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Editoriál

Milí čitatelia!
Práve ste sa začítali do 100.-ho vydania časopisu Pokoj a dobro. Priam neuveriteľné! Začíname 20. ročník, ktorý
vyvrcholí v marci 2019, kedy si pripomenieme jeho 20. výročie.
V plnej pokore si uvedomujeme, že je
to úžasný príbeh, ktorý začal skromne
a s troškou neistoty, ako to „ustojíme“.
No zároveň s pevnou istotou, že ak to
bude požehnané dielko, tak vydrží.
Vďaka Bohu do teraz.
Za týmto príbehom sa skrýva množstvo mien a čísel, ľudských príbehov
a osobných zápasov, aj ocenení, ale
hlavne presvedčenie, že to má zmysel.
Na jednej strane je redakčný tím ľudí,
ktorí prichádzali a odchádzali a zanechali, či zanechávajú svoju osobitú stopu. Na druhej strane sú to čitatelia, dobrodinci a podporovatelia. Obidve strany
sú rovnako dôležité.
Preto sme sa rozhodli, že sa chceme
spoločne podeliť o radosť a vďaku za to,
že sa dielko vydarilo.
Najlepšie to môžeme vyjadriť na spoločnej ďakovnej svätej omši, na ktorú vás
všetkých v sobotu 7. 4. 2018 pozývame.
Tešíme sa!
Za redakciu

Monika Hodnická
šéfredaktorka
monika.hodnicka@gmail.com

foto:
Peter
Lazor
Foto:
Šimon
Salanci
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Induktívne štúdium Biblie
Ako plnohodnotne prežiť Pôstne obdobie? Ako revitalizovať svoj duchovný život? Jednou z možností,
ktorá sa nám ponúka, je induktívne štúdium Biblie. Ide o spôsob čítania Biblie, ktorý si vyžaduje čas
na prípravu i realizáciu. Investovať námahu sa však v tomto prípade určite oplatí.
Keď s takýmto spôsobom čítania začíname, je najvhodnejšie
zakúpiť si knihu alebo pracovný zošit, kde nájdeme návod,
ako postupovať. Odporúčam
autorku Kay Arthurovú, ktorá
vytvorila sériu publikácií s prepracovaným spôsobom štúdia
niektorých biblických textov.
A možno by tohtoročným
pôstnym predsavzatím mohlo
byť induktívne čítanie jedného
apoštolského listu.

Ako na to?

POMÔCKY:
• Biblia
• farbičky
• zápisník
• štvorfarebné pero
(zvýrazňovače)

POSTUP
Štúdium je rozdelené do
niekoľkých týždňov (závisí od
knihy, ktorú chcete preštudovať). Každý týždeň je venovaný
jednej kapitole, pričom úlohy
s podrobnými inštrukciami sú
v rozumnej miere rozvrhnuté
na jednotlivé dni. Pripravte sa
na to, že budete odpovedať na
otázky, zvýrazňovať, vyfarbovať, podčiarkovať, zapisovať,
diskutovať, no hlavne dôkladne premýšľať o Božom slove.
ÚVODNÉ OTÁZKY
Po prečítaní každej kapitoly
je potrebné odpovedať na šesť
otázok:
1. O čom je táto kapitola?

2. Kto sú hlavné postavy?
3. Kedy sa odohráva táto
udalosť/ učenie?
4. Kde sa to odohráva?
5. Prečo sa to deje
alebo hovorí?
6. Ako sa to stalo?
ČASOVÉ ÚDAJE
je dobré označovať symbolom hodín (na okraj verša),
alebo si ich vyznačiť (podčiarknuť/vyfarbiť) jednou farbou.
Nemusí ísť len o priamy časový
údaj, ale aj slová: potom, keď,
neskôr, v tom čase…
KĽÚČOVÉ SLOVÁ
sú dôležité slová, ktoré sa
vyskytujú v celej Biblii alebo
v jednotlivej kapitole. Odporúčame vypracovať si systém
ich označovania na kartičku
a používať ju ako záložku pri
štúdiu. Každé slovo by malo
byť farebne odlíšené a môžeme
si k nemu vymyslieť aj značku.
Príklad: slovo milosť vyfarbiť namodro, ohraničiť žltou
a pod.
MIESTO
Miesta sú dôležité v historických i biografických knihách
Biblie a odporúča sa označiť
ich zelenou farbou (podčiarknuť). Podčiarknuté miesta je
vhodné následne si vyhľadať
na mape (nájdeme ju v Biblii),
aby sme poznali geografický
kontext.
TÉMA
Po prečítaní jednotlivej kapitoly, odpovedaní na šesť otázok

a vyznačení vyššie uvedených
bodov, je dobré zapísať si hlavnú tému kapitoly do zápisníka. V prípade, že sa pri našom
štúdiu a následnom rozjímaní
vynoria problematické otázky,
odpovede nemusíme hľadať
sami. Pomôže teologická literatúra či rozhovor s kňazom.
Každé induktívne štúdium je
dobré začať modlitbou. Ak sa
vám úlohy budú zdať náročné,
nenechajte sa odradiť. Je lepšie
splniť čiastočne aspoň niektoré
z nich, ako nezačať vôbec.
Barbora Klučárová

Zdroj: Kay Arthurová: Vyslobodenie z pút
Božou mocou

3

01 pokoj
2018

A dobro

Byť na svätej omši znamená
stáť pri Ježišovom kríži
Každá svätá omša je sprítomnením udalosti Kristovej smrti na kríži. Byť prítomný na slávení
Eucharistie je vždy akoby stáť na Kalvárii. Nemožno dobre sláviť svätú omšu bez toho,
aby sme si nevšimli kríž. Pánov oltár a kríž sú neoddeliteľné skutočnosti.
Nemá sa sláviť Eucharistia bez symbolu kríža. Kríž vedľa obetného stola hlása, že to,
čo sa uskutočňuje na oltári nekrvavým spôsobom, sa krvavým spôsobom odohralo na kríži.
Ondrej Švančara

foto: Peter Lazor
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Vôľa Otca
Treba vedieť, že to, čo Kristus pretrpel, i to, že
zomrel na kríži, je naplnením vôle nebeského Otca,
realizáciou Kristovej poslušnosti až na smrť. Teda
Otcova láska sa zjavuje v Kristovej poslušnosti,
láska, ktorá chce zachrániť deti. Nesmieme na ňu
zabudnúť. Práve svojou poslušnosťou až na smrť ju
Kristus najdokonalejším spôsobom zjavuje.
A tak nám na svätej omši nestačí iba pozerať na
kríž. Očami viery treba dovidieť až za kríž a cez
trpiaceho Syna vnímať milujúceho Otca. Na kríži je pribitý Boží Syn. Už toto konštatovanie poukazuje na Otca. Uznať ho za Syna, za Božieho
Syna, je vlastne prihlásiť sa k Otcovi a vytušiť jeho
lásku k nám. Preto evanjelisti pri opise Kristovho
utrpenia a smrti dávajú taký dôraz na vyhlásenie,
že Ježiš, pribitý na kríži, je Boží Syn. Podávajú to
v dvojakej forme: v zápornej i kladnej.

Boží Syn

Najprv citujú tých, ktorí upierajú Kristovi Božie
synovstvo. Veď vlastne kvôli tomu, že sa vyhlasoval za Božieho Syna, ho križujú. To bola hlavná
príčina jeho odsúdenia na smrť. Ale evanjelisti
nechávajú zaznieť aj vyznanie viery v Božie synovstvo Ježiša, vkladajú ho do úst stotníkovi:
„Tento človek bol naozaj Boží Syn.“ (Mk 15,39)
Dve skupiny ľudí, jedni nevidia v ukrižovanom
Božieho Syna a druhí vidia a veria. „Kto si nectí
Syna, nectí si ani Otca, ktorý ho poslal.“ (Jn 5,23)
Ak je pre nás ukrižovaný Ježiš Božím Synom,
hľadajme v jeho situácii na kríži inšpiráciu, ako
žiť, ako praktizovať naše spoločenstvo s Ježišovým a naším Otcom.

Dialóg na kríži

Je mnoho vecí, ktoré si treba všimnúť na ukrižovanom Synovi – jeho poslušnosť Otcovej vôli, jeho
trpezlivosť, jeho tichosť, jeho nekonečnú lásku.
Sústreďme našu pozornosť na Ježišov rozhovor
s Otcom na kríži.
Ježiš na kríži vedie dialóg so svojím Otcom.
Útržky z tohto jeho rozhovoru čítame v evanjeliách. „Bože môj, Bože môj, prečo si ma opustil?“
(Mt 27,46); „Otče, odpusť im, lebo nevedia, čo robia.“ (Lk 23,34); „Otče, do tvojich rúk porúčam
svojho ducha“ (Lk 23,46). Podľa Ježišovho vzoru
nadviažme aj my pri slávení Eucharistie dialóg
s nebeským Otcom v duchu týchto troch výpovedí.

Bože môj, Bože môj,
prečo si ma opustil?
Toto nie je výkrik zúfalca, sú to začiatočné slová žalmu, ktoré potvrdzujú, že Ježiš je Boží Syn.
Sú vyznaním Otca, ku ktorému sa Ježiš z kríža
hlási. Ako jeho bratia a sestry robme aj my tak
v každej životnej situácii: v utrpení i v bolesti,
v šťastí i v nešťastí, či sme pribití na kríž, alebo
stojíme len vedľa neho, vždy sa hlásme k Otcovi
a priznávajme sa, že sme jeho deti. Už nám netreba hovoriť slová starozákonného žalmu, keď
nám Kristus vložil do úst novozákonné vyznanie,
vždy a všade volajme – „Otče náš, ktorý si na nebesiach.“ Komunikujme slovami tejto modlitby
s Otcom. Túto modlitbu necháva mocne zaznieť
aj liturgia svätej omše.

Otče, do tvojich rúk
porúčam svojho ducha.
Je to vyjadrenie bezhraničnej dôvery a odovzdanosti Otcovi. Osvojme si túto nádej, tento
postoj dôvery Syna k Otcovi. Natoľko sme Božími deťmi, nakoľko vieme dôverovať nebeskému
Otcovi, s ním rátať, spoľahnúť sa na jeho starostlivú lásku.

Otče, odpusť im,
lebo nevedia, čo robia.
Modlitba milujúceho za milovaných. To je
inšpirácia pre všetky Božie deti – milovať kvôli
Bohu každého človeka, malých i veľkých, priateľov i nepriateľov. Len tým je uctený, oslávený
a milovaný Otec, keď sa jeho láskou milujeme.
Postoj lásky zobrazený na kríži je návodom, ako
milovať Otca v ľudských bratoch a sestrách, ako
milovať neviditeľného v tých, ktorých vidíme
každý deň.
Pohľad na kríž nám pomáha vždy lepšie a hlbšie v Kristovi objavovať Božieho Syna a v ľuďoch
dokonalejšie spoznávať bratov a sestry. „Otče
náš“ vo svätej omši bude vyznaním našej viery,
odovzdanosťou do jeho starostlivosti a prísľubom aj lásky k ľuďom. Touto modlitbou sa na
svätej omši pridávame k Ježišovej modlitbe, ktorou sa Otcovi prihováral z kríža a stotožňujeme
sa s ním.
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zahraničie

Sila bez mobilnej aplikácie
Rýchle podnety a najnovšie informácie ponúka v digitálnom svete už aj cirkevná oblasť.
Avšak Božia moc rastie predovšetkým v tichu a v modlitbe.

Tak ako všetci – aj kresťania sú
už digitálne vybavení. Vatikán
sa prezentuje na internete a zároveň naplno využíva komunikačné kanály. Každá biskupská
konferencia má vlastný internetový portál. Katolícka cirkev
v Nemecku sa prezentujena
stránke www.katholisch.de,
biskupstvá
Rakúska
na
www.kirche.at, nemecky hovoriace Švajčiarsko má svoje mediálne miesto na www.kath.ch.
Aj evanjelickí kresťania majú
podobné on-line ponuky. Platí
to aj pre jednotlivé diecézy, rehoľné spoločenstvá, pre náboženské inštitúty a kresťanské
organizácie. Tiež sa rozhodli
pre web, ako kresťanské spoločenstvá, ktoré šírením slova
obhajujú pravú katolícku vieru
v digitálnej sieti; občas vo formuláciách, ktoré pripomínajú
pravé politické spektrum. Ide
o vieru a odvolávajú sa pritom
na Bibliu, Božie Slovo.
Ruminatio (lat.) – znova „prežuté“ Božie Slovo, je starou tradíciou mníchov. To, čo človek
prečíta z Biblie, má byť – podľa
tohto duchovného cvičenia –
počas dňa znova „prežuté“. Božie Slovo sa má usadiť, preniknúť do srdca, preniknúť dušu.
Otázka nie je: Čo my urobíme
s Božím Slovom?, ale: Čo urobí
Božie Slovo s nami?
Slovo z čítania dňa alebo verš
žalmu, ktoré si ráno prečítame
alebo vypočujeme, nám môže
zostať v pamäti, môžeme ho
z nej vyloviť, môže sa nám stať
sprievodcom. Mobilné aplikácie nám pritom pomáhajú.
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Existujú rozličné – modlitby
počas dňa; čítanie z liturgie
dňa; duchovné podnety; dokonca celá Biblia sa dá nainštalovať do smartfónu.
Dôležité však je, aby sme tieto pomôcky z času na čas odložili. Tak, ako keď človek zatvorí
knihu, alebo keď opustí stoličku po spoločnej modlitbe. Až
vtedy môže začať to znova
„prežutie“. To si však vyžaduje
disciplínu, sebaovládanie.
Hoci všetky tie digitálne médiá sú praktické, majú však
dynamiku, ktorá rýchlo ovládne osobnosť. Ľudský mozog
reaguje s obľubou na vzruchy,
má rád prudké podnety. Rýchle informácie, lákavé titulky
a všeličo iné, čo rýchlo prečítame, nedáva veľký priestor
na to, aby sa to aj „usadilo“.
Niektoré webové stránky, aj tie
kresťanské, kŕmia túto vlastnosť mozgu, ktorý baží po novinkách. Nie novinky, ale to, čo
ten či oný biskup údajne povedal; nie Kristus – Hlava Cirkvi,
ale kritika rozhodnutí pápeža;
nie Božie Slovo, ale mocenský
boj o výsostné práva interpretácií, tvoria obsah väčšiny
správ.
Bezradnosť vo vzťahu k Bohu
je zamaskovaná za novinky
z Cirkvi. To, čo patrí v bulvári k novinkám o nešťastiach
a zločinoch, sú v kresťanských
médiách správy o tom, čo-ktokde vraj povedal o témach, ktoré sa neustále a donekonečna
opakujú. A ak si ešte pozrieme
on-line komentáre na sociálnych sieťach, pochopíme pá-

peža Františka a jeho kritiku na
klebety v cirkevných kruhoch.
Akoby sme niekedy veľmi
necítili moc, ktorú mal Ježiš.
Evanjelista Marek opisuje Ježiša, ako prvýkrát vystúpil
v synagóge v Kafarnaume, kde
uzdravil posadnutého. Ľudia
sa zľakli. Všetci sa čudovali
a jeden druhého sa vypytovali:
„Čo je to? Nové učenie s mocou!
Aj nečistým duchom rozkazuje
a poslúchajú ho.“ (Mk 1,27).
O niekoľko veršov ďalej sa uvádza: „Včasráno, hneď na úsvite,
vstal a vyšiel von. Utiahol sa na
pusté miesto a tam sa modlil.“
(Mk 1,35). Z tejto krátkej poznámky sa dá vytušiť tajomstvo
Ježišovej veľkej moci. Vnútorná
Ježišova sila a moc vyrastá z ticha, z modlitby, z osobného zápasu s Bohom.
Úplne bez internetu a mobilnej aplikácie.
Monika Hodnická

(preklad: Die Kraft ohne App; in: Der Kommentar; Christ in der Gegenwart Nr. 4; 28.
Januar 2018)
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Ako dodržať pôstne
predsavzatia

V roku sú dva špeciálne dni – Nový rok a Popolcová streda – kedy mnohí bilancujeme svoj život a hľadáme
v ňom boľavé miesta. Chceme ich vyliečiť náplasťou predsavzatia – rozhodneme sa, že čosi každý deň
zmeníme k lepšiemu. Problém začína zväčša po troch dňoch, keď vyprchá počiatočná motivácia a radosť
z niečoho nového. Rutina nás láka do starých koľají, ako teda v zmene vytrvať?

Prítomný čas
Radikálne odriekanie, keď si
jedného dňa povieme, že odteraz už nikdy nebudeme fajčiť,
jesť mäso či hrať hry v smartfóne, zaplaví mozog úzkosťou.
Na plecia si naložíme celú svoju budúcnosť a pod takou ťarchou sa nedá vykročiť, aj keby
to malo trvať „iba“ štyridsať
dní. Namiesto „už nikdy nebudem jesť sladkosti“ si môžeme
povedať „dnes nebudem jesť
sladkosti“. Jednoduchý psychologický trik urobí z nezvládnuteľnej predstavy celkom znesiteľný spôsob, ako na to.

Rozptýlenie mysle
Človek je bytosť riadená
vlastnými zvykmi. Denne robíme stovky úkonov určitým
spôsobom, bez premýšľania.
Preto je akákoľvek zmena prijímaná rozpačito a zlozvyk
nezmizne dovtedy, kým ho
nenahradíme niečím novým.
V prípade jedla je to pomerne
jednoduché – nezdravé sa dá
nahradiť zdravšími alternatívami. U ostatných závislostí, ako
je fajčenie či nadmerné sledovanie televízie, je problém
ukrytý v chemických látkach
okupujúcich náš mozog. Kvôli
nedostatku dopamínu a se-

rotonínu sa snažíme navodiť
pocit pohody a príjemnosti nesprávnym spôsobom. Pritom
existuje jednoduchý trik – počas športovania alebo cvičenia
je náš mozog týmito chemickými látkami doslova zaplavený.
Pozitívne účinky pohybu boli
potvrdené aj u ľudí trpiacich
depresiou. Do pľúc a krvi dostaneme viac kyslíka, uvoľníme
stuhnuté svaly a dobrý pocit sa
z tela dostane i do mysle.

níckej činnosti – aj malý plameň osvetlí celú miestnosť, čím
viac dobrého dokážeme spraviť,
tým menej priestoru ostane pre
to zlé.
Zuzana Klučárová

Niečo navyše
Osobnosť si môžeme predstaviť ako krivku, ktorá niekde
klesá a inde zase prudko stúpa. Aby plynula harmonicky,
je potrebné nielen zarovnať
kopce a zbaviť sa toho, čo je
navyše, ale aj naplniť priehlbiny tým, čo nám chýba. Dať do
každého dňa viac úsilia a pripísať si na zoznam povinností
ďalšiu položku znie ako niečo,
na čo rozhodne nemáme čas
ani energiu. Preto musíme vyberať s rozumom, ideálne niečo, čo netrvá dlhšie ako desať
minút. Ak existujú zlozvyky,
musia nutne existovať aj „dobrozvyky“. Darovať veci, ktoré
nepotrebujeme, venovať sa
vlastnému duchovnému životu
alebo raz týždenne pridať do
programu hodinu dobrovoľ-

foto: Peter Lazor
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Celé stáročia nám kostolné
zvony trikrát denne ohlasujú
tajomstvo Zvestovania Pána
a zároveň zvolávajú na modlitbu
Anjel Pána. Keď nastala plnosť
času, Boh poslal anjela Gabriela
k Panne Márii, aby jej oznámil,
že sa stane matkou Vykupiteľa –
Mesiáša slovami: „Zdravas, Mária
milosti plná.” Mária, aj keď to
nebolo pre ňu vôbec jednoduché,
prijala Božiu vôľu a v pokore
odpovedala: „Hľa, služobnica Pána,
nech sa mi stane podľa tvojho
slova.“

foto: Peter Lazor
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Zvestovanie v kostole
v Tepličke
V mariánskom kostole v Tepličke je nad zreštaurovaným
bočným oltárom Najsvätejšieho srdca Ježišovho na strope
obnovená maľba, ktorá nám
približuje udalosť Zvestovania s nápisom v latinčine:,Ave,
Mária gracia plena.“ Keďže na
strope je maľba Zvestovania,
nie je náhoda, že pod ňou je
bočný oltár, pod ktorý sa vo
vianočnom čase umiestňujú
jasličky. Má to svoj význam
a symboliku, a tiež to dokazuje
skutočnosť, že v Dome nášho
Pána sa nič nedeje len tak.

Máriin domček
Zvestovanie sa udialo v Máriinom domčeku v galilejskom
meste Nazarete, kde bola počatá a vychovávaná. Máriin
pozemský domov sa skladal
z dvoch častí. Z jaskyne vyhĺbenej do skaly, ktorá sa dnes
uctieva v Bazilike Zvestovania
v Nazarete a tvorí dnes najväčší
kresťanský komplex na Blízkom
východe. Druhú časť Máriinho pozemského domova tvoril
murovaný domček, tri steny,
ktoré boli pristavené k jaskyni.
Podľa starej tradície, dnes potvrdenej historickými a archeologickými nálezmi, bol „Máriin
domček“(kamene, z ktorých
boli postavené steny), v 13.
storočí križiakmi prenesený loďou – za pomoci anjelov – do
mestečka Loreto v strede Talianska pri pobreží Jadranského
mora. Nachádza sa tu Bazilika
Svätého domu, v ktorej sú dnes
umiestnené steny Máriinho
domčeka.
Návšteva Svätého domu je
veľkým duchovným zážitkom
a je veľmi pôsobivé sláviť a pre-

žívať svätú omšu v Máriinom
domčeku – postojačky, bez spevu, pri niekoľkých sviečkach.
Po smrti svojho jednorodeného Syna a jeho Nanebovstúpení Panna Mária žila krátky
čas v Sione, Betánii a nakoniec
deväť rokov v Efeze, na
dnešnom území Turecka, kde
ju priviedol a dal jej postaviť
jednoduchý domček z kameňa
apoštol Ján. V Efeze prežila posledné roky svojho pozemského života v skrytosti.

Anjel Pána
v minulosti a dnes
Dá sa povedať, že deň začína a končí zvonením na „Anjel
Pána“, alebo aspoň sa to tak
„bralo“ v minulosti. Ľudia v zrelom veku či starší si iste spomenú na to, že keď sa zazvonilo
v dedine „na obed“, prerušili
prácu, či už doma, na poli, alebo pri sene, sňali pokrývku
z hlavy a venovali čas modlitbe.
Naši predkovia mali mariánsku
modlitbu Anjel Pána vo veľkej
úcte. Dnes to praktizujú väčšinou len starší veriaci.

Prejav viery v živote
5. júla minulého roka v Nitre
pri slávení svätej omše na sviatok sv. Cyrila a Metoda (bolo
to aj v TV), reykjavícky biskup
Dávid Bartimej Tencer, kapucín pochádzajúci zo Slovenska,
v kázni poznamenal, že máme
prejavovať svoju vieru v každodennom živote. Spomenul
vtedy aj príklad z nemeckého
Bavorska, kde sa v nemenovanej dedine doteraz zvoní na
Anjel Pána a ľudia sa modlia
túto modlitbu tam, kde sú. Dokonca aj chlapi na terasách „pri
pive“ vstanú a potichu sa modlia. Pán biskup ešte dodal, že

raz sa im nejaký pán vysmieval,
tak vtedy sa jeden z chlapov
„neudržal“ a dotyčnému „priložil.“ Len sa vy, prosím vás
pekne, nebite, úsmevne odkázal veriacim biskup Tencer.

Príklad Panny Márie
Každý z nás má v živote rôzne priority, túžby, plány, ktoré
sa nemusia zhodovať s tými
Božími. Niekedy chceme, aby
sa Pán Boh prispôsoboval našim plánom. Lenže je známa
veta: „Keď chceš Pána Boha
rozosmiať, povedz mu svoje
plány.“ Pekne to vyjadril svätý

Ján XXIII., keď si niekedy hovoril: „Janíčko, neboj sa, nie si
až taký dôležitý, všetko je v Božích rukách.“
I my by sme mali naše túžby,
ťažkosti, modlitby vložiť do
Božích rúk a prostredníctvom
Panny Márie ich vyprosovať,
lebo jej príhovor u Pána je mimoriadne účinný. Nie je vždy
ľahké podvoliť sa Božej vôli, ale
v tom nech je nám príkladom
práve naša nebeská Matka, ako
sa podriadila Božiemu plánu
pri Zvestovaní slovami, ktoré
sa modlíme pri modlitbe Anjel
Pána: „Hľa, služobnica Pána,
nech sa mi stane podľa tvojho
slova.“ A Panna Mária má veľkú radosť, keď sa modlíme jej
obľúbenú modlitbu.
Jozef Sendrej Teplička
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Pozitíva a riziká celibátu
pre nebeské kráľovstvo
Kňazský celibát spočíva jednak v tom, že muž sa zrieka manželstva a – na druhej strane – že bude žiť čnosť
čistoty pre nebeské kráľovstvo (porov. kán. 277 Kódexu kánonického práva z roku 1983).
Pre rehoľníkov a rehoľnice existuje sľub čistoty pre nebeské kráľovstvo
(porov. kán. 599 Kódexu kánonického práva z roku 1983). Sú autori, ktorí tvrdia, že celibát
a sľub čistoty pre nebeské kráľovstvo je to isté, iní autori v tom vidia rozdiel.

Biblické a historické
zdôvodnenie

Zavedenie celibátu pre nebeské kráľovstvo sa teologicky
a biblicky odvodzuje od slov
Pána Ježiša, ktorý povedal, že
vždy budú takí ľudia, ktorí sa
rozhodnú neoženiť pre nebeské kráľovstvo (Mt 19,12).
Historicky sa celibát inak vyvíjal v západnej časti Rímskej
ríše a inak vo východnej časti
Rímskej ríše.
V západnej časti Rímskej ríše
sa jednotlivé cirkevné spoločenstvá vyvíjali k dôslednejšej
forme celibátu v tom zmysle,
že za kňazov a biskupov bolo
možné vysvätiť iba takých mužov, ktorí predtým prijali celibát pre nebeské kráľovstvo.
Takto rozhodla napríklad Synoda v Elvíre (dnešné Španielsko) asi v roku 311. Postupne to
zaviedli ďalšie miestne cirkevné spoločenstvá, vrátane Ríma.
Vo východnej časti Rímskej
ríše k tejto problematike zaujal
stanovisko v roku 691Trullanský koncil (je to súčasť dnešného Istanbulu / Carihradu).
Tento koncil prijal miernejšie
stanovisko v tom zmysle, že vo
východnej časti Rímskej ríše
mohli v cirkevných spoločen-
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stvách vysviacať za diakonov
a kňazov aj ženatých mužov, ale
za biskupov len tých, ktorí prijali celibát pre nebeské kráľovstvo.
A približne tak je to dodnes.

Pozitíva celibátu pre
nebeské kráľovstvo
Aj v súčasnosti má celibát
pre nebeské kráľovstvo svoj
význam práve v tom, že to nie
je rozhodnutie muža z nejakého rozmaru alebo nezmyslu,
ale ide o jeho rozhodnutie „pre

foto: Peter Lazor

nebeské kráľovstvo“. Slobodný
muž ako kňaz je viac k dispozícii na ohlasovanie evanjelia,
flexibilný na pastoračné pôsobenie, nemá ani manželku, ani
vlastné deti a môže sa naplno
venovať službe Bohu a Cirkvi.
Taktiež málokto sa zamyslí
a uzná, že celibát je prejavom
toho, že muž dobre zvláda samého seba, čo býva dôležitým
predpokladom toho, aby sa stal
aj prirodzenou a vyrovnanou
osobnosťou v rámci konkrétneho cirkevného spoločenstva
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a dobrým duchovným otcom
jemu zverených veriacich.
Týmto nemám v úmysle
postaviť do negatívneho svetla ženatých kňazov a diakonov Východných cirkevných
spoločenstiev.

Riziká celibátu
Celibát prináša so sebou
aj riziká. Napríklad kňaz
nezvládne svoju sexualitu
a padne, čo sa aj stáva a bývajú z toho aj pohoršenia.
O to viac, ak sa kňaz rozhodne v kňazskej službe ostať
a pôsobí aj naďalej ako kňaz
a pritom žije v nezákonnom
vzťahu so ženou, s ktorou nie
je ženatý. Z toho bývajú veľmi
veľké pohoršenia.
Ďalším rizikom je, že kňazské spoločenstvo je zásadne
mužským spoločenstvom a že
sa budú do kňazského stavu
„tlačiť“ muži s homosexuálnou orientáciou. Tieto obavy
sa v poslednej dobe ukázali
tiež ako opodstatnené.
Problematika
kňazskej

pedofílie, ktorá sa s veľkou
agresivitou Cirkvi vytýka, je
iného charakteru: je to patologický a choromyseľný jav,
ktorý sa – napriek všetkým
obranným mechanizmom –
môže prejaviť aj u niektorého
kňaza; tento jav nemá súvis
s nepraktizovaním sexuality,
ako sa mylne niektorí nazdávajú, lebo je to patologický jav
a najviac k zneužívaniu detí
dochádza vo vlastných rodinách, kde sa nepredpokladá,
žeby ženatí a vydaté trpeli nedostatkom používania sexuality (Ch Chaput).

Záver
Pomáhajme duchovným
pastierom k duchovnému životu, aby ich život bol príkladom ich obety pre nebeské
kráľovstvo a spásu nesmrteľných duší. Pomáhajme najmä modlitbou i slovom, aby
im bolo jasné, že si ich rozhodnutie vážime, oceňujeme
a pozitívne hodnotíme.
Mons. Ján Duda

Pamiatke
Cyrila
Hamráčka

Domov sa vracia ako unavený pútnik
a Boh ho prijíma s láskou naspäť.
Jeho putovanie sa už skončilo,
pre jeho oči slnko zemské zhaslo.
V tebe, náš Pane, nájde pokoj večný,
ty budeš pre neho svetlom nehasnúcim.
Koncom októbra 2017 si Pán života a smrti vo veku 66 rokov povolal do večnosti Cyrila Hamráčka. Aj napriek tomu, že s rodinou
býval Pod Tepličkou, vždy ostal
verný rodnej dedine. Jeho život bol
postavený na duchovných hodnotách. Vyrastal v rodine kostolníka,
kde vzťah ku kostolu a hlboká viera
mali svoje pevné miesto.
Žil plodným životom a v rámci
svojich možností sa vždy usiloval
o dobro spoločenského a duchovného života v dedine. Bol členom
hospodárskej a cirkevnej rady
v Tepličke. Na zasadaniach rady
mal konštruktívne a rozhodné stanoviská, ktoré problémy posúvali
ku konkrétnym riešeniam. Nebál
sa rizika. Veril a povzbudzoval, že
kde je ochota ľudí, s Božou pomocou sa dá všetko zvládnuť. Takto to
bolo pri výmene strešnej krytiny
zatekajúcej strechy kostola, či pri
náročnej oprave kostolnej veže.
Cenný bol aj jeho ústretový prístup pri hľadaní vhodnej lokality
pre postavenie krížovej cesty.
Za všetky hodnoty skutkov, hodnoty ducha, lásky a obetavosti pre
dobro a prospech spoločenstva
Tepličky mu v mene hospodárskej
a cirkevnej rady vzdávame hlbokú
úctu a vďaku.
Mária Koňaková
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TIEŇOVÁ KRÍŽOVÁ CESTA 2017
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ružencové bratstvo

JE NAŠÍM MEČOM, ŠTÍTOM,
ZÁCHRANNÝM LANOM

Život človeka na zemi je ustavičný boj. Nepriatelia sú na každej strane – prispôsobujeme svoj život
požiadavkám sveta, jeho trendu, imidžu sebavedomých bezcharakterných ľudí, ktorí žijú zvrhlo a na „vysokej
nohe“. Tieto trendy sú podávané masmédiami ako vzor dobrého života. Predvádzanie sa urážlivými slovami,
vtipmi, pýcha, žiadostivosť tela a očí, nevera, lakomstvo, závisť, obžerstvo, hýrenie… Toto má byť vzor?
cie, ktoré otriasli jeho životom
a spôsobili mu bolesť či zanechali ranu. Chcieť žiť dobrý,
čestný a radostný život znamená žiť s Máriou, ktorú nám Ježiš
dáva ako našu Matku a poručiť
sa do Božích rúk.
Modlitbou a prežívaním tajomstiev ruženca získavame
návod, odvahu a silu, ako bojovať za svoju vieru, život a dobrá. Ruženec je naším štítom
na odrážanie letiacich striel
a otrávených šípov konzumného spôsobu života. On je
našou záchranou, zabezpečením vnútorného pokoja, naším
záchranným lanom na tomto
svete, lebo vieme, že je tu ona,
Matka Ježišova, ktorá nás neopustí a bude za nás orodovať
v každej chvíli.

Svedectvá o sile ruženca

V tomto svete, v ktorom žijeme, žije s nami aj padlý anjel –
Satan. On na nás pôsobí nenápadne, môže sa tomu hovoriť
aj demokracia – veď má na to
právo, je sloboda prejavu –
a tak nás to zlo sveta postupne
vťahuje do tmavých kútov života, z ktorého je ťažko vyjsť na
svetlo. Určite každý zažil situá-
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„A

ko deväťročný som
v jednom roku stratil
obidvoch rodičov. Ostalo nás
šesť detí. Vtedy som veľmi pociťoval ochranu Božej Matky.
Vedel som, že vedie môj život.
Odmalička som chodil miništrovať a od detstva som túžil
stať sa kňazom. Ako 11-ročného ma zobral predstavený do
františkánskeho kláštora v Bardejove a staral sa o mňa štyri

roky. Keď som vstúpil k františkánom, denne sme sa modlili svätý ruženec. Modlitba ruženca mi dala silu a naučila ma
vytrvalosti, pretože som vytrval
v túžbe po kňazstve. Dvadsať
rokov som čakal na kňazstvo
a ďalších dvadsať rokov už ako
kňaz, aby som vôbec mohol
pôsobiť.“
tom čase som bol aj
s deťmi na Spiši na vysviacke otca biskupa Tondru.
Dlho sme tam stáli. Celý deň
som si ani nesadol. Až keď sa
to skončilo, sadli sme si na lavičku, a potom som sa už nemohol postaviť. Keď sme sa
nejako dostali domov, zašiel
som k lekárovi. Povedal som
mu, že sa chcem ešte dostať do
Bratislavy, keď príde Svätý Otec.
Lekár mi nasadil injekcie, ktoré
ma postupne postavili na nohy.
Poslednú som vybral v deň, keď
prišiel Svätý Otec do Bratislavy.
Bolo to v roku 1990. Viem, že
sa tak stalo na príhovor Božej
Matky, lebo ja som sa potom
naozaj do tej Bratislavy dostal.
Zaujímavé je, že po požehnaní
Svätého Otca som prestal cítiť
bolesť v kĺboch. A dodnes ma
nebolia.“
odlím sa ho vo dne
v noci, keď idem do
školy, v električke, keď zosta-

„V

„M
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nem sama, keď ma sužuje sklamanie, neláska… Modlím sa
ho v posteli, kým ma nepremôže spánok, a keď sa zobudím
zo sna. Modlitbou ruženca sa
mnohé veci menia, všetko nadobúda nové obrysy, problémy
ustúpia do pozadia, alebo sa
úplne rozplynú. Modlitbu obetujem za svoju rodinu a za ďalekých známych. Cítim sa dobre a opanujú ma krásne pocity.
Modlitbou sa dá veľmi veľa dosiahnuť. Keby to ľudia vedeli!“
námornej bitke s Turkami
pri Lepante mali kresťanskí bojovníci
na krku zavesený ruženec.
Pápež Pius V.
venoval veliteľovi Donu Juanovi de Austria
zástavu s obrazom Panny s Dieťatkom na
rukách. K stretnutiu vojsk došlo 7. októbra 1571. Pápež, kardináli, duchovenstvo a veriaci
sa modlili ruženec, spievali
Loretánske litánie. K modlitbe
sa pridalo zvolanie „Pomocnica kresťanov“. Po dvanástich
hodinách boja boli Turci porazení. Týmto víťazstvom kresťanov nariadil Pius V. na tento
deň sviatok „Pamiatky našej
víťaznej Panej“ – Ružencovej
Panny Márie.
rinc Eugen Savojský bol
veľkým ctiteľom Panny Má-

V

rie. Keď vojaci videli, že chodí
s ružencom v ruke, hovorievali:
„Bude asi bitka; náš starý sa zas
veľa modlí.“ A neprosil nadarmo, jeho vojsko v rokoch 1716
až 1718 šlo od víťazstva k víťazstvu, a tak sa Európa nestala
mohamedánskou.
ojovník za práva írskeho
národa, poslanec Daniel
O’Connel, sa v anglickom parlamente modlieval ruženec,
a podarilo sa mu oslobodiť svoj
ujarmený národ.
aliansky
prírodovedec,
fyzik Alessander Volta sa
denne modlil
ruženec a denne chodil na
svätú
omšu:
„Podrobil
som základné
pravdy
viery
dôkladnému
štúdiu, čítal, našiel pre i proti
a prišiel som k presvedčivým
dôkazom, ktoré náboženstvo
robia hodnoverným pre ľudský
rozum. (…) Nemôžem urobiť
iné ako náboženstvo prijať
a držať sa ho.“
rancúzsky vedec, matematik a fyzik André Marie Ampér chápal potrebu modlitby
a krásu ruženca, ktorú sa modlil veľmi nábožne a sústredene. „Ampérov ruženec ma viac
pohol a presvedčil ako tisíc
kázní,“ povedal slávny vedec
a apoštol, zakladateľ Konferen-

B
T

Ruženec je modlitba
pochopiteľná pre ľudí
čistého srdca

P

F

vianočný
koncert

v Lieskovanoch

cií sv. Vincenta, teraz už blahoslavený Fridrich Ozanam.
rancúzsky chemik a mikrobiológ Louis Pasteur
bol tiež známy aj ako horlivý
katolík a verejne sa modlil aj
ruženec.
mierajúci muž: „Ja nestojím o jeho milosrdenstvo,
umriem ako zatratenec.“ Svätý
Vincent de Paul zvolal veriacich
čo tam boli a povedal: „Modlite
sa vrúcne ruženec za jeho obrátenie.“ Izba sa naplnila modlitbou príbuzných a priateľov.
Napokon sa nemocný rozplakal. Ľad jeho srdca sa roztopil,
vyspovedal sa a v pokoji zomrel
ako kajúci lotor.
Takýchto a im podobných
prípadov sú milióny, miliardy a určite ešte viac. Ruženec
je nezrozumiteľný pre človeka s pozemským zmýšľaním,
no ak stretnete dieťa, starca
či prostú ženu a tí povedia, že
sa radi modlia ruženec, hoci
nevedia prečo, tak sa radujte,
tešte sa, lebo v ich srdciach sa
modlí Duch Svätý. Ruženec
je modlitba pochopiteľná pre
ľudí čistého srdca, sú to ľudia,
ktorí uznali svoju malosť a slabosť. A preto dobrá rada na
koniec: Nikdy nechoďte bez
svojho „meča“! Jedine s ním
odoláte aj tej najväčšej armáde.

F

U

Renáta Regecová

Zdroj: http://www.zoe.sk/?citaren & id=358
Časopis RUŽENEC č. 11/2015; č. 1/2016;
č. 3/2016; č. 4/2016; č. 10/2017

Dňa 1. januára 2018 sa v Lieskovanoch konal vianočný koncert. Kostolom zazneli nielen najkrajšie klasické koledy, ale aj
súčasné vianočné piesne. O krásnu hudbu a spev sa postarali Ambróz Pačnár, Martin Pačnár st., Michal Pačnár, Martin
Pačnár ml., Miro Mrovčák, Ján Žifčák, Štefan Kapusta st., Štefan Kapusta ml., Tomáško Šimonovič v spolupráci s detským
speváckym zborom a mládežou. Koncert bol popretkávaný
vianočnými myšlienkami. O text sa postarala Veronika Šebestová a o prednes Jozef Borzík a Ľubica Tökölyová. Za prekrásny a mimoriadne vydarený zážitok všetkým účinkujúcim
zo srdca ďakujeme. 				
-red-
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Púť koledníkov Dobrej noviny
do Rajeckej Lesnej a Tepličky nad Váhom

Začiatkom Nového roka, vo
štvrtok 4. januára, sa uskutočnila Púť detí našej farnosti z Tepličky a Markušoviec
do mariánskeho pútnického
miesta Rajecká Lesná, ako aj
do Tepličky nad Váhom. Púť
bola odmenou za ich koledovanie Dobrej noviny a iných
aktivít vo farnosti.
Púť začala krátkou modlitbou a požehnaním p. kaplána.
Zúčastnili sa jej prevažne deti.
Niektoré v doprovode rodičov,
či babičiek. Púť začala návštevou pohyblivého Slovenského
betlehemu v Rajeckej Lesnej, kde menšie či väčšie deti
s veľkým záujmom obdivovali
unikátne dielo, už zosnulého majstra Jozefa Pekaru. Po
jeho prehliadke sa putujúci
presunuli približne o 500 m
ďalej na Frivaldskú kalváriu,
kde mohli v strmom kopci
meditovať o umučení nášho
Pána. Krížovú cestu tvorí komplex 14 murovaných kaplniek
s obrazmi, ktorú ukončuje na
vrchu kostolík Nanebovstúpenia Pána. Z kalvárie sa skupina
pútnikov presunula do Baziliky minor, Kostola Narodenia
Preblahoslavenej Panny Márie
v Rajeckej Lesnej, kde v krásnom Božom diele o 11.00 hod.,
celebroval svätú omšu náš pán
kaplán Adam Rataj, spolu aj
s našimi miništrantmi.
Po svätej omši sme sa na spiatočnej ceste zastavili v Tepličke
nad Váhom, kde nás veľmi srdečne prijali na miestnom OÚ
a kde „naše” deti zavinšovali
a zaspievali vianočné koledy.
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Výber tejto dediny nebol náhodný, lebo fanúšikovia futbalu vedia, že minulý rok sa konal
už 21. ročník turnaja Tepličiek
na Slovensku, ktorého súčasťou sú aj mužstva z Tepličky na
Spiši i nad Váhom. Ďalšie naše
kroky viedli do Kostola sv. Martina, kde sme sa pod vedením
nášho p. kaplána pomodlili Korunku Božieho milosrdenstva.
V Loretánskej kaplnke sme
si vypočuli životnú púť Žofie
Bosniakovej, ktorá bola veľmi
zbožná, obetavá v rodinnom
živote i v láske k chudobným.
Tunajší ľudia si ju ctia ako svä-

tú a modlia sa za jej blahorečenie, ktorého proces sa začal
v roku 1997. V dedine je po nej
pomenovaná ulica, cirkevná
ZŠ, ako aj Domov pokoja, kde
naši koledníci potešili a dojali
vianočnými piesňami aj miestnych seniorov.
Cesta tam aj späť sa niesla
v srdečnej atmosfére, modlitbami i piesňami našich koledníkov, spevokolu, ku ktorým sa
pridávali aj ostatní. Vydarená
púť nech prinesie posilu našim
deťom i dospelým v ich duchovnom i svetskom živote.
Text a foto: J. Sendrej, Teplička
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Z filiálky Lieskovany

Frugalita

Slovo v nadpise dosť zvláštne a určite nie bežné. Nejde tu o to, aby sa tento článok tváril dôležito.
Ani o hľadanie špeciálnych slov. Ba ani o to, aby si čitateľ hneď na začiatku povedal:
„Tomu teda nerozumiem.“ A hneď otočil stranu. Aby bolo hneď na začiatku jasné, o čom je reč,
význam slova frugalita je zachovávanie miery, striedmosť, skromnosť.Ide o hľadanie správneho slova,
ktoré najviac vyjadruje zmysel, podstatu toho, čo práve prežívame.

Pôst

Je čas na odriekanie, na zdržanlivosť. Je
čas pochopiť hranice potrieb. Je čas uvedomiť si, čo skutočne potrebujem. Je čas
nahliadnuť do svojej duše. Je čas klásť si
otázky. Je čas hľadať na ne odpovede. Je
čas hľadať správne odpovede. Je čas obmedziť svoju náklonnosť k hriechu. Je čas
objektívne pomenovať čo hriech je.

Je čas mať čas na Boha.

Iste, priveľa úloh. A možno ešte viac výhovoriek: Nemôžem! Potrebujem! Nedá
sa! Nemám čas! V súvislosti s výhovorkami
je tu ďalšia úloha:

Je čas nevyhovárať sa.

Toto nie je napomínanie, dohováranie ani moralizovanie. Toto je hľadanie.
Hľadanie správneho prežívania pôstu.
Hľadanie zmyslu pôstu. Hľadanie vzťahu
s Bohom. A túto cestu si musí nájsť každý
sám. Na konci úspešného hľadania bude
poznanie.

Ľútosť

Sympatia k hriechu je nám prirodzená. Je to náš dedičný hriech. Hriechom
urážame Boha. Boh je milosrdný. Jedine
skutočná a úprimná ľútosť vzbudí Božie
milosrdenstvo.
Krásu prejavu dokonalej ľútosti ospieval
v žalme kráľ Dávid, ktorého žiadostivosť
a túžba po žene vojaka Uriáša spôsobili
veľa zlého, veľký hriech:

Zmiluj sa, Bože, nado mnou
pre svoje milosrdenstvo
a pre svoje veľké zľutovanie
znič moju neprávosť.
Úplne zmy zo mňa moju vinu
a očisť ma od hriechu.
Bože, stvor vo mne srdce čisté
a v mojom vnútri obnov ducha pevného.
Neodvrhuj ma spred svojej tváre
a neodnímaj mi svojho ducha svätého.
Navráť mi radosť z tvojej spásy
a posilni ma duchom veľkej ochoty.
Poučím blúdiacich o tvojich cestách
a hriešnici sa k tebe obrátia.
Poznanie a uvedomenie si hriechu je
krok prvý. Ďalším počinom je úprimná
ľútosť. Odpustenie nie je posledný krok.
Za ním musí nasledovať náprava, obrat
k lepšiemu.
A sme opäť na začiatku.

Frugalita

Zachovávanie miery v životných potrebách, nárokoch, túžbach, želaniach.
Či už materiálnych a či duševných. A aj
v duchovných. Striedmosť životného štýlu. A tiež skromnosť v správnej miere. To
je možno spôsob ako odolať lákaniu hriechu. A nielen počas obdobia pôstu.
Bože, stvor vo mne srdce čisté.
(Ž 51, 3-4. 12-13. 14-15)
Magdaléna Mrovčáková, Lieskovany

Foto: Peter Lazor

17

01 pokoj
2018

pre deti

A dobro

Obavy

DOBRÁČIKOVIA, vo Svätom písme je napísané: „Lebo ako jedno telo má mnoho údov, ale
všetky údy tela sú jedno telo, hoci je ich mnoho,
tak aj Kristus.“ (1Kor 12)
My ľudia sme rôzni, máme rôzne danosti, nadanie. Niektorí vedia pekne kresliť, iní hrať na
hudobný nástroj, iným sa darí v rôznych športoch. Ale na to, aby sme mohli byť v niečom dobrí, musíme vynaložiť úsilie.
Pán Boh nám dal rôzne talenty a my ich máme
zveľaďovať. Čo však urobíme, keď máme strach
sa do niečoho pustiť, alebo sme trochu leniví?
Často sa bojíme, že to nedokážeme, príde tréma
a nie sme spokojní sami so sebou.
Boj so strachom je ťažký, ale keď zvíťazíme,
hreje nás pocit šťastia a tešíme sa z úspechu.
Vždy, keď bojujeme so strachom, spomeňme si
na to, čo všetko už vieme, alebo dokážeme, čo
sme sa naučili. To všetko vďaka tomu, že sme
mali odvahu niečo nové vyskúšať.
Dôležité je túžiť po tom, aby sme dokázali viac.
Keď nás pohltí strach vykonať niečo nové, môžeme si predstaviť, čo najhoršie sa môže prihodiť. Napríklad, dostanem päťku, alebo spadnem
a udriem sa, alebo si pomýlim slová, vysmejú sa
mi, prehrám hru či súťaž… A skúsme sa pripraviť na tú najhoršiu možnosť. Uvedomte si však,
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Sú… a…… a…,
… a… to svet o nich vie.
ženú sa lesom a pieseň im velí,
medvedia pieseň už zďaleka znie.
Gumkáči, hneď ich spoznáš priamo pri práci,
to, čo robia sa ti zapáči,
už sú tu gumkáči.

Adriana Lazorová
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že možností je viac, najhoršia je len jedna a presvedčte sami seba, že zvládnete i tú.
Nezabudnite si ale predstaviť, čo môžete v prípade úspešného pokusu získať. Napríklad dobrú
známku, pochvalu, uznanie, pocit šťastia, radosti, výhru… Pri prekonávaní obáv a strachu veľmi
pomáha modlitba, prosba Pána Ježiša o pomoc,
pozvanie do srdca, veď s Ježišom v srdci ide všetko ľahšie. Je náš priateľ, ktorý pomáha a nikdy
nás neopúšťa. On nám dá potrebnú silu i odhodlanosť. Nakoniec príde odvaha konať to, do čoho
sa chceme pustiť.
Zahraj sa a zaspievaj si: Možno poznáte nestarnúcu rozprávku o gumkáčoch. Sú to hrdinovia,
ktorí robia dobré skutky a snažia sa navzájom si
pomáhať. Môžete nájsť chýbajúce slová piesne
o gumkáčoch, ktoré sú ukryté v lúčoch slnka.
Doplňte ich do textu podľa čísel od 1 po 6 a potom si môžete zaspievať.

Í

6
NREV
LH
CÝ
R3

pre rodičov

Tradície

Seniori nám dokážu predostrieť múdrosť zo skúseností, ich názory
nenechávajme bez povšimnutia. Z istej diskusie univerzity tretieho veku nás
zaujali niektoré na tému ľudových zvykov a tradícii.
Upozornili, že v rámci rodiny je
dôležité odovzdávanie skúseností z jednej generácie na druhú.
V súčasnosti pod vplyvom globalizácie strácame národnú identitu a vďaka tradíciám, folklóru by
sme ju nemali stratiť. Ľudia žili
v súčinnosti s prírodou a vďaka
tomu dokázali prirodzene s prírodou žiť, využívať ju (bylinky,
gastronómia), mali cit pre kultúru, udržiavali povedomie národa
tým, že sa hrali divadlá, združovali sa v spolkoch. Na Slovensku
boli silné rodinné tradície, v rodinách panovala súdržnosť. Tradície pestujú a utužujú rodinu
a rodinný život, veselosť. Svoj význam tu má aj cirkev či farnosti.
Deti sa tak naučia ľudové aj duchovné piesne. Tradície sa môžu
zachovávať aj prostredníctvom
kníh, ako sú monografie našich
seniorov, príbehy ľudí, ktorí spracovali svoje zážitky. Krásnymi
a užitočnými zvykmi sú, povedzme, znak kríža na chlieb pred
jeho krájaním, svätenie jedál na
Veľkú noc, rodičovský alebo starorodičovský znak kríža na čelo
deťom, vnúčatám večer, ráno, pri
odchode z domu, rovnako kropeničky so svätenou vodou pri
vchode do domu, spoločné modlitby členov rodiny a blízkych
svätého ruženca pred pohrebom
zosnulého. Pri pohreboch boli aj
plačky, keď sa pri mŕtvom spievalo. Bolo to späté s tým, že ľudia
na dedine sa lepšie poznali. Ten-

to zvyk zaniká aj preto, že mŕtvy
bol v minulosti uložený v dome
a dnes, keď je uložený v dome
smútku, tak sa tam chodia ľudia
modliť len niekedy. Pytačky nevesty sa dnes praktizujú hlavne
na dedine. V meste je život oveľa
rozdielny, ľudia žijú bez legalizácie manželského vzťahu. Keď sa
išlo pre nevestu, tak sa nevesta
pýtala od rodičov. Dnes záleží
z akej rodiny mladí prichádzajú.
Ukazuje sa, že deti, ktoré sú
vedené k určitým zvykom, sa ich
aj dožadujú. Dobrým príkladom
sú návštevy folklórnych festivalov, spievanie ľudových piesní.
Pritom je dôležité postupovať
nenásilnou formou. Niekedy sa
u detí začínalo uspávankami, neskôr ľudovou slovesnosťou – riekankami, vyčítankami, ľudovými
piesňami, rozprávkami… Keď
sú deti malé tak majú záujem,
v období dospievania sa záujem
stráca, ale opäť sa azda prejaví
v dospelosti. Veľký podiel v odovzdávaní tradícií majú obyčajní
ľudia na dedinách, ktorí sú šíriteľmi kultúrnych tradícií a informácií. Nie menej dôležitá je
ľudová architektúra, žiaľ niektoré
budovy nemá kto udržiavať.
„Všetko minulé dnes budí úžas.
Poznajme minulosť, aby sme si
vedeli vážiť prítomnosť a orientovať sa v budúcnosti.“
Adriana Lazorová

Spracované podľa http://vecu.efos-europa.eu/
no_cache/sk/cultural-centre/single/
pointer/0/document/35/
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Poďakovanie

V sobotu 9. decembra
2017 sa v priestoroch
Markušovského
hradu
uskutočnilo milé podujatie. Zorganizovali ho
redakcia časopisu Pokoj
a dobro a občianske združenie Naše Markušovce
v spolupráci s tunajšou
základnou školou. Učitelia a žiaci prezentovali
vlastnoručne – no najmä
s láskou – vyrobené dekoratívne predmety spojené s predajom. Nechýbal
tradičný vianočný punč,
na zahryznutie koláčiky či
„markušovské“ trdelníky.
Romantické posedenie,
belostný sneh a vianočné koledy umocňovali
rozprávkovú atmosféru.
Výťažok z podujatia bol
venovaný mladej rodine,
ktorá sa ocitla v ťažkej životnej situácii. Nielen peniaze, ale aj poznanie, že
v kríži nie sú osamotení,
môže zmierniť ich ťarchu
a dodať odvahu i silu.
Poďakovanie patrí pani
riaditeľke Ivete Dutkovej
za ústretovosť i materiálne zabezpečenie podobných podujatí. Veľké
ďakujem patrí všetkým,
ktorí venovali námahu
i čas pre zdarný priebeh
akcie. Verím, že nebude
ojedinelá a naštartuje
tradíciu konania dobra
i boja proti ľudskej sebeckosti,
ľahostajnosti
a nastaví obraz našej obce
v pozitívnejšom svetle.
Monika Hamráková
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Akým si Ty zrkadlom?
Hovorí sa, že dieťa je obrazom svojich rodičov. Možno si to ani neuvedomuješ, ale ľudia v Tebe vidia črty
tvojich súrodencov a príbuzných – nielen výzorom, ale aj tým, čo vychádza z Tvojho vnútra.
Ako kresťan, si však odrazom ešte čohosi… alebo Kohosi?

P

očula som raz jednu myšlienku: „Ani nevieš, ako veľmi ovplyvňuješ ľudí okolo
seba.“ Je to fakt. A platí to
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pre každého jedného z nás. Aj
Ty si obrazom svojho srdca pre
tých okolo. Musíš si priznať,
že je to pravda. Spomeň si len
na to, koľkí ľudia ovplyvňujú
svojimi rozhodnutiami, vyjadreniami či reakciami Teba. Ako
veľmi si vieme všímať maličkosti, ktoré spontánne spravia
iní. A platí to aj naopak. Ako
kresťania vydávame svedectvo aj o našom Pánovi. Svätý
František z Assisi hovoril svojim spolubratom: „Ohlasujte
evanjelium, a ak je to nutné,
použite aj slová.“ Veľmi na
nás vplýva príklad druhých,
ale platí to aj opačne. Tvoje
postoje fungujú ako zrkadlo –
odrážajú to, čo máš v srdci.
Myslím, že Ti veľmi nemusím
pripomínať, že náš Pán Ťa miluje. Stále Ťa zaplavuje svojou
láskou. Ak si jeho dobrým zrkadlom, tak túto lásku odrážaš
iným. Ak je zašpinené neresťami, alebo hriechmi, odraz
v ňom je nejasný, až sa úplne
stráca… Akým si Ty zrkadlom
Krista? On sám povedal: „Nech
tak svieti vaše svetlo pred ľuďmi, aby videli vaše dobré skutky
a oslavovali vášho Otca, ktorý je
na nebesiach.“ (Mt 5, 16). Takže, nie sme len obrazom našich
rodičov (najmä ak nám niekto
povie, že máme vlasy po mame
a výšku po otcovi), ale aj nášho nebeského Otca. Viem, nie
vždy je také jednoduché dávať
iným dobrý príklad, nebyť po-

horšením a svedčiť o Ňom. No
práve tento čas pôstu môže byť
pre nás povzbudením k tomu,
aby sme vzali čistiaci prostriedok nielen na okno v našej
izbe, ale aj na najtajnejšiu kuticu nášho srdca. Skúsme si
spoločne dať predsavzatie, ktoré očistí naše „zrkadlo“ lásky
Pána Ježiša, a bude ju odrážať
iným. Ty sám vieš najlepšie,
v čom najčastejšie padáš, čo
treba napraviť a v čom sa cítiš
slabý. Popros Ježiša aby tam
priniesol trochu svetla, aby
očistil Tvoje srdce a pomohol Ti
vybrať si také predsavzatie, ktoré Ťa posunie ďalej a pripraví Ťa
na Veľkonočné sviatky. On sám
v Lukášovom evanjeliu hovorí:
„Dobrý človek vynáša z dobrého pokladu svojho srdca dobro
a zlý človek zo zlého vynáša zlo.
Veď z plnosti srdca hovoria jeho
ústa.“ (Lk 6, 45). Teda, ak si naše
vnútro naplníme svetlom, svetlo budeme aj rozdávať.
Neboj sa svedčiť o našom Pánovi v spoločenstve, v ktorom
sa nachádzaš. Možno niekoho
privedieš nevedomky k nebu
(a to je fakt paráda). Keď prišla
Panna Mária k svätej Alžbete,
tak ju hneď naplnil Duch Svätý. Nepotrebovali slová, bolo
im jasné, že je medzi nimi Kristus. Preto sa spoločne učme od
našej nebeskej Mamy. Ona je
majstrovským zrkadlom nášho
Pána.
Mária Reinerová ml.
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RECENZIA - hudba

Zbigniew Preisner
Patrí k najvýznamnejším skladateľom svojej generácie
a celkom určite sa dá označiť aj za najznámejšieho
východoeurópskeho autora filmovej hudby.

Obdobie ticha, zostupu do
hĺbky duše, prehodnocovania,
krížov, bolesti, výkrikov utrpenia. Obdobie Pôstu.
Tento čas je spojkou medzi
narodením a umieraním, medzi Vianocami a Veľkou nocou.
Neobyčajným hudobným obrazom tohto spojenia je Varšavská koleda, ktorú zhudobnil
poľský skladateľ Zbigniew Preisner. Text sa zrodil počas Štedrého večera 1939. Autorom bol
rodák z Varšavy Stanislav Balinski, ktorý ušiel po útokoch tretej ríše a Sovietského zväzu na
Poľsko. Táto „pôstna“ koleda je
modlitbou plnou smútku a veľkého zúfalstva. Preisner svojou
až mrazivo jednoduchou melódiou umocňuje v poslucháčovi pocity Balinského hlbokej
beznádeje. Básnik prosí Božiu
Matku, aby odložila Vianoce na
inokedy:
„nech sa narodí Syn najmilší,
uprostred iných hviezd,
a nie u nás v najsmutnejšom
zo všetkých miest
lebo v našom meste,
ktoré pamätáš, z dávnych dní,
kríže vyrástli, kríže a cintorín,
svieži od krvi“
Jeho rýchlo rastúca popularita však v deväťdesiatych
rokoch 20. storočia presiahla
rozpadávajúcu sa železnú opo-
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nu komunistického bloku a zasiahla i západnú Európu.
V rokoch 1991, 1992 a 1993
tak získal Preisner za filmovú
hudbu opakovane Cenu kritikov mesta Los Angeles, 1995
a 1996 Cenu francúzskej filmovej akadémie – Césara, a v roku
1997 dokonca Strieborného
medveďa na Medzinárodnom
filmovom festivale v Berlíne.
Vstup Zbigniewa Preisnera na
svetovú scénu sa stal náhlym,
oslňujúcim a celkom nečakane víťazným pre – do tej doby
neznámeho – hudobného samouka, pochádzajúceho z exoticky tajomného územia, spoza
hraničných zátarás.

Životný príbeh

Zbigniew Preisner sa narodil
20. mája 1955 v Poľsku, v meste
Bielsko – Biala. Vyštudoval históriu a filozofiu na Univerzite
v Krakove. Až počas tohto obdobia sa prvýkrát začal zaujímať
o hudbu. Súkromne študoval
u Alžbety Towarnickej, opernej
speváčky z Vroclavy, ale predovšetkým si kupoval veľké množstvo platní, ktoré dôkladne počúval, hudobné frázy zapisoval
podľa sluchu, a tak sa postupne
učil písať hudbu. Na svoje samovzdelávanie je patrične hrdý.
Jeho hudobnými vzormi sú
predovšetkým poľskí romantici
19. storočia, a taktiež Paganini
a Jean Sibelius, fínsky skladateľ.
V roku 1978 začala jeho dlhoročná spolupráca so známym krakovským kabaretom

Pivnica pod Baranami, kde sa
stal spoluautorom mnohých
predstavení. V nasledujúcich
rokoch zložil hudbu k viac ako
osemdesiatim krátkometrážnym i celovečerným poľským
filmom.
Dôležitým úsekom Preisnerovej tvorby sa stali dve diela poľského režiséra Krištofa
Kieslowského – a to desaťdielny
seriál (1988) Dekalóg – inšpirovaný desatorom – a film z roku
1990 Dvojitý život Veroniky,
ktorý sa natáčal vo Francúzsku. Za toto dielo získal Zlatú
platňu Francúzska a v Poľsku
Cenu ministra zahraničných
vecí za reprezentáciu poľskej
kultúry. A k najnovším dielam
patrí hudba k filmu Španielska
kráľovná 2016 a Moje koledy na
konci vekov 2016.
Okrem mnohých ďalších diel
je zaujímavé CD s výberom jeho
filmovej hudby, ktoré sa nahrávalo v soľnej jaskyni vo Vieličke
pri Krakove v hĺbke 130 metrov.
Nahrávka sa stala neopakovateľnou nielen pre obdivovateľov
a poslucháčov, ale aj pre samotného skladateľa. Na tomto
tajomnom mieste s jedinečnou
akustikou vznikol záznam hudby, ktorá tu plnohodnotne žila
svojím vlastným životom, ďaleko od mixážnych pultov, od filmového plátna, stále pôsobivá,
emočne silná a „hlboká“.
Aj toto je príklad, ako sa
hudba môže stať súčasťou období, ktoré prežívame.
Peter Lazor

Zdroj: Kultura.cz, osobnosti.cz
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Obnovenie kríža v Tepličke

V chotárnej lokalite nazývanej Roveň stojí
drevený kríž, ktorý Tepličania nazývajú Hozov
kríž. Tento kríž bol postavený pravdepodobne
v 19. storočí. Je zakreslený na vojenskej mape Rakúsko-Uhorska z rokov 1869 – 1887. Názvy krížov
sa odvodzovali od rodiny, ktorá kríž dala postaviť.
Priezvisko Hoza (Hozza) bolo v Tepličke rozšírené
v 19.storočí. V priebehu 20 storočia sa toto meno
vytratilo. Keďže kríž je drevený musel byť pravdepodobne aj v minulosti obnovovaný. Terajšiu obnovu kríža zabezpečila rodina Ladislava Hamráka
a manželky Boženy, rodenej Zekuciová, ktorá je
potomkom rodiny Hozovej. Obnovený kríž požehnal správca farnosti Ondrej Švančara.
Text a foto: Jozef Sendrej

Dobrá novina Teplička

Dňa 24. 12. 2017 sa uskutočnil 23. ročník Dobrej noviny na Tepličke a pod
Tepličke. Do koledovania sa zapojilo 52 detí, ktoré boli rozdelené do piatich skupín. ĎAKUJEME všetkým ľuďom dobrej vôle, ktorí nám otvorili
svoje príbytky a s láskou nás podporili. Vďaka Vám sa nám podarilo vyzbierať sumu 1 620,14 €, ktorá poputovala na pomoc deťom Afrických krajín.

23. ročník Dobrej noviny v Markušovciach

Aj tento rok sa markušovskí eRkári zapojili do celoslovenskej finančnej
zbierky s názvom Dobrá novina. V dňoch 6. a 7. januára zvestovalo radostnú zvesť o narodení malého Ježiška dokopy 9 detí spolu s 5 animátormi. Na
hornom konci nás do svojich príbytkov prijalo 25 rodín, a na dolnom konci
sme navštívili 23 rodín. Dokopy sa do 23. ročníka Dobrej noviny v Markušovciach zapojilo 48 rodín, vďaka ktorým sa nám podarilo vyzbierať sumu
767 €. Zvlášť by sme chceli poďakovať ZŠ Markušovce, ktorá prispela sumou 100 €. Všetkým, ktorí prijali tento rok koledníkov Dobrej noviny do
svojich príbytkov, a tým prispeli aby sa ľudia na opačnom konci sveta mali
aspoň o trošku lepšie, vyslovujeme úprimné ĎAKUJEME.

Vianočné požehnanie domov a rodín

Počas vianočného obdobia sa uskutočnilo požehnanie domov a rodín
našej farnosti. Na sviatok sv. Štefana Lieskovany; 30. decembra Teplička
a Pod Teplička; 1., 6., a 7. januára Markušovce. Duchovní otcovia farnosti
všetkým ďakujú za milé prijatie a vo svojich modlitbách všetkým farníkom
aj naďalej vyprosujú Božie požehnanie a pomoc.

DÁTUMY 1. SVÄTÉHO PRIJÍMANIA
V NAŠEJ FARNOSTI V ROKU 2018

Teplička 6. máj • Lieskovany 13. máj • Markušovce 27. máj

RÓMSKE SVÄTÉ PRIJÍMANIE

Teplička 16. jún • Markušovce 23. jún
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Ja som vinič, vy ste ratolesti.
Kto ostáva vo mne a ja v ňom,
prináša veľa ovocia; lebo bezo mňa
nemôžete nič urobiť."
(Jn 15, 5)

Foto: Peter Lazor

