



Prvé sväté prijímanie v Markušovciach 19. 7. 2020. Foto: Pavol Zmuda

Prvé sväté prijímanie v Lieskovanoch 14. 6. 2020. Foto: Damián Želichovský
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prvé sväté prijímanie 2020



Prvé sväté prijímanie 
na Tepličke
13. 9. 2020. 

Výzdoba od 
prvoprijímajúcich detí

Foto: Radovan Gál
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Š
táty ležiace v strednej časti pologule, či už na 
severnej, alebo južnej, presnejšie v blízkosti 
obratníka Raka a obratníka Kozorožca, majú 
tú výhodu, že poznajú štyri ročné obdobia: 

jar, leto, jeseň a zimu. Príroda, ktorú nám dal náš 
Pán Boh je v každom období zaujímavá a krásna, 
prináša so sebou veľké odlišnosti, ktoré sú pre náš 
život významné. Raz kvitnú kvety, rastú plody, po-
tom ich zber a nakoniec ich využitie, spotreba. Ak 
by sme tieto deje prírody prirovnali k životu, tak 
môžeme hovoriť o  zrodení, vzostupe (naberaní) 
síl, klesaní (úbytku) síl a tým posledným obdobím 
je zhodnotenie života, vysvedčenie.

Tohtoročná jeseň začala skoro. Stromy hýria 
farbami a  po ešte zelenej tráve šuchocú popa-
dané listy, ktoré v nás evokujú pocit konca tep-
lých dní. Aj prvý novembrový týždeň je venovaný 
spomienke všetkým zosnulým. Ľudia v tom čase 
chodia na cintoríny, zapaľujú sviece a modlia sa 
nielen za svojich príbuzných a  známych, ale aj 
za tých, ktorí boli za života opustení, bez rodiny, 
alebo odvrhnutí od spoločnosti.

Tak si to žiadala aj Panna Mária pri zjave-
niach vo Fatime, aby sa ľudia modlili aj za duše 
v  očistci. Trom deťom ukázala, ako vyzerá pek-
lo a aj plačúce duše, ktoré sú v očistci a čakajú 
na spásu. Hore citovanú modlitbu, ktorú určite 
poznajú ľudia modliaci sa ruženec, naučila Pan-
na Mária tri fatimské deti, aby sa ju modlili a vy-
prosovali tak milosť pre duše, ktoré ju potrebujú. 
My modlitbou celého svätého ruženca zvoláva-
me päťkrát túto prosbu pre všetky duše čakajúce 
na milosrdenstvo, aby mohli vojsť do nebeského 
kráľovstva.

V kostoloch sa modlieva ruženec pred svätou 
omšou každý deň v roku, čiže najmenej 365 krát 

a  v  tom „dušičkovom období“ zaznievajú aj pri 
svätom kríži na cintorínoch. (Samozrejme, za 
podmienky, že sú otvorené kostoly, lebo pandé-
mia vírusu pokračuje a  počet nakazených ľudí 
stúpa.) Aj členovia nášho ružencového bratstva 
sa každý utorok pomodlia aspoň desiatok ružen-
ca s úmyslom: Za večnú spásu zomierajúcich, za 
duše v  očistci a  obrátenie hriešnikov. Posvätný 
ruženec sa modlia aj za zosnulého pred pohreb-
ným obradom.

Smrť je prechod z pozemského života do iné-
ho, do večného, čistého, kde niet bolestí, trápení 
a  výčitiek. Pozostalí by sa spravidla mali rado-
vať, ale plačú, lebo zosnulý už nie je s  nimi, je 
im smutno. Večný život znamená čistotu, pokoj 
a radosť. Večný život sa podobá zime, ktorá svo-
jou bielou, ligotavou perinou zakryla celú príro-
du a my, či už sme doma v teple, za oknom alebo 
v lese, v mraze na horách, len s úžasom sa kochá-
me a obdivujeme túto zasneženú krajinu: biele 
stromy, zamrznutý vodopád, cencúle na streche, 
mrazom vymaľované okná, sánkujúce sa bezsta-
rostné deti, snehuliakov. Takýto obraz prírody 
napĺňa život pocitom spokojnosti a radosti.

Milí čitatelia, modlime sa posvätný ruženec za 
seba, za rodinu, deti, za potreby nutné pre život 
na zemi (za prírodu, za počasie, za úrodu, za svet 
bez vojen, bitiek a  chorôb, za obrátenie hrieš-
nikov…). Modlime sa aj za zomrelých a  duše 
v očistci, lebo nikto z nás nevie, ako skončí, kam 
poputuje jeho duša. Týmto potešíme aj našu 
Matku, Pannu Máriu, a  získame jej prísľub, že 
bude stáť pri nás v hodine smrti. Preto naberme 
sily a opravme si známky, pokiaľ sa dá, v našom 
vysvedčení života, aby sme mohli, ako sa hovorí, 
„vojsť do neba aj s topánkami.“

Renáta Regecová

DUŠE
„Ó, Ježišu, odpusť nám naše hriechy,  

zachráň nás od pekelného ohňa, priveď do neba 
všetky duše, najmä tie, ktoré najviac potrebujú  

tvoje milosrdenstvo.“

RUŽENCOVÉ BRATSTVO

Pánova je zem i všetko, čo ju napĺňa, *
okruh zeme aj tí, čo bývajú na ňom.
Veď on sám položil jeho základy na moriach *
a upevnil ho na vodách. 
R.: Blahoslavení čistého srdca, lebo oni uvidia Boha.
Kto smie vystúpiť na vrch Pánov, *
kto smie stáť na jeho mieste posvätnom?
Ten, čo má ruky nevinné a srdce čisté, *
čo nedvíha svoju dušu k márnosti.  
R.: Blahoslavení čistého srdca, lebo oni uvidia Boha.

(Žalm 24, 1-2. 3-4b.)
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CIRKEVNÁ HUDBA

Akosi nám v  posledných časoch prichádza 
viac a viac na myseľ, aby sme si vážili prítomný 
okamih a aby sme nebrali ľudí a veci okolo nás 
ako samozrejmé. Takouto samozrejmosťou bola 
pre mňa hudba prítomná na svätých omšiach. 
No keď zvuk organa stíchol, uvedomila som si, 
že služba, ktorú konám je veľkou súčasťou môj-
ho života. Prežívanie svätej omše bolo zrazu iné.

Svätý Otec Benedikt XVI. pri posvätení organu 
v  Regensburgu v  roku 2006 vyslovil myšlienku, 
ktorá vystihuje zmysel liturgickej hudby a neza-
stupiteľné miesto organa – kráľovského nástro-
ja – v liturgii. Páči sa mi jeho vyjadrenie o poslaní 
a  zmysle nástroja. „Keď zvuk organa zaznieva, 
umožňuje tým ľuďom vnímať časť z nádhery na-
šej viery, z nádhery podnietenej samým Duchom 
Svätým. Takto si plní svoju evanjelizačnú funk-
ciu  – ohlasuje evanjelium svojím vlastným spô-
sobom.“

Markušovský organ je skutočne vzácnym hu-
dobným nástrojom starým viac než 100 rokov. 
Má dôležité a nezastupiteľné miesto v kostole. Je 
to nástroj, ktorý je potrebné chrániť, aby na ňom 
mohli hrať ďalšie generácie šikovných organistov.

Pôvod Maďarsko, Budapešť
Výrobca Fabrika Rieger, poradové 

číslo 1318
Rok vyrobenia 1900
Výzdoba ľalie, akantové listy, ružice
Elektrický pohon od roku 1950
Manuál 1
Registre 10
Píšťaly 414 (66 ešte drevených, 

ostatné kovové – najvyššie 
zo zinkového plechu, veľké 
a malé z cínovoolovenej 
zliatiny)

Ďalšie časti vzdušnice, mechy, čerpadlo 
vzduchu, organova skriňa, 
hrací stôl, traktúry (časť 
mechanizmu organa uvá-
dzaná do pohybu stlačením 
klávesu)

Marianna Sečková, organistka

Vnímať nádheru viery 
prostredníctvom hudby

SPOMIENKA NA RODÁKA Z LIESKOVIAN
Oznámenie uverejnené na webovej stránke La Salle
SMRŤ BRATA MICHELA-ÉTIENNA KROTKÉHO Z KOMUNITY STARŠÍCH 
BRATOV MONT LA SALLE

Dozvedeli sme sa o smrti brata Michela-Etienna Krotkého, z komunity star-
ších bratov v Mont-la-Salle v Libanone, ktorá sa stala v utorok 21. apríla 2020. 
Zverujeme ho milosrdenstvu Pána. Modlíme sa za celú rodinu postihnutú 
týmto odchodom.

Nech Boh dá bratovi Michel-Etienne Krotkému odmenu sľúbenú tým, ktorí 
mu verne slúžili.

Nech odpočíva v pokoji.

N
áš rodák Štefan Krotký (Michel-Etienne Krotky) pravidelne dostával a rád čítal náš časopis Pokoj 
a dobro, ktorý sme mu posielali do Libanonu. Podporoval nás povzbudivými slovami osobne, te-
lefonicky aj mailom takmer do svojej smrti. Napísal nám aj milú gratuláciu k 20. výročiu časopisu.

   Jeho portrét vám priblížime v budúcom vydaní nášho časopisu.                -red-
Viac informácií a fotografií nájdete na stránke: http://lasalle-po.org/2020/04/22/messe-de-funerailles-du-frere-michel-etienne-krotky-beit-mery/



BEH NA LEVOČSKÚ HORU
Mám otázku: Kedy ste naposledy bežali? Na autobus? Alebo za dieťaťom, ktoré vybehlo na cestu?  

Či za loptou na futbale? A napadlo vám niekedy, že behom môžeme aj pomáhať druhým?  
No ja by som si to donedávna ani nepomyslela, kým som sa nedozvedela o podujatí,  

ktoré aj tento rok prichystalo občianske združenie ORIEŠKY z Lieskovian.

Podujatie pod názvom Beh 
na Levočskú horu sa 29. 8. 2020 
uskutočnilo už po tretíkrát. Po-
čet účastníkov milo prekvapil. 
Prihlásilo sa 53 odvážnych. Tí 
najzdatnejší, ako náš bývalý 
kaplán Adam Rataj, bežali z Tep-
ličky cez Lieskovany, Danišovce 
a Odoricu až na Levočskú horu. 
Kto sa necítil na beh, putoval 
peši.

Moja maličkosť sa do tejto ak-
tivity zapojila špecificky: nazvala 
by som to „duchovný maratón“. 
Zopár kilometrov a  niekoľko 
hodín modlitby. Takže  – každý 
podľa svojich možností a schop-
ností. Podstatné bolo, že všetci 
došli do cieľa. Spotení, ale plní 
radosti a  pokoja. Počasie bolo 
ako na objednávku: nádherné 
slnko a vetrík na osvieženie.

V cieli nášho behu či putova-
nia nás očakával stan s  občer-
stvením a v ňom hlavná hrdinka 
nášho príbehu: šesťročná Ta-
marka s  mamičkou. Tamarkino 
zdravotné znevýhodnenie je tak 
rozsiahle, že nielenže nedokáže 
chodiť, ale nevie ani stáť, ani jesť, 

ani rozprávať. Všetko sa musí 
veľmi usilovne a  pomaličky 
učiť. A predsa žiari ako slniečko. 
I mňa za tých pár hodín očarila. 
Hlboký obdiv a  úctu si zaslúžia 
jej rodičia i všetci, ktorí sa o ňu 
starajú. Vyžaduje si to nemalé, 
a pritom permanentné úsilie. 

A  prečo toľko hovorím o  Ta-
marke? Pretože práve pre ňu 
bola táto akcia pripravená. Štar-
tovné, ktorým účastníci behu 
prispeli do pokladničky, bolo 
na konci odovzdané Tamarkinej 
mamičke, aby im aspoň čiastoč-
ne pomohlo uhradiť fyziotera-
pie, ktoré Tamarke pomáhajú, 
ale sú finančne príliš náročné 
a pre mladú rodinku neúnosné.

Toto však nebola jediná forma 
pomoci. Azda ešte dôležitejšia 
bola duchovná podpora cez 
modlitbu a  najmä svätú omšu, 
ktorú v  „dome Matky“, teda 
v Bazilike navštívenia Panny Má-
rie na Levočskej hore,  slúžil kap-
lán Adam Rataj. Ako vo svojom 
príhovore spomenul, je pozoru-
hodné prepojenie tohto behu za 
Tamarku s tajomstvom navštíve-

nia Panny Márie. Mária, so Spa-
siteľom pod srdcom, sa ponáhľa 
cez hory, aby pomohla Alžbete, 
svojej príbuznej. A  účastníci 
behu prišli, aby pomohli Ta-
marke. A  toto je žitá viera, toto 
je autentické kresťanstvo. Sám 
Pán to vyhlasuje v  Matúšovom 
evanjeliu (Mt 25, 31-40): „Poď-
te, POŽEHNANÍ môjho Otca…, 
lebo som bol hladný a dali ste mi 
jesť, bol som smädný a dali ste mi 
piť… Čokoľvek ste urobili jedné-
mu z  mojich najmenších, MNE 
ste urobili.“

Vďaka ti, Pane, za tajomstvo 
tvojho vtelenia  – za to, že si sa 
stal človekom a  týmto spôso-
bom sa tajomne zjednocuješ 
s každým z nás. Vďaka za každé-
ho, kto už pochopil, že pomáhať 
ľuďom v ich núdzi znamená do-
týkať sa tvojho mystického Tela. 
Daj, Pane, aby sme to stále viac 
a hlbšie chápali a prežívali, lebo 
vtedy sa budú diať zázraky – Bo-
žie kráľovstvo sa bude šíriť v nás 
a medzi nami.

Mária, Matka nádeje a  Pan-
na navštívenia, oroduj za nás 
u  svojho Syna a  pomáhaj nám 
rásť vo viere a  láske, ktorá nás 
nenechá užívať si svoje pohod-
lie, ale bude nás neustále pobá-
dať ponáhľať sa – hoci aj cez hory 
problémov  – k  našim blížnym, 
ktorí potrebujú našu pomoc ako 
nežný dotyk Božej lásky.

Sr. Viktória Kapustová

 Foto: Archív o.z. Oriešky
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REAKCIE  
OD ÚČASTNÍKOV
Nemám veľmi rád organizované 

hromadné podujatia, a  toto je 
asi jediné, ktorého sa zúčastňujem. 
Má v  sebe zvláštny mix fyzického 
a  duchovného rozmeru, ktorý sa 
Števovi Kapustovi, ako hlavnému 
organizátorovi, podarilo zladiť. 
Navyše, ak sa ešte podarí pomôcť 
niekomu, kto to naozaj potrebuje, 
tak to stojí za ten čas zorganizovať 
to a prísť si zabehnúť spolu so skve-
lými ľuďmi. A aj tá fyzická námaha 
má predsa len vyšší cieľ.

Tomáš Vanacký

Slnečné počasie bez vetra a  daž-
ďa umocnilo priateľskú atmo-

sféru behu z  Tepličky na Levočskú 
horu. Hromadný štart pri kostole 
po krátkej modlitbe predznamenal 
viac duševnú hodnotu podujatia 
ako športové ambície. Pokojný štart 
v nízkom tempe sa neskôr význam-
ne podpísal na mojom skvelom 
celkovom čase (polmaratón s  pre-
výšením 600m za cca 2h10m). Ani 
som netušil, že viem tak rýchlo be-
žať:), a to beh je to posledné, čo vo 
voľnom čase robím. Kvitujem výber 
trate, striedanie asfaltu, poľných 
a  lesných ciest. Hlavne Odorica 
bola očarujúca a opäť som sa utvr-
dil, že Spiš je najkrajší kút v  šírom 
svete. Na nedostatok „občerstvova-
čiek“ sa nemohol nik sťažovať a tak-
tiež na výborne označenú trať. Veľká 
pochvala organizátorom za pedant-
nú prípravu. Na záver to najdôleži-
tejšie, priama podpora Tamarky i jej 
rodiny dobrovoľným príspevkom, 
stretnutie s  priateľmi a  prostredie 
baziliky má blahodarné účinky na 
hodnotový rebríček konzumnej 
spoločnosti (aj môj). A aby ani telo 
nezávidelo duši, že tak veľa si zo-
bralo, tak dostane 23 km a  600 m 
prevýšenia v lone prírody.

Tomáš Buxar
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Každý rodič má záujem vychovávať dieťa čo 
najlepšie, aby vyrástol človek osožný rodine, spo-
ločnosti a  v  neposlednom rade i  Cirkvi. Máme 
záujem odovzdať skúsenosti, vytvoriť si priro-
dzenú autoritu, na ktorú má dieťa právo. Tá sa 
dosahuje predovšetkým rešpektovaním hraníc 
určených otcom aj matkou. Takouto autoritou 
sa rozvíja nadanie, talent, duchovné hodnoty, 
tolerancia voči druhým. No skôr, ako dieťa začne 
rešpektovať autoritu rodiča, pozorne skúma jeho 
osobnosť, hodnotí ju, berie si ju za vzor. Môžeme 
povedať, že ak má rodič úprimný vzťah k deťom, 
k manželskému partnerovi, prijíma spoločenské 
a  etické hodnoty, jeho slová sa zhodujú s  jeho 
skutkami, rešpektuje a  uznáva práva iných, do-
káže sa podriadiť autorite nadriadených, Cirkvi 
a štátu, v tom prípade si buduje prirodzený reš-
pekt a autoritu u vlastných detí.

V ostatnom čase sa zdá, že bolo dostatok príle-
žitostí byť príkladom v rešpektovaní autorít, pre-
dovšetkým autority Cirkvi, o  ktorej vieme, že je 
hierarchická, nie demokratická. Duch Svätý ne-
ustále zahŕňa Cirkev svojimi darmi, preto veríme, 

že naši kňazi, biskupi na čele so Svätým Otcom 
sa starajú o svoju Cirkev, zabezpečujú jej ochranu 
a vedenie. „Plodí nás v krste ako kresťanov tým, že 
nás znovuzrodzuje v Kristovi, bdie nad naším ras-
tom vo viere, privádza nás do náručia Otca, aby 
sme prijali jeho odpustenie, pripravuje pre nás 
eucharistický stôl, kde nás živí Božím slovom a Je-
žišovým Telom i Krvou, zvoláva na nás Božie po-
žehnanie a silu jeho Ducha, podopiera nás počas 
celého nášho života a  zahŕňa nás svojou nehou 
a  teplom, najmä v  najháklivejších okamihoch 
skúšok, utrpenia a smrti.“ 

(https://dku.abuba.sk/node/799)

Teda i  v  neľahkom období súčasnej korona-
krízy veríme, že Cirkev sa o  nás stará, a  preto 
rešpektujeme jej autoritu. Všetkým obetavým 
diakonom, kňazom, biskupom patrí veľká vďa-
ka nás veriacich za prinášané obete, kreativitu 
a ústretovosť v tomto neľahkom období. My lai-
ci máme túžbu sa zjednotiť s nimi a zahŕňame 
ich do našich modlitieb. Nech im to dobrotivý 
Boh vynahradí svojím požehnaním a ochranou.

Adriana Lazorová

„Veľkosť znamená dať 
pocítiť iným, že sú veľkí.”
Nie je nám neznáme, že v rodine sa vzájomne ovplyvňujú jej jednotliví členovia. Dospelí pôsobia na deti a deti 
na dospelých. Deti preberajú vzory správania, získavajú sociálne skúsenosti. Niekedy je priam humorné, ako 

vedia v správnej chvíli použiť naše „dospelácke“ frázy.

(Gilbert Keith Chesterton)
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Spracované podľa: https://forum.zdravie.sk/2500118/okultna-detska-literatura-a-hracky
http://www.pallotini-pastorace.cz/sites/default/files/custom/



„Veľkosť znamená dať 
pocítiť iným, že sú veľkí.”

Cnosť cností
Milí kamaráti, svätý Tomáš Akvinský  
nás učí, že pokora je cnosťou cností.  

Prečo pokora? Čo je to pokora? 

Pokora je cnosť, pri ktorej si človek 
uvedomuje vlastnú nedokonalosť. Byť 
pokorný znamená uvedomiť si svoju 
malosť, uvedomiť si, že neviem veľa 
vecí. Zdá sa to čudné, zvlášť teraz, keď 
medzi sebou bojujeme, kto bude prvý, 
kto bude mať lepšie známky v  škole, 
krajšie oblečenie, naj dovolenku, viac 
autíčok, bábik, počítačových hier či 
značkový mobil. No ak nechceme byť 
pyšní, mali by sme byť pokorní. Pokora 
sa prejavuje skromnosťou, rešpekto-
vaním druhých, uznaním toho, že nie 
všetko vieme, nie sme najlepší, ale pri-
známe si svoje chyby.

Svätá Matka Terézia z  Kalkaty nám ponúka 
pomôcky, ako byť pokorným:
• Čo najmenej o sebe hovoriť.
• Nezaoberať sa príliš sám sebou.
• Nechcieť usmerňovať záležitosti iných.
• Radostne prijímať opačné názory a  napome-

nutia. Nevšímať si chyby iných.
• Ustúpiť v diskusii, aj keď mám pravdu.
• Byť láskavý a milý, aj keď ma niekto pobúri.
• Prijímať nevšímavosť.
• Vybrať si vždy to, čo je ťažšie.
• Vyhýbať sa zvláštnostiam.

Vo Svätom písme nachádzame veľa výrokov 
o pokore. Napríklad v knihe Žalmov. Tu vás pro-
síme doplniť chýbajúce písmená (samohlásky).

P_n je d_brý a spr_v_dl_vý:

uk_zuje cestu hriešn_k_m.

P_k_rných vedie k spr_vn_m_ konaniu

a t_chých poúča o sv_j_ch cestách. 
(Žalmy 25:8-9)

Budeme mať radosť, keď aj vy nájdete vo Svätom 
písme výroky o pokore a napíšete nám ich, poprí-
pade priložíte obrázok o pokornom správaní.

Adriana Lazorová
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Foto: Archív o.z. Oriešky



 Foto: Peter Lazor
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pre mládež

Ú
lohou starozákonného proroka 
Samuela bolo pomazať nového 
izraelského kráľa. Pán ho poslal 
k  Izaimu, aby mu ukázal svojich 

synov. Otec priviedol všetkých, v  jeho 
očiach „vhodných“, ale Boh neukázal 
ani na jedného z nich. Izai sa priznal, že 
najmladší pasie ovce, čo bola práca slu-
hov. Samuel po neho poslal a pred oča-
mi jeho bratov pomazal Izraelu nového 
kráľa – Dávida.

Možno si to už zažil. Modlíš sa a pro-
síš Pána, aby ti čosi vzal či daroval. Bu-
dúcnosť môže priniesť 14 000 605 mož-
ných koncov. No Boh, akoby to nepočul. 
Neodpovedá na to, o  čo ho prosíš, ale 
predsa sa čosi deje. Výsledkom je ten je-
diný záver, ktorý je oveľa lepší ako všet-
ky tvoje predstavy.

Neštandardný Boh
Vo filme Avengers Infinity War sa skupina 
známych hrdinov snaží poraziť Thanosa,  

ktorý má v úmysle vyhladiť polovicu života 
vo vesmíre a vládnuť nad zvyškom.  

V jednom okamihu má doktor Strange vízie 
budúcnosti. Videl 14 000 605 možných 
koncov súboja s Thanosom. „Koľkokrát 

sme zvíťazili?“ – pýta sa Stark. Odpoveď 
bola desivá: „Raz…“. V poslednej časti – 

Avengers Endgame – vo veľkom boji,  
do ktorého sa zapojili všetci kladní 

hrdinovia tohto príbehu, vyzerá všetko 
beznádejne. Ani spojenie síl Thora 

a kapitána Ameriky nedokázalo Tahnosa 
poraziť. Stark sa pozrie na doktora 
Strangea. Ten mu ukáže zdvihnutý 

ukazovák – toto je ten jediný víťazný 
koniec. Stark obetuje svoj život na 

záchranu vesmíru a nepriateľ je porazený.
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Poďakovanie za úrodu. Foto: Pavol Zmuda

Naše plánovanie
Plánuješ jednu vec, no dru-

há sa stáva realitou. Meškanie 
vlaku môže priniesť neoča-
kávané stretnutie. Vyhodenie 
z prvého termínu skúšky môže 
priniesť A na ďalšom. Choroba 
či smrť stmeľujú rodiny. Boh 
niekedy nekoná podľa našich 
predstáv, lebo chce zo situácií 
vyťažiť väčšie dobro. Mnoho 
biblických príbehov a  živo-
topisov svätých nám hovorí 
o ľudských plánoch, ktoré Boh 
zmenil na čosi nadpozemské.

Malý Jožko hovorí mame: 
„Dnes nám pani katechétka 
na náboženstve rozpráva-
la o  tom, ako vyšli Izraeliti 
z  Egypta. Mojžiš ich viedol po 
púšti. Zrazu prišli k  Červené-
mu moru. Tu Mojžiš povolal 
vojsko a  loďstvo, postavili cez 

more núdzový most, a  keď ce-
zeň Izraeliti prešli, vyhodili ho 
do vzduchu a  vojaci z  Egypta, 
ktorí na ňom boli sa utopili.“ 
„Si si istý, že takto vám to roz-
právala pani katechétka?“  – 
pýta sa mama. „Nie,“ povedal 
Jožko, „ale keby som ti to pove-
dal tak ako ona, neverila by si 
mi.“ Možno sa už dlho modlíš 
na nejaký úmysel a  výsled-
ky neprichádzajú. Nechaj to 
na nášho Pána, vie o  tvojich 
modlitbách, o tom, prečo máš 
zlomené srdce. Neriadi sa na-
šimi predstavami, ale koná 
„neštandardne“.

Sú tým poznačené celé deji-
ny: Boh posiela na zem svojho 
Syna, aby spasil hriešne ľud-
stvo, svätý Pavol, ktorý videl 
svoje poslanie v zabíjaní kres-
ťanov sa stáva jedným z  naj-
horlivejších kazateľov, mladý 

muž, ktorý mal rád víno, ženy 
a  spev, dokonca mal neman-
želské dieťa, no stále hľadal 
pravdu vo filozofii, sa vďaka 
modlitbám svojej matky ob-
rátil a  dnes ho poznáme pod 
menom svätý Augustín. Alebo 
tínedžerka, ktorá mala svoje 
plány do budúcnosti a milova-
la život, dostala rakovinu kostí 
a umiera vo veku 19 rokov, no 
aj napriek chorobe nestratila 
úsmev a nádej v Bohu – Chiara 
Luce Badano. Nick Vujicic je 
37 ročný chlapík, ktorý sa na-
rodil bez rúk a  nôh. V  detstve 
sa pokúsil o  samovraždu a  tr-
pel depresiami. V  pätnástich 
rokoch uveril v  Boha a  dnes 
svedčí o  Božej láske v  mno-
hých krajinách sveta. A čo ty? 
Aký je tvoj príbeh s  Bohom, 
ktorý koná „neštandardne“?

Mária Reinerová ml.
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RECENZIA/KNIHA

Mark a Jill prekonali v posled-
ných rokoch neveru a aj na zákla-
de tejto nepríjemnej skutočnosti 
dokázali nanovo vybudovať svoj 
vzťah. Po takomto narušení dô-
very a lásky sa vzdali snahy o do-
konalosť, ktorá bola pre nich ty-
pická po svadbe. Namiesto toho si 
dali záväzok, že svoj vzťah budú 
aktívne rozvíjať. 

Hneď v  úvode priznávajú, že 
na vzťahu „pracovali“ aj pred jeho 
prerodom. Vyhradili si čas pre 
seba v podobe výletov, kultúrnych 
podujatí, chodievali na dovolen-
ky bez detí, stretávali sa s  inými 
manželskými pármi. Mark ako 
pastor často radil iným partnerom 
a spolu s Jill dokonca pripravovali 
snúbencov na manželstvo. Všetky 
tieto aktivity boli napokon iba po-
vrchným zamestnávaním sa rôz-
nymi činnosťami, ktoré na prvý 
pohľad pôsobia ako správne a ako 
prejav ich snaživosti.

Chýbala však hĺbka a  snaha 
skutočne porozumieť svojmu 
partnerovi. Kvôli tomu ich man-
želstvo pomaly chradlo a prispie-
valo k  tomu najmä týchto sedem 
problémov: nerealistické očaká-
vania, bagatelizovanie, neprijatie, 
nezhody, obranné reakcie, naivita 
a vyhýbavé emócie. Čítať ich kni-
hu je ako počúvať rozhovor dvoch 
ľudí, ktorí sa veľmi dobre poznajú 
a navzájom svoje príbehy dopĺňa-
jú o detaily, ktoré ten druhý vyne-
chal. Konfrontujú svoje pohľady 
na vec i skúsenosti z detstva, ktoré 
majú a úplne otvorene priznávajú 
svoje zlyhania. V praxi to zname-
ná, že sa striedajú v  jednotlivých 
odsekoch  – raz k  nám cez riadky 
prehovára Jill a raz Mark.

K  čítaniu, ale predovšetkým 
k  premene myslenia, konania 
a  napokon i  srdca, pozývajú aj 
manželov, ktorí neveria, že by 
sa do tohto procesu ochotne 
zapojil ich partner. Manželstvo 
je systém a  ak sa v  ňom zmení 
jedna zložka, druhá na to bude 
musieť zareagovať. Trvá to však 
dlho a  vyžaduje to pevnú vôľu. 
Jill a Mark v knihe využívajú po-
znatky z  mnohých ďalších kníh 
a  povzbudzujú čitateľa, aby po 
dočítaní tejto knihy siahol aj po 
ďalšej literatúre o manželstve.

Táto kniha o sebarozvoji je vý-
nimočná svojou štruktúrou. Na 
konci každej kapitoly sú otázky, 
úlohy, odkazy na online testy 
a námety na spoločné rozhovory. 
Ich cieľom je pomáhať čitateľo-
vi spoznať samého seba, vzorce 
správania pochádzajúce ešte 
z detstva a neskôr tiež komuniko-
vať s partnerom otvorene o hlbo-
kých témach. V tomto procese sa 
môžu objaviť rozličné potláčané 
problémy, napríklad zatrpknu-
tosť alebo traumy. Preto autori 
uvádzajú aj modlitbu inšpirujúcu 
k prizvaniu Boha do vzťahu man-
želov a  prosbu o  pomoc pri ich 
premieňaní.

Jill Savageová je zároveň autor-
kou a  spoluautorkou kníh Dosť 
bolo dokonalých mám a  Dosť 
bolo dokonalých detí. Podobne, 
ako v  knihe venovanej manžel-
stve, v  nich kladie dôraz na ne-
zdravé porovnávanie sa s  inými. 
Preto si ich slovami ešte raz pripo-
meňme: Žiadne manželstvo nie 
je dokonalé. No každé manžel-
stvo sa môže zlepšiť.

Zuzana Klučárová

Dosť bolo dokonalých 
manželstiev • 16. júla 2020 v deň sviatku Kar-

melskej Panny Márie boli ve-
riaci z Tepličky na púti v Schu-
lerlochu.

• 30. júla pod vedením nášho 
p. kaplána Romana Sanigu sa 
deti, mládež aj starší veriaci 
z farnosti (aj z Tepličky) zúčast-
nili púte vo Vysokej nad Uhom, 
v rodisku našej prvej blahosla-
venej laičky Anky Kolesárovej.

• 11. augusta skupina veriacich 
z  Tepličky bola na výročnej 
púti k sv. Filoméne v Spišskom 
Podhradí, ktorej predchádzala 
aj deväťdňová novéna.

• V  dňoch 20. až 26. augusta 
sa upravovalo okolie kostola 
v  Tepličke. Kanálik na odvod 
vody pred vstupnou bránou, 
opravoval sa a  natieral múr 
i  celé oplotenie kostola. Na 
prácach sa podieľali niektorí 
členovia hospodárskej rady 
aj zopár ochotných mladších 
i  starších veriacich, ktorým 
patrí naše poďakovanie.

• 2. septembra bol prevezený 
k  reštaurátorovi do Levoče na 
povrchovú úpravu nový dre-
vený oltár, ktorý bude umiest-
nený v  severnej lodi Božské-
ho Srdca Ježišovho v  kostole 
v Tepličke.

• 6. septembra na sviatok Naro-
denia Panny Márie celebroval 
odpustovú slávnosť v  Tepličke 
náš pán kaplán Roman Saniga.

• 13. septembra v kostole v Tep-
ličke prijalo od nášho p. farára 
Štefana Saloku 1. sv. prijímanie 
11 detí.

• 27. septembra sa veriaci z Tep-
ličky zúčastnili na pobožnosti 
Krížovej cesty vonku na kalvá-
rii, ktorú viedol historik a kňaz 
Ľubosláv Hromják.

Mária Koňaková,  
Jozef Sendrej

Mark a Jill
Savageovci

INFORMÁTOR 
Teplička



MOJÍM VENOM SÚ RUKY OCHOTNÉ
Aj v tomto roku eRkári v našej far-

nosti organizovali letné tábory, kto-
ré vzhľadom na aktuálnu situáciu 
prebiehali dennou formou na fare 
v Markušovciach. Pre deti od 4 do 8 
rokov sa konal tábor v  dňoch od 8. 
do 11. júla. Zúčastnilo sa ho 31 detí, 
ktoré spolu s  11 animátormi prežili 
dobrodružstvá Máše a medveďa.

Tajomstvo ostrova Poko-Poko spo-

ločne odhaľovalo 24 detí vo veku od 
9 do 15 rokov spolu s  10 animátor-
mi a kuchárom v čase od 24. do 28. 
augusta. Táborov sa zúčastnili deti 
z  Markušoviec, Tepličky a  okolia. 
Obetaví a  šikovní animátori pripra-
vili deťom nezabudnuteľné a  krás-
ne chvíle. V  mene celej farnosti im 
ĎAKUJEME. Nech dobrotivý Pán 
odmení ich námahu i obetovaný čas.

PRÍĎ, MILÝ JEŽIŠKO, PRÍĎ MI DO SRDIEČKA
Pre šírenie pandémie koronavíru-

su sa termíny prvého sv. prijímania 
v našej farnosti posúvali do letných 
prázdninových dní. V  Markušov-
ciach sa vysluhovalo 19. a  25. júla 

2020. Deti na túto významnú uda-
losť pripravovali Martina Mrovčá-
ková a  Marianna Sečková, rómske 
deti bývalý pán kaplán Adam Rataj 
a katechéta Radovan Marcinčin. 

NEZLOMNÁ DUCHOM, PEVNÁ VO VIERE
Bezvýhradne to platí pre našu 

nebeskú Matku, Sedembolestnú 
Pannu Máriu  – patrónku Sloven-
ska. Je pre nás všetkých vzorom 
nesenia kríža a  útočiskom v  ťaž-
kostiach. Určite sa k  nej celý život 
utieka aj pani Agnesa Rimbalová, 
ktorá 15.  9.  2020 oslávila 90 rokov. 
Pri tejto príležitosti sa vo farskom 
kostole konala súkromná ďakov-
ná svätá omša, ktorú na jej želanie 
celebroval jej vnuk Janko Rimbala. 

V homílii opakovane zdôraznil naj-
vyššiu prirodzenú hodnotu, ktorou 
je rodina. Pre jej zdravé fungovanie 
je potrebný dostatok tolerancie 
a  rešpektu všetkých členov. Sym-
bolickým darčekom pre celú rodi-
nu bol rodinný rodokmeň, ktorého 
autorom je výtvarne nadaný Vlado 
Rimbala. Do ďalších dní osláven-
kyni želáme hojnosť Božích milostí 
a  stálu ochranu jej nebeskej pat-
rónky.

V DEŇ SLÁVNY VITAJ V NAŠICH SRDCIACH,  
SV. MICHAL, PATRÓN NÁŠ

Dňa 27. 9. 2020 sa vo farskom kos-
tole konala slávnostná bohoslužba 
ku cti sv. Michala Archanjela, pat-
róna našej farnosti. Vo svojom prí-
hovore pán kaplán Roman Saniga 

apeloval na potrebu vernosti povo-
laniu v každej oblasti nášho života 
a vyzval všetkých do každodenného 
boja so zlom, ktoré sa čoraz viac šíri 
vo svete.

Monika Hamráková

pokoj
A dobro
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Naša redaktorka, jazyková korektorka Barborka Klučárová prijala  
3. októbra 2020 sviatosť manželstva.  

Novomanželom Chovancovým gratuluje celá redakcia.



Kostol v Tepličke. Foto: archív


