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P   režili sme Advent, čas darovaný Bo-
hom, v ktorom sme viac ako inoke-

dy zamerali svoju pozornosť na vzťah 
s Bohom, na svoje postoje voči Nemu, 
voči sebe, ale aj voči našim blížnym. 
Ak sme dali priestor pôsobeniu Sväté-
ho Ducha, mohli sme očistiť svoj život 
od sebectva, nelásky, závisti, nenávisti, 
žiadostivosti a tak sa môžeme postaviť 
k Betlehemským jasliam so sľubom, že 
chceme, aby sa náš život stal oslavou 
nášho Boha  a zároveň aj príkladom pre 
našich blížnych.
Skúsme sa na chvíľu preniesť do  histó-
rie, kedy Jozef s Máriou, ktorá bola v po-
žehnanom stave, museli s oslíkom prejsť 
veľkú diaľku,  aby sa splnilo, čo dávno  
predpovedali proroci. Mesto Betlehem 
sa stane miestom, kde uzrie svetlo sveta 
dieťa, ktoré bude Božím  Synom. Keďže 
Jozef nenašiel miesto pre nich v žiadnom 
hostinci, boli nútení  uchýliť sa do útul-
ku ku zvieratám. V tú noc sa chudobná 
a biedna maštaľ so zvieratkami stali sved-
kami veľkej udalosti, ktorá aj po dvoch 

tisíckach rokov je aktuálnou udalosťou. 
Boh si vzal na seba telo človeka, znížil 
sa na úroveň bezbranného dieťaťa a pri-
chádza na svet v najchudobnejších pod-
mienkach.
Toľko z histórie o narodení Božieho die-
ťaťa. Čo nám ponúka dnešok? O čom 
sú dnešné Vianoce?  Na jednej strane 
o hojnosti materiálnych hodnôt: stoly 
prehýbajúce sa pod množstvom  jedál, 
dobrôtok, ovocia, obývacie izby zdobia 
prekrásne stromčeky, pod nimi bohatá 
nádielka všakovakých darčekov,  domy 
a mestá sú bohato vyzdobené farebnými 
blikajúcimi svetielkami. Na druhej stra-
ne sú súčasné Vianoce v niečom podob-
né s históriou: chudoba a bieda sa  však 
neprejavuje v materiálnom ponímaní, ale 
v absencii duchovného prežívania, v ne-
schopnosti uvedomiť si  hojnosť milostí, 
ktoré je možné čerpať z týchto úžasných 
sviatkov. Ľuďom chýba láska k blížnym, 
dobré medziľudské vzťahy v rodine aj 
v spoločnosti, porozumenie, vzájomná 
úcta a pomoc. Smutné je, že ľahostajnosť 

nachádzame aj u veriacich ľudí, často aj 
im chýba vôľa žiť podľa Božích prikáza-
ní. 
Vianoce by mali byť predovšetkým 
o tom, ako si čo najlepšie pripraviť srdcia 
a očistiť duše vo sviatosti zmierenia a tak 
privítať drahého  narodeného Pána Ježi-
ša v Eucharistii. Snažiť sa zmeniť svoje 
životy a nechať sa viesť Duchom Svä-
tým. Nech zrodené Božie dieťa prinesie 
pokoj, lásku a radosť aj do našich rodín, 
rodičia nech sú príkladom pre svoje deti 
a deti nech si ctia a milujú svojich rodi-
čov. Porozumenie a vzájomná úcta nech 
zavládne na pracoviskách, verejných 
priestoroch, aj na sociálnych sieťach. 
Viera v malé nevinné dieťa, drahého na-
rodeného Ježiška, ktorý priniesol svetu 
lásku a spasenie, od nás očakáva, aby 
nám láska a dobrá vôľa v našich životoch 
nikdy nechýbali. Navzájom si prajme 
požehnané a milostiplné Vianoce, preži-
té v radosti, pokoji a láske a tieto milosti 
nech pretrvajú aj v nastávajúcom Novom 
roku. M. Š.

VIANOCE, ČAS, KEDY SA NARODILA LÁSKA
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Mnohí z nás sa už v rannom detstve 
modlili spolu s rodičmi modlit-

bu: Anjeličku, môj strážničku, opatruj 
mi moju dušičku ...

Anjel strážca je nebeský duch, pride-
lený Bohom, ktorý má dozerať na kaž-
dého z nás počas nášho života. Úloha 
anjela strážneho je viesť nás k dobrým 
myšlienkam, prácam a slovám a chrá-
niť nás od zlého. Anjeli strážni sa za 
nás modlia a prednášajú naše modlitby 
Bohu. Pomáhajú nám predovšetkým 
v hodine smrti. Významnou knihou 
Biblie pre spoznanie anjelov a ich čin-
nosti je Kniha Tobiáš.
Anjel strážny nemôže vplývať pria-
mo na náš rozum ani na našu vôľu, 
nie je všemohúci. Pôsobí nepriamo, 
vonkajšími znameniami alebo v našej 
obrazotvornosti vzbudzuje predstavy 
a následne myšlienky. V roku 1670 
ustanovil pápež Klement X. tento deň 
v liturgickom kalendári ako deň na po-
česť anjelov, ktorí nás chránia každý 
deň.  Od revízie cirkevného kalendára 
sa tento sviatok slávi 2. októbra.
Existencia anjelov strážcov je dogma 
kresťanskej viery; tieto bytosti sú vždy 
prítomní pri nás, aby nám pomohli. 
Nech sa cítime akokoľvek sami, vždy 
je pri nás anjel strážny. Bdie nad nami 
a pomáha nám prekonať všetky ťaž-
kosti a diablove nástrahy.
Zatiaľ čo väčšina pozornosti sa v ten-
to deň upriamuje na osobných anjelov 
strážnych, z tradície Cirkvi (učili tak 
teológovia, ako napríklad sv. Tomáš 
Akvinský) sa vie, že každá krajina, 
mesto, diecéza a farnosť má svojho 
vlastného anjela strážcu.
Sú to fascinujúce Božie bytosti obklo-
pené veľkým tajomstvom. Príležitost-
ne noviny napíšu o zázrakoch, kedy 
ľudí pred nehodou zachráni tajomná 
postava, ktorú zväčša už nikdy viac 
neuvidia. Za veľa vďačíme našim an-
jelom strážnym, ktorí nás väčšinou 
strážia a chránia bez toho, aby sme 
o tom vedeli. Zasahujú potichu, plniac 

si svoju úlohu tak pokorne, ako je to 
len možné.
Každý človek na svete má anjela stráž-
neho (či už je kresťan alebo nie). An-
jela strážcu dostávame na začiatku ži-
vota. Anjeli strážcovia majú mená, ale 
tie mená im dáva Boh a my ich nepo-
známe. Keď zomrieme, nestávame sa 
anjelmi strážcami. 
Svätý Bernard z Clairvaux (1090 - 
1153) dal anjelom strážcom obzvlášť 
vhodné meno - nazval ich „veľkí stráž-
covia“. Svätec píše: „Potrebujeme ich 
len nasledovať, zostať v ich blízkosti; 
potom budeme prebývať pod ochranou 
najvyššieho Boha. Vždy, keď cítiš ne-
odbytné pokušenie alebo keď na teba 
dolieha zdrvujúci žiaľ, vzývaj okam-
žite o pomoc svojho ochrancu, vodcu, 
pomocníka v každej situácii“.

Svojho anjela strážcu by sme mali 
prosiť o pomoc vždy, keď sa ocitne-
me v bezprostrednom ohrození. Svätý 
Bernard však radí prosiť ho o pomoc 
aj v bežnejších, každodenných situáci-
ách. Napríklad keď hrozí, že sa rozčú-
lime na nejakého príbuzného alebo ko-
legu, ktorý nám „lezie na nervy“. Náš 
anjel strážca je vždy pripravený vypo-
čuť nás a pomôcť nám zvládnuť situ-
áciu s pokojom. Tento pomocník, ako 
píše svätý Bernard, „odnáša naše mod-
litby a prosby Bohu do neba a vracia sa 
späť s nákladom milostí pre nás“.

ANJELI STRÁŽCOVIA

DUCHOVNÁ 
OBNOVA PRE ŽENY

pokračovanie z 1. strany

Z túžby po duchovnej obnove, akú si 
už niekoľko rokov organizovali v na-

šej bratislavskej farnosti muži, pripravili 
podobnú iniciatívu minulý rok aj ženy. 
Konala sa v Senci. Na ňu nadviazala 
tohtoročná obnova v priestoroch jezuit-
ského domu v Ivanke pri Dunaji.
Témou tejto obnovy bolo povolanie ženy 
a veľká dôvera, ktorú do žien vkladá 
Pán Boh. Asi osemnásť (a v poryvoch 
aj niečo viac) účastníčok malo možnosť 
oddýchnuť si, pomodliť sa, vyspovedať 
sa a konfrontovať sa s Božím slovom. 
Trojdňová obnova, ktorá začala v piatok 
18.  10. 2019 večernou sv. omšou za ro-
diny v kostole sv. Františka v Bratislave 
- Karlovej Vsi, vyvrcholila nedeľným 
obedom a krátkou prechádzkou.
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Prežívame Advent a pripravujeme sa 
na Vianoce. Žijeme v dobe, ktorú 

voláme rýchlou a doslova bohatou na 
všetko materiálne. Nie je problém kú-
piť si pekné oblečenie, drahé hračky, 
luxusnú dovolenku. Obchody nás lá-
kajú reklamou, z rádia počuť vianočné 
hity, námestia zdobia vianočné strom-
čeky, vidieť živé Betlehemy a niekedy 
nám doslova uniká podstata Vianoc. 
Neuvedomujeme si, že práve ona stá-
la za nápadom obyčajného a prostého 
mnícha Františka z Assisi, keď pocítil 
túžbu sprítomniť si Vianoce. 
Tomáš z Celana, životopisec a súčasník 
svätého Františka, popisuje udalosť, 
ktorá sa stala v roku 1223. Blížili sa 
sviatky Narodenia Pána. Svätý Fran-
tišek bol v tom čase so svojimi bratmi 
v pustovni nad malým talianskym 
mestečkom Greccio. Žil tam aj zbožný 
človek Ján z Greccio, ktorý bol Fran-
tiškovým priateľom. Svätec ho požia-
dal, aby neďalekú jaskynku upravil ako 
maštaľ, aby v nej uložil seno a zohnal 
vola a oslíka. Povedal mu, že by chcel 
osláviť pamiatku Dieťaťa,  ktoré sa 
narodilo v Betleheme. Že by chcel na 
vlastné oči vidieť tú chudobu a chlad, 
ktoré muselo Dieťa zniesť, keď ležalo 

na slame v jasličkách, pri ktorých stáli 
vôl a osol. Ján urobil všetko tak, ako mu 
František prikázal a jaskynku zmenil na 
maštaľ. 
V Noc narodenia Božieho Dieťaťa sa 
k jaskyni začali schádzať ľudia. Bratia, 
muži aj ženy z okolia niesli sviece a po-
chodne a osvietili tmavú noc. Keď to 
uvidel František, radoval sa. V jaskyni 
stáli jasličky, vôl a osol – bola uctená 
jednoduchosť, povýšená chudoba, zve-
lebená pokora a z Greccia sa stal nový 
Betlehem. Tomáš z Celana píše, že noc 
bola jasná ako deň a ľudia a zvieratá sa 
cítili blažene, naplnení novou radosťou. 
Bratia spievali, lesom sa niesli piesne, 
všetko chválilo Boha. Svätý František 
stál pri jasličkách preniknutý svätou 
zbožnosťou a radosťou a dal sa sláviť 
svätú omšu.  Očitý svedok napísal, že 
svätec spieval evanjelium ľubozvuč-
ným hlasom.  Všetkým zhromaždeným 
kázal o narodení chudobného Kráľa 
a blahorečil mestu Betlehem. Slová 
Ježiš aj Betlehemské Dieťatko vyslo-
voval s nezvyčajnou sladkosťou, pre-
plnený láskou. Jeden zbožný muž mal 
vraj videnie a v jasličkách uzrel malého 
chlapčeka, ku ktorému pristupuje Boží 
svätec a budí dieťa z hlbokého spánku. 

Františkov životopisec konštatuje, že 
to bolo výstižné znamenie, keďže Je-
žiš bol zabudnutý v mnohých srdciach. 
A práve sv. František ho vďaka Božej 
Milosti v mnohých srdciach dokázal 
prebudiť. Keď skončila slávnosť, všet-
ci odchádzali domov v blaženej rados-
ti. Františkov Betlehem v r.1223 bol 
prvým živým Betlehemom v našich de-
jinách a začiatkom tejto peknej tradície. 
Miesto, kde svätec postavil jasličky, 
bolo neskôr posvätené k úcte sv. Fran-
tiška. 
Svätý František žiaril po slávnosti ve-
selosťou a radosťou. Veľmi si vážil 
tajomstvo Vianoc, a preto ho chcel 
hmatateľne sprítomniť ostatným ľu-
ďom. Postavením Betlehema poukázal 
na to, že Vianoce treba naozaj prežívať 
a uvedomiť si, že Boh sa reálne sprí-
tomnil medzi nami. Prišiel do chudoby 
a biedy, z preveľkej a nevýslovnej lás-
ky k nám a pokorne nás prosí, aby sme 
ho prijali do našich sŕdc a nášho sve-
ta. Prichádza ako bezbranné dieťa, aby 
zvíťazil nie silou, ale láskou. Nech nám 
Pán udelí jednoduchosť srdca, aby sme 
v dieťatku rozoznali jeho lásku a rovna-
ko ako svätý František a pastieri žiarili 
nesmiernou radosťou.  M.V.

BETLEHEM SVÄTÉHO FRANTIŠKA

SVIATOK  SV. FRANTIŠKA

S lávenie sviatku sv. Františka z Assisi 
bratia minoriti začínajú vždy 3.  ok-

tóbra. V preddeň dávajú do poriadku 
nielen spoločne priestory v kláštoroch, 
ale aj svoje srdcia konajúc prísny pôst. 
Vo večerných hodinách sa spolu s veria-
cimi zúčastňujú na pobožnosti na oslavu 
Františkovej smrti, ktorá sa vola Transi-
tus. 
V bratislavskej komunite tohtoročnej pa-
miatke odchodu sv. Františka do večnos-
ti predsedal gvardián, p. Jaroslav Mária 
Cár. Ešte pred tým bola odslúžená sv. 

omša z vigílie slávnosti sv. Františka, pri 
ktorej členovia miestneho bratstva fran-
tiškánskeho svetského rádu obnovili svo-
je prisľúbenia. Tento večer sa zároveň 
stal príležitosťou na spoločné stretnutie 
miestnych komunít prvého a tretieho 
rádu pri malom posedení v priestoroch 
karloveského kláštora.
Samotný spomienkový deň Poverella, sa 
začal slávením svätých omši pre žiakov 
a študentov Spojenej školy sv. Františka 
a skončil slávnostnou sv. omšou vo far-
skom kostole. Tohtoročným celebrantom 

a kazateľom bol správca farnosti na bra-
tislavskej Kalvárii p. Oskar Vaľko z re-
hoľe dominikánov. Spolu s nim konce-
lebrovali: Otec Andrij Yevchuk, sekretár 
Apoštolskej nunciatúry na Slovensku, 
dp. Matej Balázsi, kaplán zo Skalice 
a karloveský rodák,  p. Michal Ledecký 
OFMConv; farár v Lavinio v Taliansku 
(predtým pôsobil v Karlovej Vsi)  a tiež 
miestni minoriti. Oslavy sviatku svoj-
ho zakladateľa zakončili bratia minoriti 
v kláštornom refektári spoločnou veče-
rou v rehoľnom kruhu.  Miroslav Šimko
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BLAHOSLAVENÝ KAROL I. HABSBURSKÝ

SVIATOK VŠETKÝCH SVÄTÝCH TROCH FRANTIŠKÁNSKYCH RÁDOV

V októbri sa v Dóme svätého 
Martina konala spomienková 

pontifikálna sv. omša na posledného 
habsburského panovníka, blahoslavené-
ho Karola I. Habsburského, ktorý sa tu 
zastavil v júli roku 1918,  aby sa pomod-
lil. Arcivojvoda Karol bol synovcom ná-
sledníka trónu a v následníckej línii bol 
posledným, takže nikto nečakal, že by 
raz mohol zasadnúť na trón. Zhodou via-
cerých okolností a najmä atentátom na 
následníka -  Františka Ferdinanda d´Es-
te v Sarajeve zaujal Karol jeho miesto.  
Dovtedy bol mimo politického diania.  
V októbri 1911 sa oženil s princeznou Zi-
tou Bourbon-Parma, s ktorou mali 8 detí. 
Po atentáte povolal cisár František Jozef 
Karola aj s rodinou do Viedne, aby ho 
zasvätil do politických a vladárskych po-
vinností. Keď 21. novembra 1916 cisár 
zomrel, Karol prevzal vládu nad monar-
chiou a ujal sa vrchného velenia armá-
dy. Ríšu zdedil uprostred vojny, navyše 
v čase, keď jednotlivé krajiny túžili po 
vzniku vlastných štátov. Záležalo mu 
na budúcnosti „svojich“ národov. Ako 
jediný vtedajší panovník prijal v roku 
1917 výzvu pápeža Benedikta XV. uro-
biť všetko pre skončenie Prvej svetovej 
vojny. Cisárove snahy o mier, aj tajné 
mierové rokovania, dopadli neúspešne. 
V snahe zachrániť krajinu pred rozpa-
dom, vydal manifest, v ktorom sa zavia-
zal k pretvoreniu Rakúskej monarchie 
na spolkový štát, ale už bolo neskoro. 
Po skončení vojny sa mnohonárodnost-
ná monarchia rozpadla. Karol odmietol 
použiť vojsko, aby nevyvolal občiansku 
vojnu. Nechcel, aby národy postihnuté  

vojnou prežili nové, ešte väčšie utrpenia. 
Cisárove právomoci prešli na štátnu radu 
a habsburské privilégiá boli zrušené. Ka-
rol sa stiahol z verejného i politického 
života, ale odmietal abdikovať a opustiť 
vlasť. Na naliehanie zo všetkých strán, 
odišiel v marci 1919 do exilu do Švaj-
čiarska. Veril, že sa ešte vráti do vlasti 
ako cisár, ale v apríli 1919 prijal rakúsky 
parlament tzv. protihabsburské zákony, 
na základe ktorých boli zrušené všetky 
Karolove panovnícke práva a habsbur-
ský majetok prepadol v prospech štátu. 
Z cisára sa stal žobrák bez vlasti i ma-
jetku. Po neúspešných pokusoch vrátiť 
sa na uhorský trón, bol v roku 1921 aj 
s rodinou internovaný na ostrove Ma-
deira. Po mesiacoch strádania zomrel 
na chrípkový zápal pľúc a bol pochova-
ný v kostole Nossa Senhora do Monte. 
(Naša Pani na vrchu).  
Karol I. bol vychovávaný v katolíckej 
viere a mal vrúcny vzťah k Eucharis-
tii a Najsvätejšiemu Srdcu Ježišovmu. 
Každý deň sa modlil ruženec, často 

sa chodil modliť do súkromnej kapln-
ky a všetky svoje dôležité rozhodnutia 
hľadal v modlitbe. Rodinne založený 
vladár mal rád ľudí a často uprednostňo-
val problémy druhých pred svojimi. Za 
svoju životnú úlohu pokladal nasledova-
nie Krista v láske k národom, ktoré mu 
boli zverené, v starostlivosti o ne až po 
obetu vlastného života. Je považovaný 
za kresťanského panovníka, ktorému sú 
rovnako drahí všetci poddaní akejkoľvek 
národnosti. 
Po Karolovej smrti v ňom začali jeho 
stúpenci vidieť bojovníka za spravodlivý 
mier, za zmierenie národov a mučeníka, 
ktorý zahynul v boji s démonmi moder-
nej doby, s nacionalizmom, fanatizmom, 
mocichtivosťou a egoistickým materia-
lizmom. Vznikla Modlitebná liga, zo-
skupenie veriacich, ktorí verili v Karolo-
vu svätosť a za svoj cieľ si stanovili jeho 
blahorečenie. Cisár Karol bol blahoreče-
ný pápežom Jánom Pavlom II. V roku 
2011 bola v Dóme sv. Martina nainštalo-
vaná relikvia bl. Karola v oltári svätého 
Kríža. Ďalšia pribudla v roku 2017 do 
kúpeľnej kaplnky Božského srdca Ježi-
šovho v Piešťanoch a ďalšia v roku 2018 
do kostola sv. Jána Krstiteľa v opátstve 
Jasov. Na Slovensku tiež existuje po-
bočka medzinárodnej Modlitebnej ligy 
cisára Karola za mier medzi národmi. Jej 
snahou je šíriť Karolov odkaz a v kaž-
dodennom živote hľadať a nasledovať 
Božiu vôľu, zasadzovať sa o mier, spra-
vodlivosť od rodín až po národy a prosiť 
Boha o odpustenie za všetky krivdy v de-
jinách a ponúkať uzmierenie. M.V.

Večer, 29. 11. sme  pri svätej omši 
v Kostole sv. Františka slávili svia-

tok všetkých svätých troch františkán-
skych rádov. Je to sviatok všetkých bra-
tov a sestier,  ktorí dosiahli večnú slávu. 
Dňa  29. 11. 1223 pápež Honorius III. 

schválil  sv. Františkovi jeho spôsob ži-
vota, regulu, ktorú napísal. Práve v tento 
deň všetci bratia minoriti po celom svete 
obnovujú svoje rehoľné sľuby.
Svätú omšu slávil kustód slovenskej 
minoritskej kustódie, páter Lucián Bo-

gucki, ktorý pripomenul aj to, že každý 
posledný piatok v mesiaci sú v našej far-
nosti slúžené  sväté omše za všetkých, 
ktorých sme sprevádzali na ich posled-
nej ceste na cintoríne v Karlovej Vsi, či 
na cintoríne v Slávičom údolí.
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Cirkev hovorí: „Vy chlapi ste veľmi 
dôležití!  Máte zodpovednosť za 

svoje rodiny!“ Týmito slovami sa nám 
prihovoril páter Tomáš Lesňák,  na v  po-
radí už štvrtej Duchovnej obnove chla-
pov farnosti Karlova Ves.
Dňa 11. októbra 2019 sa v slnečné piat-
kové popoludnie vybralo 22 chlapov 
– otcov rodín a medzičasom už aj dob-
rých priateľov, smerom na Lúčky pri 
Kremnici. Našu spoločnosť v pomerne 
nezvyčajnom zložení tu už čakali „do-
máci“ hospodári Oázy svätého Filipa 
. A dúfam, že sme ich opäť nesklamali 
svojou dobrou náladou, náležitou spiri-
tualitou a úsmevom na tvári. Ale poďme 
po poriadku.
Piatkový duchovný program sme zača-
li spoločnou svätou omšou v miestnom 
farskom kostole. Bolo to pre nás veľmi 
silné sláviť eucharistiu v absolútnom ti-
chu a v celkom studenom interiéri tohto 
starého bohostánku.  Potom sme pokra-
čovali už tradičnou a veľmi obľúbenou 
celonočnou adoráciou pred sviatosťou 
oltárnou až do sobotných ranných chvál. 

Sobota bola v znamení očakávaných 
prednášok pátra Tomáša, ktoré sme si 
vzájomne spestrovali našimi diskusnými 
vstupmi. Rozpisovať sa o podrobnos-
tiach, by bolo asi zbytočné, dôležitejšie 
je to, že každý z nás si z počutého snáď 
niečo uložil do svojho srdca a prezentu-
je to v každodennej prítomnosti svojim 
najbližším. 
Náročný, ale o to lepšie prežitý deň, sme 
vzájomne rozoberali pri nami uvarenom 
guláši a spievaní obľúbených pesničiek 
až do neskorého večera. 
Vrcholom nedele bola svätá omša, ktorú 
sme slávili spolu s miestnymi veriacimi 

a predsedal je páter Tomáš. O hudobný 
a spevácky doprovod sme sa postarali 
my. Myslím si, že sme u nich zanecha-
li asi zvláštny, ale dobrý dojem. Predsa 
len, 22 chlapov , otcov, veriacich mužov, 
v ich kostole, kde sa stretne prinajlep-
šom rovnaký počet veriacich, ale pre-
važne žien, bolo pre nich prekvapením. 
Verím, že sme boli pre nich aspoň ma-
lým povzbudením a obohatením.
Každopádne bol celý tento víkend pre 
nás požehnaným časom a už teraz sa 
tešíme na ďalší ročník a veríme, že sa 
k nám pridajú aj nejakí noví  chlapi.
 Peťo Nagy

DUCHOVNÁ OBNOVA CHLAPOV 2019

Sviatok sv. Michala a hodové sláv-
nosti v Karlovej Vsi  bývajú už 

tradične spojené so slávnostnou svätou 
omšou o 11.30 hod. v starom  Kostole 
sv. Michala. 
Správca farnosti, páter Lucián Bogucki, 
na úvod hovoril o tom, ako mal mož-
nosť v Ríme častokrát sledovať pápeža 
Františka pri slávení sv. omše. Žiadne 
zbytočné slová, žiadne zbytočné gestá, 
hlboké ponorenie do seba a všetka po-
zornosť upriamená na Ježiša. Pozval 
nás, aby sme  aj my, na hodovej sv. 
omši upreli pozornosť na Pána a ďako-
vali  za dary, ktorými je farnosť sv. Mi-
chala obdarovaná. Vyjadril pritom  hl-
bokú vďačnosť všetkým kňazom, ktorí 
vo farnosti pôsobili a už nie sú medzi 
nami. Neboli pôvodom Karlovešťania, 

ale srdcom určite áno. Príkladmo spo-
menul dôstojných  pánov Ferdiša Ja-
vora, Jána Mariana Rieckého, Michala 
Jána Kurucára, Augustína Dršku, Au-
gustína Sorgoša a Fidela Ambróz Jur-
čoviča. Treba sa za nich modliť, lebo 
cez a skrz ich službu, viera v tejto časti 
Bratislavy nevymizla.
Zároveň  privítal medzi nami pátra Igo-
ra Kráľa, SVD, ktorý potom predsedal 
sv. omši a ohlasoval nám Božie slovo. 
Páter Kráľ potom Vo svojej homílii 
spomenul r. 1938, kedy spisovateľ Or-
som Welles vydesil milióny Američa-
nov. Podarilo sa mu to jednou rozhlaso-
vou hrou Vojna svetov. V dramatickom 
spracovaní hovoril o tom, ako mimo-
zemšťania napadli planétu Zem a ako 
chcú zlikvidovať ľudskú rasu. Bola to 

fikcia, ale mala za následok spustenie 
lavíny záujmu, ktorá trvá dodnes. Vzni-
kajú nové knihy, filmy, vedecké pseudo 
odbory, ktoré skúmajú UFO a mimo 
zemské civilizácie.  Nedá sa proti tomu 
nič namietať, ale už Sväté písmo hovo-
rí o bytostiach, ktorým ide o likvidáciu 
ľudskej rasy, rozklad Božieho kráľov-
stva, vnášanie nepokoja,  nedorozume-
nia a rozdeľovania ľudí. A málokto si 
z existencie takýchto bytostí, ktorým 
ide o zlo pre človeka, niečo robí.
Clive Staples Lewis, ktorý napísal kni-
hu Narnia, napísal tiež knihu Rady skú-
seného diabla. Skúsený diabol píše listy 
svojmu neskúsenému synovcovi a od-
porúča mu taktiky, ako môže na svoju 
stranu získať klienta, ktorý je mu zvere-
ný – človeka, aby ho odtiahol od Boha.

KARLOVESKÉ HODY 2019
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NOVÉNA K NEPOŠKVRNENÉMU POČATIU PANNY MÁRIE

V úvahách sa diabol chváli jedným 
veľkým úspechom a to tým, že dokázal 
ľudí presvedčiť o tom, že neexistuje. 
Ľudia si z diabla spravili roztomilú roz-
právkovú bytosť, ktorú volajú čert. Títo 
roztomilí čertíci behajú po svete a sú 
takí roztomilí, že človek by aj túžil mať 
takého Polepetka vo svojej blízkosti. 
Pri štúdiu starých náboženských kníh, 
hneď v úvode v komentároch nachádza-
me vysvetlenie, že prvá zmienka o po-
kušiteľovi nie je tam, kde skúša zviesť 
Adama a Evu na zlú cestu a neposluš-
nosť voči Bohu, ale že sa o diablovi ho-
vorí už v prvej kapitole Knihy Genesis. 
Boh každý deň tvorenia sveta konštato-
val, že je to dobré, dokonca, keď stvoril 
človeka, povedal, že je to veľmi dobré. 
Výnimkou je len druhý deň, kedy Boh 
stvoril nebo, vtedy tieto slová nevyrie-
kol. Staré židovské komentáre hovoria, 
že je to spôsobené tým, že práve v ten-
to deň boli stvorené duchovné bytosti. 
A keďže časť z nich sa rozhodla zneužiť 
rozum a  slobodnú lásku a odmietnuť 
slúžiť Bohu, tak On vo svojej veľkej 
bolesti nedokázal vyrieknuť slová, že je 
to dobré. Kresťanská tradícia ďalej roz-
víja túto myšlienku a hovorí, že práve 
duchovné bytosti, anjeli, mali  pozna-

nie, že to božské logos, Slovo, sa chce 
stať človekom, že Boží Syn chce prísť 
na túto zem.
Vzbura spočívala v tom, že odmiet-
li predstavu, že budú slúžiť a klaňať 
sa Slovu, ktoré sa chce stať človekom 
z lásky k človeku. Rozhodli sa Bohu po-
vedať nie a tak zničiť Boží plán spásy.
V kontexte liturgických čítaní toho dňa, 

Božieho Syna, Syna človeka vidíme 
v Božej sláve a v nej mu Otec odo-
vzdáva všetku moc,  slávu, kniežatstvá 
a mocnosti. Na čele všetkých tých  moc-
ností stojí archanjel Michal. Zástupom 
na čele s Michalom ide o to, aby bojo-
vali za Boží plán spásy. Oni bojujú za to 
Slovo, ktoré sa stalo človekom, nechalo 
sa ukrižovať na kríži, vstalo z mŕtvych 
a vystúpilo na nebesia.
Samotné slovo anjel znamená byť po-
slaný od Boha. Anjeli  sú tí, ktorí dostali 
poslanie od Boha. Kazateľ nám pripo-
menul, že on sám patrí do Spoločnosti 
Božieho Slova a ich zakladateľom je 
otec Arnold Janssen, ktorý založil túto 
misionársku kongregáciu. Úlohou čle-
nov Spoločnosti je ísť do misií. Prijí-
majú poslanie ohlasovať Božie slovo 

a preto podľa slov zakladateľa sú Boží-
mi poslami. V podstate každý z nás je 
anjelom na zemi. Krstom sa stávame 
misionárom a birmovkou vedome po-
tvrdzujeme svoju krstnú vieru a dostá-
vame plnosť milostí Božieho Ducha. 
Naplnení týmto Duchom sme poslaní 
do sveta, aby sme všade, kde sme, kde 
žijeme, kde sa pohybujeme, ohlasova-
li Božie kráľovstvo a šírili Jeho lásku. 
Sme pozvaní, aby sme si osvojili život-
ný štýl Ježiša Krista. Keď chceme Ježi-
ša nasledovať, tak nasledujeme Ježiša, 
ktorý kráča po tomto svete s otvorenými 
očami, všíma si svet okolo seba, Ježiša 
pozorného, ktorý sa zaujíma o bratov 
a sestry, ktoré stretáva na ceste svojho 
života, Ježiša, ktorý sa skláňa a aktív-
nym spôsobom pomáha.
Sme pozvaní byť proaktívni, sme po-
zvaní byť činní, tvoriví v láske, vyna-
liezaví v odpustení. Máme robiť tak ako 
Pán, ktorého nasledujeme, ktorého srd-
ce si na prvé piatky vyprosujeme. Vy-
prosujeme si tiež milosť schádzať z na-
šich domnelých piedestálov a skláňať sa 
k tým, ktorí našu pomoc potrebujú.
Náš boj, ktorý máme viesť, je možno 
ani nie boj proti, ale boj za. Pretože dia-
bol nebude nikde tam, kde bude Božie 
kráľovstvo. Bude sa takému miestu vy-
hýbať. Samozrejme, bude hádzať pole-
ná pod nohy, ale to nás len utvrdí  v tom, 
že kráčame Božou cestou.
Patrón starého kostolíka v Karlovke, 
patrón karloveskej farnosti, archanjel 
Michal nám pomáha mobilizovať sily 
do boja za Božie kráľovstvo. Ideme do-
býjať svet svojou láskou, svojim záuj-
mom, svojou prosbou.

Už veľa rokov v adventnom čase sa 
v našej farnosti koná novéna k tej-

to slávnosti. Je to forma farskej duchov-
nej obnovy, aby sme sa dobre pripravi-
li na príchod Pána Ježiša. Každoročne 
sú k nám v tomto čase pozývaní kňazi 
z iných farností a rehoľných spoločen-
stiev.
V tomto roku sa nám prihovárali slo-
venskí a moravskí minoriti . Postupne to 

boli: páter Tomáš Lesňák (Rím), páter 
Roman Gažúr (Spišský Štvrok), páter 
Jozef Sukeník (Spišský Štvrtok), páter 
Martin Kollár (Levoča), páter Vladimír 
Hubalovský (Jihlava), páter Jaroslav 
Cár (Bratislava), páter Lucián Boguc-
ki (Bratislava), páter Petr Macháček 
(Brno) zároveň s novokňazským po-
žehnaním, páter Tomáš Vlček (Spišský 
Štvrtok).

Celá novéna vyvrcholila dňa 9. 12. Už 
o 17.30 hod. sme sa začali modliť sláv-
nostné Vešpery a potom už začala   svä-
tá omša, na ktorej úvode páter Lucián 
privítal hlavného celebrujúceho,  vojen-
ského ordinára, J. E. otca biskupa Fran-
tiška Rábeka. Náš kustód zdôraznil, že 
Nepoškvrnené Počatie Panny Márie 
je najväčší mariánsky sviatok, sviatok 
Matky a Kráľovnej serafínskeho rádu. 

pokračovanie zo str. 5
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SVÄTÉ OMŠE PRE RODINY

V tento deň každý františkán mimoriad-
nym spôsobom obnovuje svoje zasväte-
nie Panne Márii.
Mons. Rábek poďakoval za prijatie 
i pozvanie a vyjadril radosť z toho, že 
po rokoch môže opäť slúžiť svätú omšu 
v spoločenstve v Karlovej Vsi.
Vo svojej homílii pripomenul ochotu 
a pripravenosť Panny Márie podriadiť 
sa Božiemu plánu a stať sa Matkou Bo-
žieho Syna. Spomenul jednotlivé míľ-
niky jej života, ako Betlehem, útek do 
Egypta, desaťročia tichého života v Na-
zarete, počúvanie jej vlastného Syna 
a rast vo viere  tak, že s touto vierou 
a nádejou dokázala stáť pod krížom, na 
ktorom bol pribitý jej Syn až po radosť 
z Ježišovho zmŕtvychvstania, či  službu 
v prvotnej, začínajúcej cirkvi.
Pápež Pius IX. 8. decembra 1854 vy-
hlásil dogmu o Nepoškvrnenom Počatí 

Panny Márie. Panna Mária bola zvlášt-
nym Božím vplyvom na základe zásluh 
jej Syna  uchránená od prvého okamihu 
svojho počatia od dedičného hriechu.
Dnešní ľudia zabúdajú, že človek je Bo-
žím stvorením a teda ako produkt Božej 
tvorivosti by sme sa mali správať tak, 
ako On to od nás očakáva. Dal nám ro-
zum a tak môžeme rozoznávať, čo je 
dobré a čo nesprávne, aby sme vedeli 
spoznávať prirodzené zákony. To sa 

týka všetkých ľudí, nie len kresťanov. 
Vieme, že následok dedičného hrie-
chu v nás pretrváva aj napriek svätému 
krstu. Ako rozumní ľudia by sme preto 
mali byť ostražití a opatrní, aby sme len 
tak ľahko neakceptovali to, čo sa nám 
chce, čo je lákavé, pretože ľahko môže-
me upadnúť do tragického omylu. 
Majme na pamäti, že Boh si nás vyvolil 
ešte pred stvorením sveta a to z lásky 
k nám. Preto, aby sme aj my svojim ži-
votom a skutkami odpovedali láskou na 
Jeho lásku. Veď Boh nám poslal svojho 
Syna, aby nám svojim životom a uče-
ním  povedal, kým sme, akí máme byť 
ako Božie deti, aký má byť náš život vo 
vzťahu k Bohu i medzi nami.
Panna Mária sa u svojho Syna prihová-
ra za nás, aby sme svoj život zvládli vo 
svetle pravdy a mohli tak splniť úlohy, 
ktoré Pán pre každého z nás pripravil.

Vpiatok 18. 10. o 18.00 hod. sa zača-
la ďalší cyklus sv. omší pre rodiny 

a manželstvá našej farnosti. Pri týchto 
omšiach  sa modlíme o požehnanie man-
želov a rodín, v prvom rade tých, ktoré 
sú z našej farnosti, ale aj všetkých tých, 
ktorí sa sv. omše zúčastňujú.
Svätej omši predsedal páter Lucián Bo-
gucki, ktorý privítal aj hosťa z Ríma, pát-
ra Tomáša Lesňáka, ktorý pôvodne sám 
bol iniciátorom týchto sv. omší a neskôr 
to po ňom prevzal páter Jozef Sukenik.
Je dôležité modliť sa, aby Pán cez svoje 
slovo a svoju najsvätejšiu obetu posvätil 
každý manželský pár, každú rodinu, kaž-
dého jedného z prítomných.
Svätá omša bola venovaná misijnému 
pôsobeniu všetkých kresťanov. Ako pri-
pomenul páter Lucián, osobitnú úlohu 
v tomto podľa sv. pápeža Jána Pavla II. 
zohrávajú manželia. Domáca cirkev, oži-
vovaná misionárskym duchom vo svo-
jom vnútri, je povolaná stať sa žiarivým 
znakom Kristovej prítomnosti a lásky 
i pre „vzdialených“, pre rodiny neveria-
cich i pre samé kresťanské rodiny, ktoré 
už nežijú dôsledne podľa svojej viery“.  
Kazateľ hovoril o rodine ako o mies-
te, kde sa majú rodiť misijné povolania 

a tiež poukázal na potrebu  takých rodín, 
ktoré budú hotové ísť ohlasovať Bo-
žie slovo aj v misijných krajinách. Po 
sv. omši sme si mohli vypočuť osobné 
svedectvo manželov Vlasakových, kto-
rí strávili jeden rok na misách v Afrike, 
v Keni, v meste Nairobi.
Ďalšia sv. omša pre rodiny sa konala 15. 
11. Ústrednou, vopred avizovanou té-
mou bola téma smrti v rodine. Zvláštnou 
zhodou okolností sa táto sv. omša konala 
len dva dni po tragickej dopravnej neho-
de, ku ktorej došlo neďaleko Nitry a pri  
ktorej zahynulo 12 osôb. Modlili sme sa 
teda aj za spásu duší obetí a  o zoslanie 
milosti pokoja pre  rodiny poznačené ob-
rovským krížom. Páter Bogucki zdôraz-
nil, že štátny smútok vyhlásený v súvis-
losti s touto tragédiou, má byť ozajstným 
smútkom každého kresťanského srdca. 
Aj slová evanjelia toho dňa nám pripo-
menuli, že smrť vkročí do života každé-
ho človeka. Či človek na to myslí, alebo 
nie, či je človek pripravený, alebo nie. 
Smrť je tragická udalosť a všetci sme 
voči nej maličkí a bezbranní. Ukazuje 
sa, že všetko snaženie, obchodovanie, 
či nenávisť, boli márnosťou. Zostane po 
nás len to, čo sme skutočne dobre zasiali 

a to dobro, ktoré sme vykonali. Smrť je 
najťažšou skúškou, ktorú Boh ľudstvu 
pripravil. Neuchránil od nej ani svojho 
Syna. Veriaci človek však musí na smrť 
nazerať z perspektívy zmŕtvychvstania. 
A môžeme si položiť otázku, ako sme na 
toto pripravení?  Pápež František v tejto 
súvislosti pripomína slová Pána Ježiša: 
„Kto prichádza za mnou, toho neodože-
niem.“ A tiež Jeho pozvanie: „Poďte ku 
mne!“ Tam niekde sa skončí nádej a na-
stane skutočnosť. Ježiš sám príde v tej 
chvíli ku každému z nás, vezme nás za 
ruku so svojou nehou,  vľúdnosťou a lás-
kou. A pre nás všetkých bude obrovskou  
milosťou, keď nás Jeho svetlo ožiari.
Po skončení sv. omší sme si mohli uctiť 
relikvie sv. Jána Pavla II. a potom sme sa 
stretli na agapé, ktoré pripravili niektoré 
šikovné farníčky.
Už tradične nás pri sv. omšiach spre-
vádzal svojim spevom náš farský zbor 
František.
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•  V dňoch 27. -  29. 9. 2019 boli v našej 
farnosti  hody. Slávnostným kazateľom 
v nedeľu 29. 9. 2019 bol páter Igor Krá-
ľ,SVD.

•  V sobotu 28. 9. 2019 po večernej sv. 
omši v kostole sv. Františka si milovníci 
vážnej hudby vypočuli skladbu Stabat 
Mater od Pergolesiho v podaní hudob-
ného telesa Il cuore barocco..

•  Dňa 5. 10. 2019 sa v  Šaštíne konala 13. 
púť ružencových bratstiev. Naše Ružen-
cové bratstvo zorganizovalo autobusovú 
prepravu na toto podujatie.

•  Vo štvrtok, 3. 10. 2019, na vigíliu sláv-
nosti sv. Františka z Assisi, si členovia 
Tretieho rádu počas večernej sv. omše 
o 18.00 hod., obnovili svoje sľuby. Po 
sv. omši bola pobožnosť Transitus. 

•  Záujemcovia o hlbšie preniknutie 
do spevu žalmov, sa mohli zúčastniť 
stretnutia žalmistov v pondelok 14. 10. 
2019 v pastoračnej miestnosti pri kos-
tole.

•  Za našich zosnulých sme sa modlili 
v kostole sv. Františka počas celej ok-
távy po slávnosti Všetkých svätých  (2. 
11. - 8. 11. 2019), v rámci dušičkových 
pobožností o 17.30 hod.

•  Večer 18. 10. 2019 v kostole sv. Fran-
tiška sa začal ďalší cyklus sv. omší pre 
a za rodiny a manželstvá našej farnosti. 

- Mamiiii ja by som chcela na vianoce 
psa.....
- Nevymýšľaj! Bude kapor ako každý 
rok!

Eskimácka múdrosť: Nikdy nejedz žltý 
sneh.

•
„Pán riaditeľ, môžete mi dať zajtra voľ-
no?“ pýta sa v práci pán Novák. „Manžel-
ka chce, aby som jej pomohol s vianoč-
ným upratovaním.“
„Z takého dôvodu vám predsa nebudem 
dávať voľno!“ rezolútne to odmietne ria-
diteľ.
„Ďakujem,“ vydýchne si zamestnanec. 
„Vedel som, že je na vás spoľahnutie.“

•

Sväté omše budú sa konať každý tretí 
piatok mesiaca.

•  Vo štvrtok  7. 11. 2019 o 16.30 hod. bola 
hodinová moderovaná adorácia za kňa-
zov. 

•  Mladé (i staršie) rodiny z našej farnos-
ti v rámci „farskej nedele pre rodiny“ 
mali  príležitosť na spoločné    stretnu-
tie a vzdelanie. Podujatie na tému „Biť 
či nebiť? alebo „Muži, ženy a ich deti 
v bojovom ťažení“ sa     uskutočnilo 
v nedeľu 1. 12. 2019.  Stretnutie  viedol 
páter Tomáš Lesňák za účasti 38 záu-
jemcov.

•  V sobotu 30. 11. 2019 sme začali sláviť 
novénu pred slávnosťou Nepoškvrnené-
ho počatia Panny Márie. Tohtoročnými 
kazateľmi boli bratia minoriti. Na zá-
verečnej slávnostnej svätej omši 9. 12. 
2019 sa nám prihovoril vojenský ordi-
nár, J. E. otec biskup František Rábek. 
Počas novénových svätých omší sa    
vyberal zvonček, ktorý bude adventnou 
almužnou pre konkrétne rodiny, ktoré sa 
nachádzajú   v núdzi.

•  V sobotu 30. 11. 2019 sa  deti mohli zú-
častniť na viazaní adventných vencov. 
Posvätenie vencov bolo v nedeľu 1. 12. 
2019 dopoludnia pri detskej sv. omši. 

•  Rodinné centrum KLBKO v 1. adventnú 
nedeľu, 1. 12. 2019, organizovalo „Via-

Muž vyberá vianočný darček: „Máte nie-
čo lacné, užitočné a pekné?“
„Čo poviete na tieto vreckovky,“ ukazuje 
ochotne predavačka, „pre koho to chce-
te?“
„Pre manželku.“
„Tak to bude určite prekvapená.“
„To áno,“ súhlasí muž, „ona myslí, že do-
stane pod stromček kožuch!“

•
„Oci, naozaj mi ten iPad priniesol Je-
žiško?“ Pýta sa Jožko otca.
„Ale samozrejme, čo ťa to napadlo?“
„No, že celý deň stojí nejaký chlapík pri 
domových dverách a chce tretiu splátku.“

•
O Vianociach hovorí mamička Jožkovi: 
„Jožko, zapáľ vianočný stromček.“ Za 

nočný jarmok“. Ponúkali výrobky ma-
mičiek ako adventné vence, medovníky, 
oplátky a iné    vianočné drobnosti.

•  Ružencové bratstvo  pozývalo už po de-
siaty raz svojich členov, ale   aj ostat-
ných farníkov, aby sa počas deviatnika 
pred Slávnosťou   Nepoškvrneného po-
čatia Panny Márie zapojili do modlitieb 
ruženca v    uliciach Karlovej Vsi.

•  V týždni od 9. 12. 2019, v stredu, pia-
tok a sobotu, boli zimné kántrové dni. 
Obsahom zimných kántrových dní bol 
príchod Kristovho kráľovstva do rodín; 
duchovná obnova rodín; pokoj a spra-
vodlivosť vo svete.

•  V nedeľu 15. 12. 2019 sa konal v kosto-
le sv. Františka vianočný benefičný kon-
cert. Výťažok z koncertu bol venovaný 
pre obete tragédie v Prešove.

chvíľu príde Jožko a hovorí: „Aj sviečky?“
•

Sudca: „Môžete mi vysvetliť, prečo ste sa 
počas noci vlámal päťkrát do rovnakého 
obchodného domu?“
„To je jednoduché - chcel som dať man-
želke pod stromček šaty.“
„To chápem, a čo tie ostatné vlámania?“
„To ma ich potom štyrikrát poslala vyme-
niť, pretože sa jej nikdy nepáčila látka!“

•
Boli Vianoce a sudca bol v príjemnej ná-
lade. Spýtal sa predvedeného muža: „Za 
čo ste tu?“
„Za predčasné vianočné nákupy.“
„To predsa nie je žiadny priestupok. Ako 
skoro ste nakupoval? „
„Tri hodiny pred začiatkom otváracej 
doby.“

ZAZNAMENALI SME

VTIPNÉ OKIENKO

Kontakt: Farský časopis Sv. Michal, Kláštor minoritov, Nám. sv. Františka 4, 841 04, Bratislava, e-mail: klastor@minoriti-ba.sk
Redaktori: páter Michal Ledecký, Jana Zelenková, Katarína Čibová, Vladimír Šimko, Michaela Važanová, Marianna Štolcová, Grafická úprava: Ivan Galanský



9

SVÄTÝ MICHALfarský časopis  • 5 / 2019  •  ročník XXVI

V lete 2019 po skončení kustodiálnej 
kapituly prišlo v spoločenstve slo-

venských minoritov k rozsiahlym zme-
nám v personálnom zložení jednotlivých 
komunít. Aj do Karlovej Vsi prišli noví 
kňazi. Ich základné profily sme čitate-
ľom farského časopisu priblížili v čísle 
4/2019. Postupne, (v abecednom pora-
dí), sa pokúsime priblížiť ich osobnos-
ti bližšie. Prvý, ktorý sa s nami podelí 
o svoje súkromie, je páter Adam Baran.

SPOMIENKY NA DETSTVO A RO-
DINU
Pán Boh ma mal veľmi rád, lebo detstvo 
som mal veľmi pekné, aj keď dlhý čas 
som bol chorľavý a veľmi často som sa 
musel liečiť v nemocnici. To trvalo až 
do mojich šiestich rokov, takže mamič-
ka mala so mnou dosť starostí. Raz  jej 
dokonca lekár povedal, že môže pre 
mňa hľadať truhlu, ale Pán Boh ma vo 
svojej veľkej láske zachránil.
Vyrastal som ako jediné dieťa až do 
mojich deviatich rokov, kedy sa  naro-
dila moja mladšia sestra. Celé detstvo 
som prežil v obci Krzemienica v Poľ-
sku, kde som aj ukončil základnú školu. 
Je to juhovýchod Poľska, od Svidníka 
cca 110 km. V mladosti som sa venoval 
hádzanej a zápaseniu a veľmi rád som 
čítal, prakticky všetko, čo sa mi dostalo 
do rúk.
Obaja rodičia, vďaka Bohu, ešte žijú. 
Zdravie už nemajú najlepšie, ale sú 
stále ešte mobilní. Otecko má 83 rokov 
a mamička je o dva roky mladšia. Bý-
vajú spolu so sestrou a jej manželom, 
takže je o nich dobre postarané.

POVOLANIE
Sám to považujem za podivnú náhodu. 
Od tretej triedy základnej školy som ro-
bil miništranta a to až do doby, než som 
nastúpil do seminára. Fara bola vlastne 
mojim druhým domovom. Mali sme 
veľmi dobrého pána farára, ktorý nás 
dokázal zapojiť do prác pri budovaní 
kostola, prípravy jednotlivých sviatkov. 
Vytvorila sa mládežnícka skupina, kto-

rá každý rok pripravovala jasličkovú 
slávnosť, čo nebolo jednoduché, pretože 
toto vystúpenie trvalo dve hodiny. Hrali 
sme ochotnícke divadlo a tak sme trávili 
voľný čas. Nikdy som si nepomyslel, že 
pôjdem za kňaza. Keď som bol v matu-
ritnom ročníku, bolo sa treba rozhodnúť, 
že akým smerom sa v živote ďalej po-
brať. Mal som dve predstavy: kňaz, ale-
bo policajt. Obe povolania sú si blízke 
tým, že ste v tesnom kontakte s ľuďmi.
Po rozhovore s pánom farárom som sa 
rozhodol pre kňazstvo, ale nechcel som 
ísť do diecézy. Lákalo ma byť rehoľní-
kom. V tom čase som najskôr túžil byť 
verbistom, keďže oni formovali moje 
povolanie cez rôzne duchovné cvičenia. 
Potom sa mi zapáčili kapucíni. Dá sa 
povedať, že jeden rok som bol duchov-
ným dieťaťom kapucínov, ale ich hnedý 
habit ma nepriťahoval. Potom som išiel 
na púť do  Kalvarie paclawskej, kde som 
stretol františkánov. Oni mali čierny ha-

bit a ten sa mi veľmi páčil, rovnako ako 
aj ich život a tak som sa vlastne dostal 
k minoritom.
Rodičia sa moje rozhodnutie dozvede-
li na poslednú chvíľu, tri mesiace pred 
odchodom. Ako sa hovorí, prijali to so 
smutnou radosťou. Smutno, že odídem 
preč, radosť z toho, že budem kňazom. 
Ak by som bol išiel za kňaza do diecé-
zy, asi by boli šťastnejší, lebo by som 
bol zostal doma. Nemali však žiadne 
výhrady a ani sa ma nesnažili zastaviť.

KŇAZSTVO
Po maturite v r. 1984 som vstúpil k mi-
noritom a začal som prípravu na rehoľný 
a kňazský život. Seminárne štúdiá som 
absolvoval v Krakove na Pápežskej te-
ologickej akadémii. V r. 1991 som bol 
vysvätený za kňaza a nastúpil som ako 
kaplán vo farnosti Vroclav. Bolo to tam 
veľmi príjemné, ale aj veľmi pracovné. 
Týždenne som učil 36 hodín nábožen-
stvo a večer som sa venoval rôznym 
spoločenstvám , ktoré boli pri farnosti. 
Angažoval som sa aj v klube Jeana Vian-
ney Viera a život, čo bola práca s postih-
nutými deťmi.

SLOVENSKO
Počas pôsobenia vo Vroclave som sa 
dozvedel, že v provincii hľadajú rehoľ-
níkov ochotných vycestovať na Sloven-
sko. Záujem bol minimálny, tak provin-
ciál vybral mňa. Ja som pôvodne chcel 
ísť na misie do zahraničia, ale nelákali 
ma blízke krajiny, ako napr. bývalé Čes-
koslovensko, Nemecko, ale ani Ameri-
ka .Na Slovensko som prišiel v r. 1994, 
že vraj  na jeden rok. No a z jedného 
roka je to už 25 rokov. Začínal som ako 
kaplán v Spišskom Štvrtku, neskôr som 
pôsobil v Levoči. Na Slovensku som 
mal aj spolužiakov z kňazských štúdií 
(páter Lucián Bogucki, páter Marek  
Tokarczyk, páter Stanislav Rok).
Postupne som popri kňazskej službe za-
stával funkcie magistra postulátu, správ-
cu farnosti, gvardiána kláštora, rektora 
kostola, kutodiálneho vikára. Bol som 

NA SLOVÍČKO S PÁTROM ADAMOM
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napríklad aj prvým duchovným správ-
com v obnovenej väznici v Levoči. Po-
čas pobytu na Slovensku som ešte štu-
doval na Katolíckej univerzite v Lubline 
a získal som akademický titul v odbore 
filozofia.
Ja si na zmeny zvykám veľmi rýchlo, 
tak som nemal problém prispôsobiť sa 
životu na Slovensku. Osobne však  pre-
ferujem menšie mestá, kde sa dá ľahšie 
nadobúdať osobná znalosť.

BRATISLAVA
Po 25 rokoch strávených na Spiši som sa 
teraz dostal do Bratislavy. Veľké mestá 
ma nelákajú. Šesť rokov som bol v Kra-
kove (770 000 tisíc obyvateľov), pôsobil 
som vo Vroclave, čo je tiež veľké mesto 
(630 000 obyvateľov), ale viac môj-
mu naturelu vyhovujú menšie mestá. 
V menšom meste, či na dedine poznáte 
ľudí, viete, kto kde býva. V podmien-
kach mesta je to, prirodzene, iné. Bra-

tislavu poznám, veď som sem chodieval 
pomerne často, napr. aj ako člen kusto-
diálnej rady. Teším sa na nových ľudí 
i nové zážitky.

Srdečné Pán Boh zaplať za rozhovor! 
V mene čitateľov i farníkov prajeme pát-
rovi Baranovi, aby ho pôsobenie v Bra-
tislave napĺňalo radosťou a k tomu mu 
vyprosujeme potrebné milosti od láska-
vého Nebeského Otca.

pokračovanie zo str. 9

SVÄTÝ BERNARD

Svätý Bernard z Clairvaux bol fran-
cúzsky filozof, teológ a mystik. 

Narodil sa okolo roku 1090 vo Fontai-
ne-lès-Dijon, dnes časť mesta Dijon vo 
Francúzsku,  ako tretí zo siedmich detí 
burgundského šľachtica Tezelina na ro-
dinnom zámku. Spolu so svojimi štyrmi 
bratmi a asi 30 mladými mužmi vstúpil 
Bernard vo svojich 22 rokoch r. 1112 
do reformovaného kláštora Citeaux, 
prvého kláštora cisterciánskeho rádu. 
Už o tri roky neskôr sa stal vo svojich 
25 rokoch zakladajúcim opátom kláš-
tora Clairvaux. Za svojho života založil 
takmer 70 ďalších kláštorov. 
Bernard z Clairvaux vošiel do histórie 
ako „druhý zakladateľ“ cisterciánskeho 
rádu. Potom si Bernard vybral rehoľu sv. 
Benedikta. Uržiaval vzťahy  s takmer 
všetkými veľkými osobnosťami svojej 
doby. Známy sa stal aj ako ohnivý kaza-
teľ križiackych výprav. S jeho menom 
je nerozlučne spojené Vezelay. V tejto 
burgundskej bazilike predniesol Ber-
nard svoju prvú kázeň na Veľkú Noc r. 

1146 pred Ľudovítom VII. Hovoril tak 
presvedčivo, že kráľ a všetci šľachtici, 
ktorí sa tam zhromaždili, prijali dychti-
vo kríž z rúk opáta z Clairvaux. 
Bernard, ktorý mal všetky možnosti 
ku „kariére“ v cirkevnej hierarchii, zo-
stal po celý život pokorný a skromný. 
Všetky čestné úrady, ktoré mu ponúka-
li, rozhodne odmietal. Svoje najťažšie 
sklamanie zažil Bernard z Clairvaux, 
keď druhá krížová výprava, ktorú horli-
vo podporoval, r. 1149 stroskotala.
Vo veku 63 rokov Bernard z Clairvaux 
po ťažkej žalúdočnej chorobe 20. au-
gusta 1153 zomrel, vyčerpaný a vysi-
lený. Bol pochovaný v opátstve Cluny. 
Dnes má svoj hrob v Clairvaux.
Bol označený rôznymi prívlastkami: 
arciotec európskeho cítenia (Friedrich 
Heer), vodca a sudca svojej doby (Jozef 
Lortz), náboženský génius svojej doby 
(Adolf von Harnack). Pre svoj horlivý 
spôsob kázania dostal okrem toho titul 
„doctor melfifluus“ (učiteľ „medoto-
ký“). Pápež Alexander III. vyhlásil Ber-
narda za svätého už 18. januára 1174. 
Pápež Pius VIII. ho menoval r. 1830 za 
učiteľa Cirkvi.
Bernard hlásal, že človek má pokorne 
kontemplovať o stvoriteľovi vo svete 
a v tejto kontemplácii nachádzať prav-
du. Pokora je začiatkom všetkého po-
znania pravdy. V pokore sa utíšia všetky 
záujmy ja a človek sa otvorí svetu prav-
dy.
Na smrteľnom lôžku odovzdal bratom 

testament, ktorý nám odhaľuje jeho 
tajomstvo: „Nikdy som dosť sebe ne-
dôveroval. Rád som prijímal mienky 
druhých. Krivdy som nikdy nepomstil. 
Vedome som nikdy nedal dôvod na po-
horšenie. Keď som čo i len slabo niečo 
postrehol, snažil som sa to napraviť.“
Hovorí sa, že v 12. storočí sa sv. Ber-
nard z Clairvaux počas modlitby spýtal 
Ježiša, akú najväčšiu bolesť pocítil po-
čas umučenia, o ktorej ľudia nevedia. 
A Ježiš mu odpovedal! Sv. Bernardovi 
povedal nasledovné slová: „Pri nesení 
kríža sa mi na ramene urobila rana, kto-
rá bola bolestivejšia ako všetky ostatné, 
ale ľudia o nej nevedia.“ Na základe 
toho sv. Bernard  vytvoril nasledovnú 
modlitbu: 
„Ó, najláskavejší Ježišu, tichý Bará-
nok Boží, ja biedny a hriešny človek 
pozdravujem a úctivo bozkávam Tvoju 
najsvätejšiu ranu, ktorú si mal na svo-
jom pleci, keď si niesol ťažký kríž. Táto 
plecová rana zapríčinila Ti najväčšie 
bolesti a muky na celom Tvojom pre-
svätom tele.
Klaniam sa Ti, trpiaci Spasiteľu, chvá-
lim, zvelebujem Ťa a z celého srdca Ti 
ďakujem za túto presvätú a bolestnú 
plecovú ranu. Prosím Ťa ponížene pre 
muky tejto plecovej rany a pre tvoj ťaž-
ký kríž, ktorý si niesol na tejto svätej 
rane, aby si sa nado mnou, hriešnym 
človekom zmiloval, moje hriechy od-
pustil a sprevádzal ma po tvojej krížovej 
ceste do večnej blaženosti.“


