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P očas Adventu sme sa pripravovali na 
Vianoce a príchod Betlehemského 

dieťaťa, príchod dlho očakávaného Me-
siáša. Po roku opäť nastal sviatočný čas, 
chvíľa, kedy rodina zasadne k slávnostne 
prestretému stolu Štedrého večera, ktorou  
začneme sláviť Narodenie Božieho Syna. 
Keď príde táto vzácna chvíľa v ktorej 
máme k sebe tak blízko, nedajme si  vziať 
to najdôležitejšie, čo nám narodenie Bo-
žieho Syna ponúka. Mnohí z nás si totiž 

Vianoce idealizujú a vytvárajú z nich čosi 
iné ako majú byť. Chcú, aby bolo všetko 
dokonalé, všade poupratované, napečené, 
navarené, v hojnosti nachystané. Najlep-
šie by bolo, keby bol napadaný aj čerstvý 
sneh a keď ideme o polnoci na sv. omšu, 
aby vŕzgal pod nohami. Toto všetko je 
však iba o našich pocitoch. Túžime Via-
noce prežívať idylicky, podľa našich snov, 
fantázie, podľa toho, ako sa nám to neraz 
snažia nahovoriť mnohé reklamy, ktoré 
počas Adventu počúvame z každej strany.

Ako veriaci by sme asi mali čas, kedy 
prichádza na svet Boh, naša spása, vnímať 

a prežívať iným spôsobom. Veď v skutoč-
nosti narodenie Pána Ježiša bolo vo veľmi 
skromných podmienkach, vo veľkej chu-
dobe. Bolo ale tiež vo veľkom očakávaní 
Márie, Jozefa a všetkých ľudí dobrej vôle. 
Chóry anjelov a duše zosnulých v podsve-
tí, horeli túžbou, aby sa už narodil očaká-
vaný Mesiáš, Svetlo sveta.

Preto sa myslím, že nie je až také dô-
ležité, čo máme na stoloch, ani či sa nám 
ligoce celý dom, či vianočný stromček 

je dokonalo vyzdobený a my následkom 
toho už nevládzeme a od únavy sa na 
Polnočnej sv. omši ani nedokážeme ani 
poriadne sústrediť. Napokon nie je pod-
statné ani to, aby nám čaro Vianoc skrášlil 
pohľad na svet prikrytý bielou perinou a 
cestou na Polnočnú padali biele chumáče 
snehu. Neživme v sebe emocionálne Via-
noce plné všetkého podľa našich predstáv, 
lebo potom, keď to tak nie je, sme skleslí, 
strácame náladu a sťažujeme sa, že toto 
nie sú Vianoce.

Buďme chudobní v duchu, ako náš Pán 
a vtedy nás nič a nikto neoddelí od jeho 

lásky. Po adventnej príprave, očakávaní 
a sviatosti zmierenia, majme pripravené 
naše duše na prijatie najvzácnejšieho hos-
ťa - Betlehemského dieťaťa v Eucharistii, 
v láske, v pokoji a ďakujme Bohu za nášho 
Spasiteľa a Vykupiteľa. Nech hlboký du-
chovný zážitok vianočného posolstva na-
plní naše srdcia láskou, aby sme ju mohli 
štedro rozdávať okolo seba. M. Štolcová

SV. OMŠE ZA RODINY

V piatok 21. 9. 2018 začal v našej  
farnosti druhý ročník cyklu svä-

tých omší pre rodiny. Tieto sv. omše sú 
raz mesačne a príhovory, ktoré počas ich 
odznievajú sú zamerané na rodičov. Sú 
v istom zmysle katechézami, venovanými 
povolaniu a životu v manželstve. Sv. omša 
je vždy spojená aj so zvláštnym obradom 
požehnania rodín.

Páter Jozef osobitne privítal všetkých, 
ktorí sa prišli modliť a prosiť o uzdravenie 
v rodinách, o Božie požehnanie, za budú-
ce rodiny, za prijatie ďalšieho dieťatka, za 
tých, ktorí v rodine trpia pre rôzne zále-
žitosti, tých, ktorým sa už rodina rozpad-
la a oni prichádzajú prosiť o odpustenie 
a uzdravenie. Privítal aj tých, ktorí v ro-
dine smútia za svojimi zosnulými príbuz-
nými.

Aj evanjelium tohto dňa bolo veľmi 
priliehavé. Hovorilo sa v ňom o povola-
ní. Ježiš išiel a povedal komusi: „Poď za 
mnou“! Tým povolaným bol Matúš, ne-
skorší evanjelista. Iste ako kresťania vie-
me, že každé povolanie človeka má svoj 
pôvod v Bohu. Nielen povolanie apoštola, 
kňaza, biskupa, rehoľníka, ale aj povola-

VRÁŤME VIANOCIAM PRAVÚ HODNOTU
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Sv. Lukáš sa narodil v meste Antio-
chia, v Sýrii. Pochádzal z gréckej 

pohanskej rodiny a povolaním bol le-
kár. Po prijatí viery sa stal učeníkom 
a pomocníkom sv. Pavla a sprevádzal 
ho po jeho uväznení a pri eskortova-

ní do Ríma. Bol stále s ním a opustil 
ho len vtedy, keď mu Pavol zveril du-
chovnú službu v novovznikajúcich cir-
kevných obciach.

Lukáš je samozrejme známym tým, 
že napísal sv. evanjelium a Skutky 
apoštolov. V evanjeliu chcel odovzdať 
kresťanom ucelenú históriu o tom, čo 
sa doposiaľ naučili. V úvode svojho 
diela píše: „Pretože sa už mnohí podu-
jali zostaviť rozpravu o veciach, ktoré 
sa udiali u nás, ako nám to podali tí, 
ktorí boli od počiatku očitými sved-
kami a sluhami slova, zdalo sa dobré 
aj mne, ktorý som dôsledne sledoval 
všetko od začiatku, napísať Ti to ra-
dom, výborný Teofil, aby si náležite 
poznal istotu vecí, ktorým Ťa učili.“

Po vnuknutí sv. Ducha sa Lukáš 
snažil napísať všetko v súlade s his-
torickou pravdou. Jeho sv. evanjelium 
je doplnením evanjelií sv. Matúša 
a sv. Marka. Podal správu o šiestich 
zázrakoch a vyrozprával osemnásť 
podobenstiev, ktoré sa nespomínajú 

v iných evanjeliách. Opísal aj zvesto-
vanie, stretnutie Panny Márie s Alžbe-
tou, narodenie Ježiša Krista, obetova-
nie Ježiša v chráme, jeho stratenie sa. 
Odovzdáva nám aj dojímavé podo-
benstvá o márnotratnom synovi, dob-
rom pastierovi, mýtnikovi a farizejovi, 
samaritánke a obrátení lotra na kríži. 
Všetky tieto podobenstvá vysvetľujú 
veľké Božie milosrdenstvo a prinášajú 
úľavu kajúcim hriešnikom. 

V snahe vyvrátiť falošné rozpravy 
o živote a skutkoch apoštolov napísal 
aj Skutky apoštolov, čím chcel podať 
dôkazy potvrdzujúce Božie zázraky 
a skutky pri založení Kristovej cirkvi. 
Na ich začiatku pripomína niektoré 
skutky popredných apoštolov po na-
nebovstúpení Pána Ježiša a potom sa 
sústreďuje najmä na činnosť a zázraky 
sv. apoštola Pavla, ktorých bol očitým 
svedkom.

Sv. Epifanij spomína, že po muče-
níckej smrti sv. Pavla, hlásal sv. Lukáš 
Kristovu vieru v Itálii, Dalmácii a Ma-
cedónii. Bližšie podrobnosti o jeho 
smrti nám nie sú známe.

Keďže sv. Lukáš začína svoje evan-
jelium opisovaním kňazskej služby sv. 
proroka Zachariáša, ale najmä preto, 
že zdôrazňuje veci spojené s kňaz-
stvom Ježiša Krista, kresťania na zák-
lade videnia proroka Ezechiela začala 
pridávať k obrazu sv. Lukáša obraz 
vola, ako znak starozákonnej obety.

Sv. Lukáš je nebeským patrónom 
lekárov, maliarov a mäsiarov. Spraco-
vané podľa knihy: Život svätých. v. š.

SV. APOŠTOL A EVANJELISTA LUKÁŠ

nie manžela, manželky, otca, matky, to sú 
všetko povolania, ku ktorým nás pozýva 
Pán Boh. Páter Jozef sa vo svojej kate-
chéze zameral aj na prvý list sv. apoštola 
Pavla Efezanom. Hneď na úvod sa tam 
totiž píše, že máme žiť dôstojne podľa po-
volania, ktoré sa nám dostalo. Po sv. omši 
sa nám svojím svedectvom prihovorili 
známy evanjelizátor a gospelový spevák 

... dokončenie zo str. 1.

Braňo Letko s manželkou Martou a troma 
deťmi.

Druhú sv. omšu pre rodiny sme slávili 
v piatok 26. 10. 2018. V Kostole sv. Fran-
tiška odznela katechéza pre manželov, 
v ktorej páter Jozef podotkol, že biblická 
správa o stvorení človeka je nerozlučne 
spojená s rozprávaním o pôvode man-
želstva. Vysvetlil, že muž a žena sú pod-
ľa Svätého písma jedno jediné stvorenie 
predurčené pre radosť a lásku. Po skonče-
ní sv. omše sa s nami podelili o svedectvo 
zo života ich rodiny manželia Pia a Michal 
Krucinovci.

Okrem toho, každá rodina si pred od-
chodom z kostola odniesla domov obál-
ku, do ktorej mala vložiť svoju fotografiu 
a napísať niečo o sebe. Na začiatku adven-
tu si potom jednotlivé rodiny vylosova-
li inú rodinu, za ktorú sa počas prípravy na 
Vianoce spoločne modlili.

Tretia svätá omša za rodiny bola v pia-
tok 30. 11. 2018, čo bol zároveň druhý 
deň slávnostnej novény pred Sviatkom 
nepoškvrneného počatia Panny Márie. 
V homílii sa nám prihovoril páter Michal 
Nižnanský OSPPE, ktorý pôsobí v bazili-
ke Sedembolestnej Panny Márie v Šaštíne. 
Ústrednou témou bola výzva a pozvanie, 
aby sme mali neustále otvorený zrak na-
šich sŕdc a videli druhých ľudí aj s ich 
potrebami. Aby sme takto videli Ježiša 
v druhých ľuďoch, potrebujeme vedenie 
Panny Márie Kráľovnej apoštolov. Na 
záver svätej omše sme sa spoločne mod-
lili pre Sviatosťou oltárnou a prosili Pána, 
aby odpustil nám, našim rodičom, sta-
rým rodičom a ďalší predkom naše a ich 
hriechy a zlyhania. Prosili sme o odpus-
tenie za egoizmus, chamtivosť, konflikty 
a krivdy, za nesprávne výchovné prístupy, 
agresiu, odpad od viery, príklon k iným 
náboženstvám, psychické, alebo fyzické 
násilie a tiež o milosrdenstvo pre tých, 
ktorí si siahli na život, či ohrozili život 
svojich detí, za tých, ktorí prepadli alko-
holizmu, drogám, závislostiam na hrách, 
manželskej nevere, za všetkých, ktorí 
akýmkoľvek hriechom ranili, či zraňujú 
naše rodiny. Spoločne sme vyznali naše 
rozhodnutie odpustiť členom našich rodín, 
živým aj mŕtvym, ktorí priamo, akýmkoľ-
vek spôsobom, ublížili nám, alebo našim 
najbližším.
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Vždy som si myslela, že otázku ísť, 
či neísť na interupciu, mám vy-

riešenú. No Pán Boh mi napriek tomu 
pripravil tvrdú životnú skúšku. Vďaka 
mojej rodine a manželovi sme v skúške 
obstáli a dnes sa môžeme tešiť z dvoch 
nádherných a zdravých detí. 

Ale po poriadku... Náš príbeh začal 
klasicky, ako v každej mladej rodine. 
Po vyše roku manželstva sa nám naro-
dila krásna zdravá dcérka. Veľmi sme 
sa z nej tešili a chcela som si s ňou na-
plno užívať každý deň a venovať sa jej, 
koľko sa len bude dať. Ďalšie dieťatko 
sme plánovali až po dvoch rokoch. Ale 
ako to býva, človek mieni a Pán Boh 
mení. Keď mala naša dcérka rok, zistila 
som, že som opäť tehotná. Bol to šok. 
Aj som si poplakala, že to je príliš skoro 
a že to nezvládnem, ale potom sme sa 
začali tešiť na ďalší prírastok do rodiny. 
Všetko prebiehalo hladko, až do chvíle, 
kedy ma gynekológ zavolal na osobnú 
konzultáciu mojich krvných testov. 
Keď som odchádzala z domu, ešte som 
žartovala, že mi asi opäť predpíšu že-
lezo, keďže som od malička mierne 
chudokrvná. Keď som však vstúpila 
do ambulancie, z výrazu ktorý mal le-
kár na tvári som hneď vytušila, že sa 
nebude jednať iba o nedostatok železa. 
Moje podozrenie doktor potvrdil stano-
vením diagnózy – máte toxoplazmózu 
akútnej formy. Z môjho výrazu bolo 
jasné, že neviem, čo to pre moje die-
ťa znamená. Oznámil mi, že odporúča 
ísť na interrupciu, pretože moje dieťa 
bude natoľko poškodené, že sa buď 
vôbec nenarodí, alebo neprežije ani pr-
vých pár hodín. Bude hluché, slepé a 
jeho centrálna mozgová sústava bude 
poškodená. Po tejto správe mi vhŕkli 
do očí slzy a nemohla som uveriť, že 
by sa to mohlo stať práve môjmu die-
ťatku. Asi pol hodinový rozhovor, kedy 
mi doktor opisoval čo všetko mu bude, 
zakončil slovami: „Veď by ste nechceli, 
aby Vaše dieťa tak veľmi trpelo, keď o 
tri mesiace môžete mať ďalšie, úplne 
zdravé dieťa.“ 

To bol naozaj posledný klinec do 

rakvy a celá uplakaná som sa vybrala 
domov za mojim nič netušiacim man-
želom. Keď ma takú uplakanú videl vo 
dverách, hneď pochopil, že sa stalo nie-
čo vážne a keď som mu všetko vyroz-
právala, povedal len: „Necháme si ho, 
nech je akékoľvek.“ Ja som mu však 

povedala, že nechcem, aby moje die-
ťatko trpelo. To bol jediný argument, 
ktorý nahlodával moje presvedčenie, 
nechať si ho za každú cenu. Nechcem, 
aby trpelo – znelo stále v mojej hlave. 
Môj manžel mi povedal, že niekto tr-
pieť musí. V danej chvíli sa mi to zda-
lo strašne kruté – prečo by malo trpieť 
práve naše malinké a bezbranné bá-
bätko, no postupne, ako som nad tým 
uvažovala, som si uvedomila, že má 
pravdu. Obeta a utrpenie nás približujú 
k Bohu a pomáhajú nám vážiť si všetky 
milosti, ktorými nás obdarováva. 

Rozhodli sme sa poradiť s odborník-
mi. Na infektológii potvrdili diagnózu 
aj s jej dôsledkami, no keď som pove-
dala, že napriek tomu si chceme die-
ťatko nechať, snažili sa nám pomôcť. 
Nasadili mi antibiotiká, ktoré som uží-
vala počas celého tehotenstva. Bolo to 
náročné, tak na môj organizmus, ako 
aj na nervy. Pri každej návšteve lekára 
som sa bála, čo mi povie. Po čase som 

sa zmierila s myšlienkou, že som pri-
pravená postarať sa o svoje dieťa bez 
ohľadu na to, či bude zdravé, alebo nie. 
V tej chvíli som pocítila úžasný pokoj. 
Už som sa nestresovala, čo bude. Bola 
som pripravená na najhoršie a jediné za 
čo som sa modlila bolo, aby dieťatko 

aspoň uzrelo svetlo sveta. Celé teho-
tenstvo však prebiehalo dobre. Veľkou 
oporou mi bol aj môj pôrodník, ktorý 
ma stále uisťoval, že malý bude v po-
riadku. Som si istá, že veľmi pomohli 
aj modlitby celej rodiny, známych 
a dokonca aj cudzích ľudí. Po deviatich 
mesiacoch sa nám narodil úplne zdravý 
synček, ktorý nám už štyri mesiace robí 
neskutočnú radosť.

Mne zostáva len výčitka v srdci, ako 
som mohla, čo i len na sekundu pripus-
tiť, že by mu bolo lepšie, keby som sa 
ho vzdala. Dnes viem, že nech ma po-
stretne čokoľvek, nikdy viac nedovo-
lím, aby ma niekto presviedčal o tom, 
že interupcia je lepšia cesta. Keby som 
to spravila, nikdy v živote by som sa 
nemohla pozrieť do zrkadla a odpustiť 
si. Trpela by som omnoho viac, ako 
keby som sa mala starať o ťažko po-
stihnuté dieťatko. Navyše, vďaka Pánu 
Bohu a viacerým lekárom sme dnes 
šťastná štvorčlenná rodina. Lucia

SVEDECTVO
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Vmáji pred šesťdesiatimi rokmi 
odišla do hudobného neba jedna 

z najvýznamnejších postáv slovenskej 
národnej hudby. Keď na jar v roku 1937 
držal v rukách prvé vydanie „svojho“ 
spevníka, zaiste by ho ani nenapadlo, 
že aj na Vianoce 2018 sa bude spievať 
predovšetkým z „jeho“ spevníka, ktorý 
desaťročia zjednocuje spevavé srdcia 
veriacich po celom Slovensku. Miku-
láš Schneider-Trnavský (1881 – 1958) 
a „jeho“ Jednotný katolícky spevník 
(1937).

Nájdeme ho v každom chráme. Za 
81 rokov získal rôzne podoby, prezlie-
kol sa do rozličných šiat, bol vydaný 
pre detské rúčky, i s väčším písmom 
pre starších ľudí, s notami i bez nich, 
prešiel rozličnými úpravami. Trúfam si 
tvrdiť, že je azda najvydávanejšou kni-
hou na Slovensku. Keď sa mu prizrieme 
bližšie, zistíme, že Jednotný katolícky 
spevník je nadčasový, poeticky i hu-
dobne prepracovaný celok, nad ktorým 
držala záštitu citlivá skladateľská duša 
trnavského regenschoriho Mikuláša 
Schneidra-Trnavského.

Zo všetkých hudobných inštrumen-
tov boli „slovenskému Schubertovi“-
najbližšie klávesové nástroje a spev, 
čo vidieť pri pohľade na jeho tvorbu 
– stovky piesní, ľudových i umelých, 
pre sólový hlas či zbory. Keby som bol 
vtáčkom, Ružičky, Hoj, vlasť moja a de-
siatky ďalších „hitov“ pochádzajúcich 
z pera tohto trnavského rodáka sprevá-
dzajú Slovákov dlhé desaťročia.

Vyše 540 piesní, ktoré zanechal 
v Jednotnom katolíckom spevníku boli 
(a pre niektorých dodnes sú) jedinou 
formou kontaktu s „vážnou“ hudbou. 
Hoci si to počas spievania pri sv. om-
šiach neuvedomujeme, každá pieseň 
z JKS, i každá koleda, ktorá sa v ňom 
nachádza, je veľkým hudobným bohat-
stvom ukrytým v niekoľkých taktoch. 
Melódia i harmonický sprievod ku kaž-
dej piesni prešla skladateľovými ruka-
mi. Vybrané piesne od roku 1655, kedy 
bol vydaný prvý notovaný katolícky 
spevník Cantus Catholici, až po piesne, 

ktoré vytvorili Schneidrovi súčasníci, 
boli po všetkých stránkach (hudobnej, 
liturgickej i prozodickej) redigované. 

Prečo JEDNOTNÝ?
Možno ste sa niekedy pozastavili nad 

samotným názvom nášho spevníka... 
Jednotný katolícky spevník bol výsled-
kom vyše 15-ročného snaženia nielen 
M. Schneidra-Trnavského, ale i desiat-
ky ďalších organistov, kňazov, literátov. 
Hlavným cieľom bolo ZJEDNOTENIE 
textov, melódií a harmonického sprie-
vodu chrámových piesní na celom úze-
mí dnešného Slovenska. Situáciu prvej 
štvrtiny 20. storočia môžeme opísať 
citovaním zo zachovanej korešponden-
cie: „Koľko krajov, toľko odlišných 
spôsobov, koľko kostolov (organistov) 
takmer toľko melódií a prednesov tej 
istej piesne, takmer toľko rytmických 
odlišností.“

A čo sa dialo pred uvedením spevní-
ka do praxe?

V roku 1870 bol založený Spolok sv. 
Vojtecha (SSV), ktorý vydával literatú-
ru rozličného zamerania v slovenskom 
jazyku (okrem odbornej literatúry 
a učebníc aj modlitebníky a spevníky). 
Dňa 8.3.1921 sa konalo zasadnutie 
SSV, na ktorom sa rozhodlo o zostave-
ní a vydaní spevníka. O 10 rokov ne-
skôr, 21.9.1931, bola vydaná Štúdia k 
jednotnému spevníku cirkevnému – ná-
zorná ukážka, ako budú piesne vyzerať. 
Zároveň to bola výzva pre všetkých 
milovníkov cirkevnej hudby a spevu k 
pripomienkovaniu spevníka. Dôkazom 
toho, ako zostavovateľom spevníka zá-
ležalo na propagácii spevníka, bol aj 
priamy prenos z trnavského Dómu sv. 
Mikuláša, ktorý vysielal Bratislavský 

rozhlas11.12.1932. Chrámový spevác-
ky zbor so sprievodom orchestra, pod 
vedením samotného M. Schneidra – Tr-
navského, odspieval 22 piesní z budú-
ceho JKS, ktoré mali predstavovať akú-
si „ochutnávku“pripravovaného diela 
(napr. Bože, čos´ráčil, Raduj sa, Cirkev 
Kristova, K stolu Božej láskavosti). 
Ohlasy na toto vysielanie boli veľmi 
pozitívne. Keďže nie všetci v tej dobe 
vlastnili rádio, mnohí kňazi sprostred-
kovali veriacim tento „koncert“ cez 
prijímač umiestnený v kostole, na fare 
alebo v školách. Z jedného listu, ad-
resovaného SSV sa o tomto vysielaní 
dozvedáme: „...mnohí počúvali rádio 
v hostinci, kde panovalo hrobové ticho. 
Boli nadšení a dojatí.“ 

To, že na jar 1937 uzrelo svetlo sve-
ta prvé vydanie Spevníka, môžeme 
dodnes považovať za skutočne veľký 
počin. Hoci mal Schneider ambície 
odísť do zahraničia, napokon predsa len 
ostal verný rodnej Trnave a pre Sloven-
sko zanechal odkaz, za ktorý môžeme 
Bohu ďakovať pri každej bohoslužbe. 
To, že piesne, ktoré v ňom nachádza-
me, boli určené predovšetkým pre bo-
hoslužby pred Druhým vatikánskym 
koncilom, neznamená, že ich samotná 
hodnota po umeleckej stránke v treťom 
tisícročí stratila na svojej kvalite. Práve 
naopak. Hoci nás doba „ťahá“ k jed-
noduchšiemu, resp. menej poetickému 
vyjadrovaniu a prostejším hudobným 
postupom, započúvajme sa do melódií 
a súzvukov, ktoré nám sprostredkoval 
jeden z prvých slovenských národných 
umelcov, otvorme naše srdcia a JKS a 
spievajme. Veď kto spieva (aj z JKS ), 
dvakrát sa modlí. Jana Zelenková

(NE)MODERNÝ JKS
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Hodové slávnosti v našej farnosti sa 
už tradične konajú pri príležitosti 

sviatku archanjelov Michala, Gabriela 
a Rafaela, pričom my si osobitne pri-
pomíname archanjela Michala, ktorý 
je patrónom nášho starého kostolí-
ka i celej farnosti. Tohtoročné 
hody sa konali v dňoch 28. – 30.  9. 
2018. Hlavnú svätú omšu v nedeľu 30 
9. 2018 v kostole sv. Michala o 11.30 
hod. celebroval dp. Vladimír Mikulec, 
kaplán bratislavskej blumentálskej far-
nosti.  

Svoj príhovor začal priblížením po-
stáv anjelov. V úvode vtipne pozname-
nal, že nikto presne nevie, ako vyzerajú, 
ale väčšina ich zobrazuje a predstavuje 
si ako bytosti, podobné súčasne mu-
žom, ženám a vtákom. Väčšinou sa an-
jel zobrazuje ako mladý muž so žensky 
jemnou tvárou a krídlami. My o nich 
vieme to, čo hovorí Božie slovo. Že sú 
to stvorení duchovia, ktorí slúžia Bohu 
a pomáhajú ľuďom k spáse. Slovo anjel 
znamená posol, sú teda Božími posla-
mi. Preto si zaslúžia našu úctu a môže-
me ich v modlitbe prosiť o príhovor.

Slávnostný kazateľ potom obrá-
til našu pozornosť na druhé čítanie, 
v ktorom bol opísaný boj medzi sv. 
Michalom a diablom. Diabol bol zho-
dený z neba, lebo odmietol slúžiť Bohu. 
Niektorí exegéti hovoria, že dôvodom 
neposlušnosti Lucifera bolo to, že Boh 
ustanovil človeka - Pannu Máriu za krá-
ľovnú anjelov.

Slovo diabol môžeme preložiť ako 
„ten, ktorý rozhadzuje“. Pannu Máriu 
nazývajú tou, ktorá spája. Je to presný 
opak toho, čo robí diabol. Ona nás zjed-
nocuje, je Matkou Cirkvi.

Prvú službu anjelov pre človeka mô-
žeme vidieť v živote Abraháma. Oni 
mu pri návšteve oznámia novinu, ktorá 
je dôležitá aj pre nás, lebo je súčasťou 
dejín našej spásy. Zvestujú mu, že do 
roka bude mať jeho manželka syna a na 
jeho pochyby odpovedajú vyhlásením: 
„Bohu nič nie je nemožné!“

Anjeli, ktorí zostali verní Bohu, sú 
verní aj svojmu poslaniu. I my môžeme 
týchto anjelov napodobňovať, ak bude-

me verne nasledovať svoje povolanie, 
to k čomu nás Pán Boh pozýva. V Sta-
rom zákone anjeli predstavovali spôsob 
komunikácie Boha s ľuďmi. Prichádza-
jú a zvestujú ľuďom, čo majú robiť.

V Písme je spomenutých sedem ar-
chanjelov. Poznáme mená troch z nich: 
Michala, Gabriela a Rafaela. Michal 
znamená, „kto ako Boh“. Je ochrancom 
Cirkvi a preto sa k nemu modlíme aj 
pred každou sv. omšou.

Gabriel vždy prináša náročné zvesti, 
ku ktorým potrebujeme mať silu, silu 
viery. Keď nás napríklad čakajú ťažké 
životné skúšky a ľudsky sa nám zdá ro-
zumné konať inak, ako chce Boh, vtedy 
potrebujeme pomoc sv. Gabriela. Aby 
sme vedeli prijať a vykonať nie to, čo je 
po ľudsky správne a múdre, ale aby sme 
sa vedeli vo viere rozhodnúť pre Boha.

Rafael znamená Boží liek. V knihe 
Tobiáš sprevádza mladého Tobiáša, po-
máha mu na ceste, uzdravuje neduhy 

a prekliatia, ktoré bránia tomu, aby mo-
hol žiť so svojou manželkou. K nemu 
sa modlíme a prosíme ho o pomoc 
vždy, keď potrebujeme liečiť naše vzťa-
hy. Nech nám to, čo vieme o svätých ar-
chanjeloch vždy vedie k tomu, aby sme 
ich napodobňovali a podľa ich príkladu 
zostali verní Bohu. v. š.

MICHALSKÉ HODY
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RELIKVIE BLAHOSLAVENÝCH MUČENÍKOV MICHALA A ZBIGNIEWA

V V sobotu 10. 11. 2018 sme pri ve-
černej svätej omši o 18.00 hod. 

privítali medzi sebou bratov minoritov 
z Poľska, ktorí k nám prišli s pozvaním, 
zapojiť sa do modlitbového boja proti 
terorizmu.

Páter Piotr nám vo svojom príhovo-
re priblížil dramatické udalosti života  
spolubratov, pátra Michala Tomaszka 
a pátra Zbigniewa Strzalkowského, kto-
rí sa po ich blahorečení dňa 5. 12. 2015 
stali patrónmi boja proti terorizmu.

Naši veriaci si možno ešte spomenú, 
že ešte 17. 3. 2017 našu farnosť navští-
vil páter Jaroslaw Wysoczanski, ktorý 
nám priniesol ich relikvie.

Obaja blahoslavení pôsobili ako mi-
sionári v Peru. Pomáhali miestnym ľu-
ďom boriť sa s prekážkami a ťažkosťa-
mi bežného života, prinášali im Božie 
slovo a získali si tak ich veľké sympa-
tie. S veľkou láskou sa venovali deťom. 
Učili ich písať a čítať a pomáhali pri 
ďalšom nadobúdaní vzdelania. Neraz 
chudobných a chorých farníkov zváža-
li z vysokých hôr do nižšie položených 
nemocníc, aby im mohla byť poskytnu-
tá primeraná lekárska pomoc.

Ľudia si veľmi dobre uvedomovali, 
že misionári prišli k nim z rozvinutej 
krajiny a to len preto, aby im poskyt-
li pomoc a podali správu o Kristovej 
láske. Aj to bol jeden z dôvodov, prečo 
boli veľmi obľúbení.

Táto ich činnosť sa stala tŕňom v oku 
organizácie Svetlý chodník a preto mi-
sionárov vyzývali, aby svoju činnosť 
ukončili a odišli, lebo inak ich zabijú. 
Sám diecézny biskup bratov navštívil 
a vyzval ich, aby misiu opustili, lebo nie 
je v jeho silách zabezpečiť ich bezpeč-
nosť. Misionári však odmietli opustiť 
svojich veriacich. Argumentovali tým, 
že ak oni odídu, už tam nikto nepríde. 
Zostali teda a naďalej pokračovali v ší-
rení evanjelia. Tak došlo k tomu, že te-
roristi ich dňa 9. 8. 1991 zavraždili.

Od toho času bola teroristická organi-
zácia Svetlý chodník zničená, ale misia, 
ktorú pomáhali zakladať blahoslavení 

Michal a Zbigniew, ďalej existuje a pre-
kvitá. Blahoslavení Michal a Zbigniew 
sa stali patrónmi v aktuálnych situáci-
ách tejto doby, keď prežívame rôzne te-
roristické útoky na celom svete.

Vďaka Bohu a Panne Márii, Poľsko 
aj Slovensko boli doposiaľ uchránené 
pred teroristickými útokmi, ale ako po-
vedal páter Piotr, možno mnohí ľudia 
zažívajú terorizmus vo svojich rodi-
nách, aj keď asi v inej forme. Môže ísť 
o alkoholizmus, závislosť na narkoti-
kách, čo sa spája s násilím i nenávisťou 
a na príbuzných závislej osoby pôsobí 
ako teroristický útok. Teroristom pre 
nás môže byť tiež človek, ktorý nás 
okradol, niekto blízky tým, že na mňa 
stále slovne útočí, alebo naopak, mlčí 
a odmieta sa zhovárať. Niekedy si my 
sami nevieme poradiť so svojimi emó-
ciami a krivdíme iným.

V takýchto situáciách potrebuje-
me pomocníkov, ktorí nás budú viesť 
k Bohu. Aby sme sa nedali zastrašiť, 
aby sme dokázali odpustiť, aby sme do 
svojho prostredia prinášali pokoj a dob-
ro. Našou misiou sa tak môže stať každé 
prostredie, do ktorého sa vraciame po 
návšteve kostola.

Blahoslavení Michal a Zbigniew sú 
takými vernými priateľmi, ktorí nás 
môžu v takýchto situáciách sprevádzať. 
Svätí totiž pôsobia dvojakým spôso-
bom. Sú  vzormi, aby sme vedeli, čo 
máme robiť, alebo čomu sa máme vy-
hýbať, a potom je to ich spoločenstvo 
s nami. Oni sú blízko pri Bohu. Môžu 

s Ním hovoriť o nás, o našich ťažkos-
tiach, našich modlitbách, zvlášť, keď 
ich prosíme o pomoc.

Zo svedectiev vieme, že aj blaho-
slavení Michal a Zbigniew už pomohli 
mnohým ľuďom v ich ťažkostiach. Skr-
ze orodovanie blahoslavených Boh pô-
sobí a uzdravuje ľudské vzťahy.

Páter na nás apeloval, aby sme sa 
stali antiteroristami vo svojom pros-
tredí, aby sme šírili lásku a toleranciu, 
aby sme si dokázali odpúšťať, aby sme 
vydržali v tom, čo je ťažké, aby sme 
slovom a životom ohlasovali dobrú no-
vinu.

Pre každého prítomného na sv. omši 
pátri pripravili relikvie z kúskov oble-
čenia blahoslavených mučeníkov. Zdô-
raznil, že je to vzácna vec, ktorá sa dáva 
osobne a  nezvykne sa len tak rozdávať.

Pred záverečným požehnaním sa 
nám ešte prihovoril brat Ján. Vysvetlil, 
že relikvie tvoria časti oblečenia, ktoré 
nosili bl. Michal a Zbigniew. Pre záu-
jemcov boli pripravené aj sv. ružence, 
ktoré obsahovali podobné relikvie. In-
formoval, že začiatkom novembra 2018 
sa podarilo vydať knihu o blahoslave-
ných mučeníkoch v slovenskom jazyku, 
ktorú si bolo možné po sv. omši zakú-
piť.

Na záver sv. omše všetkým prítom-
ným udelil páter Jozef požehnanie re-
likviami blahoslavených, po čom sme 
si ich mohli bozkom uctiť. Po sv. omši 
bolo možné si ešte pozrieť film o kruci-
áte na obranu pred terorizmom.
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SLOVÁCI, APOŠTOLI SLOVANOV

NA SLOVÍČKO S PÁTROM JAROSLAVOM CÁROM

Katolícka jednota Slovenska - po-
bočka Karlova Ves, pozvala 14. 11. 

2018 na svoje stretnutie pani Mgr. Ele-
nu Šubjakovú – autorku knihy „Slováci, 
apoštoli Slovanov“.  

Pani Šubjaková priniesla medzi nás 
tému „Slovensko - Slováci a ich základ-
né národné kamene v historických a du-
chovných súvislostiach.“ Vrátili sme sa 
tak do 9. storočia k dedičstvu svätých 
Cyrila a Metoda, ktoré je základom du-
chovnej a kultúrnej veľkosti slovenské-
ho národa. Svätých vierozvestcov pozval 
na Veľkú Moravu knieža Rastislav, aby 
v našom jazyku vysvetľovali pravú kres-
ťanskú vieru. Vzdelaným solúnskym 
bratom vďačíme najmä za upevnenie 
kresťanstva, za prvé staroslovenské pís-
mo čiže hlaholiku, za preklad Svätého 
písma, uznanie Staroslovenčiny ako li-
turgický jazyk, národno-štátnu suvere-
nitu, za Proglas – veľkolepú hymnickú 
báseň, za vytvorenie prvého slovenské-
ho školstva, za prvé právne normy a tiež 
za dvojkríž, ktorý je dodnes národným 
a štátnym znakom Slovákov. 

Niektoré výskumy naznačujú, že Slo-
váci by mohli patriť medzi najstaršie ná-
rody Európy a Slovenčina je uprostred 
všetkých slovanských jazykov. Pani 
Šubjaková poukázala na to, že mnohé 
názvy miest, riek, či jazier v okolitých 
štátoch majú slovenský pôvod.

Veľká časť prednášky bola venovaná 
hlaholike – prvému písmu, ktoré zostavil 

Konštantín Filozof, ktorý neskôr prijal 
rehoľné meno Cyril. Hlaholika pozo-
stáva z 38 znakov a okrem jazykové-
ho prináša aj obrazové posolstvo. Jej 
začiatkom je † Kríž a posledným pís-
menom trojuholník Δ čiže Svätá trojica. 
Svätého Cyrila možno považovať za 
prvého kodifikátora spisovného, literár-
neho a liturgického jazyka Slovanov, 
ktorého základom bola staroslovenči-
na. Vierozvestci pre Slovanov preložili 
biblické knihy a staroslovenčina bola 
pápežom uznaná ako štvrtý liturgický 
jazyk po hebrejčine, gréčtine a latinči-
ne. V sídle kniežaťa Rastislava, na Deví-
ne, vznikla prvá staroslovenská univer-
zita. Misia sv. Cyrila a Metoda, trvala 
asi tri a pol roka (864 – 867). Neskôr 
za účinkovania sv. Metoda, už ako arci-

biskupa, do roku 885. Po jeho smrti, dal 
nový panovník Svätopluk, právomoci 
nemeckému biskupovi Wichingovi, kto-
rý uprednostňoval latinskú liturgiu pred 
staroslovenskou. Dal násilne zatvoriť 
hlaholskú školu na Devíne (886) a zničiť 
písomnosti. Žiakov sv. Cyrila a Metoda 
dal mučiť a nakoniec i vyhnať. Hlaholi-
ka vymizla spomedzi ľudu, ale uchovala 
sa v  kláštoroch.

V roku 2009 objavili pri archeolo-
gických vykopávkach v Blatnohra-
de (dnes Zalavár v Maďarsku) – v meste 
kniežaťa Pribinu, úlomok z hlineného 
krčaha. Na jeho glazovanom povrchu 
boli zručne vyryté tri písmená hlaholi-
ky: A (kríž), i (iže), o (on). Ide o najstarší 
typ tohto písma, datovaný okolo roku 870. 

Pani Šubjaková nám priblížila 
opomínaný význam našej dávnej du-
chovnej a kultúrnej histórie, ktorá je 
hlboko spätá s kresťanstvom. V tom-
to kontexte vyzdvihla aj slová pápeža 
Jána Pavla II. adresované v roku 1981 
Slovákom: Moji drahí, zostávajte ver-
ní dedičstvu otcov sv. Cyrila a Metoda. 
Žite podľa neho neprestajne, ochraňujte 
ho v tej istote, že ono je základom vašej 
duchovnej veľkosti a skutočnej kultúrnej 
výšky vášho národa.

Pani Šubjakovej veľmi pekne ďaku-
jeme za zaujímavé informácie, prajeme 
jej veľa inšpirácie a síl pri ďalšom písaní 
i osvete o našej bohatej a dávnej histórii. 
 M.V.

Naši farníci si  už iste všimli, že vo 
farnosti máme už niekoľko mesia-

cov nového kňaza. Je ním páter Jaroslav 
Cár. V minulosti nás v našej farnosti nie-
koľkokrát navštívil a informoval o mi-
noritskej misii v Albánsku, kde pôsobil. 
Aby sme ho priblížili našim veriacim vo 
farnosti, požiadali sme pátra Jaroslava 
o odpovede na niekoľko otázok.

• Páter Jaroslav, odkiaľ pochádzate, 
čo Vás v detstve formovalo …?
Narodil som sa na východnom Sloven-
sku v dedinke Ohradzany pri Humen-
nom. Pochádzam z katolíckej rodiny, 
takže od detstva som mal blízko ku kos-
tolu a práve toto prostredie ma najviac 
formovalo. Aj keď ako deti na ZŠ sme 
mali ešte zakázané chodiť na hodiny 

náboženstva, pretože otec bol v komu-
nistickej strane (ale len formálne kvôli 
práci), napriek tomu nás mama, mňa 
a moje dve sestry, na náboženstvo kaž-
dý rok prihlásila. Pamätám si na ten 
prelomový rok ´89, kedy sme na radu 
nášho kňaza odovzdali triednej učiteľke 
na stôl pionierske šatky a dali sme naj-
avo, že sme už v našich rozhodnutiach 
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slobodní (predtým riaditeľ školy naše 
žiadanky o účasť na náboženstve vždy 
roztrhal a pred mamou hodil do koša). 
Často sme chodili za naším kňazom, 
pýtať si radu, aj preto sme ho nevolali 
„pán farár“, ale duchovný otec.

• Kedy a ako došlo k rozhodnutiu 
zvoliť si zasvätený život ?
Cesta k duchovnému povolaniu sa 
u mňa rodila postupne už od detstva, za 
čo vďačím nielen rodine, ale aj kňazom, 
ktorých nám Boh posielal do farnosti. 
Striedali sa veľmi často, ale vždy sme 
mali „šťastie“ na dobrého kňaza. Aj keď 
diecéznym kňazom vďačím za veľa, na 
strednej škole v Michalovciach som si 
uvedomil, že existuje aj rehoľný život, 
ktorý som postupne spoznával vďa-
ka saleziánom, kapucínom a neskôr aj 
vďaka minoritom. So saleziánmi, ku 
ktorým som chodil 4 roky pravidelne na 
stretká, som zažil prvé duchovné cviče-
nia či mesačné duchovné obnovy nie-
kde na chate v prírode. Vďačím im aj za 
duchovné vedenie, o ktorom som pred-
tým nič nevedel, nemal som tušenie, že 
aj takéto niečo existuje. Napokon, jeden 
zo saleziánov mi pomohol rozpoznať 
- pochopiť, že  moje miesto bude asi 
niekde v kláštore... otázka už len bola: 
Kde? Tak som počas strednej školy pár-
krát navštívil aj kapucínov v Ponikách, 
keďže ma veľmi oslovila kniha o pát-
rovi Piovi a tiež františkánska duchov-
nosť. Dostal sa mi do rúk aj ich časopis 
„Kapucínska cesta“ a nejaký film a tak 
som v tomto smere rozmýšľal čo ďalej. 
Po maturite som stále nemal jasno, kde 
je moje miesto, tak som sa odhodlal, že 
pôjdem na duchovné cvičenia do Levo-
če k bratom minoritom, o ktorých som 
sa dozvedel iba z Katolíckych novín. 
Musím sa priznať, že moju pozornosť 
pritiahol fakt, že tieto duchovné cvi-
čenia mali trvať až 7 dní. Pýtal som sa 
síce sám seba, čo sa tam bude robiť až 
sedem dní, ale musel som skonštatovať, 
že to boli naozaj požehnané dni, preži-
té v dobrej a radostnej atmosfére. Po 
týchto cvičeniach  poniektorí chalani 
nastúpili na prvý rok formácie – do po-
stulátu v Levoči, ale ja som si to chcel 
nechať lepšie uležať v hlave a tak som 
sa prihlásil na povinnú vojenskú službu. 

Prihlásil som sa sám, lebo som to chcel 
mať čím skôr za sebou, aby som nestrá-
cal čas a hlavne, aby som  rozoznal bo-
žiu vôľu so mnou.
V čase ročnej vojenčiny v rôznych 
mestách Slovenska som mal čas nielen 
rozmýšľať, ale aj prečítať si niekoľko 
zaujímavých kníh a navštíviť, či spo-
znať nových ľudí, ktorí ma nasmerovali 
v ďalšom živote. Aj keď človek nikdy 
nemá 100-percentnú istotu, ja som pocí-
til, že Boh ma volá na cestu po stopách 
sv. Františka do rádu minoritov. Ešte 
v kasárňach som písal žiadosť o vstup 

do rehole a pred skončením vojenčiny, 
už v septembri som mal doma u rodi-
čov, ktorí o ničom nevedeli, odpoveď 
na stole. Po mojom návrate domov som 
mal týždeň na to, aby som sa rozlúčil 
s našimi a zbalil sa. Na vigíliu sv. Fran-
tiška som „narukoval“ do inej formácie 
- na postulát k bratom minoritom do Le-
vočského kláštora.

• Život v reholi, formácia, kňazstvo
Prvý rok rehoľného života v Levoči 
bol krásny, ale ubehol veľmi rýchlo. 
V roku 1997, keď som začal postulát, 
sa kláštor v Levoči stále opravoval 
zvonku aj zvnútra. Takže aj život nás 
postulantov bol dosť pestrý, asi v duchu 
„ora et labora“, naozaj sa to prelínalo 
každý deň – modlitba, formácia, pred-
nášky, fyzická práca na lešení, kde sme 
obíjali omietku až na tehlu a pomáhali 
„majstrom“ miešať rôzne druhy omie-
tok. Nechýbali v tom čase ani vonkajšie 
aktivity, ako: ľudové misie, na ktoré nás 

brával P. Lucián, alebo služba chorým 
v levočskej nemocnici a taktiež práca 
s mládežou pri kostole. To všetko nás 
posilňovalo v povolaní. V septembri 
1998 som spolu s inými bratmi odces-
toval do Poľska, kde som strávil nasle-
dujúcich 5 rokov. Najprv to bol ročný 
noviciát na Kalwarii Paclawskej, blíz-
ko hraníc s Ukrajinou, a potom 4 roky 
v našom rehoľnom kňazskom seminári 
v Krakove. Po rehoľnej a kňazskej for-
mácii v Krakove som na slávnosť sv. 
Františka v roku 2003 zložil slávnost-
né večné sľuby v našom minoritskom 
chráme Ducha Svätého v Levoči. Po 
večných sľuboch predstavení rozhodli, 
aby som svoju kňazskú formáciu zakon-
čil v Taliansku a tak som už 6. októbra 
2003 cestoval do nášho rehoľného me-
dzinárodného kolégia sv. Bonaventúru 
v Ríme, kde som strávil nasledujúce 4 
roky. Prvý rok môjho pobytu v Ríme 
bol vzácny aj keď náročný. Všetko  bolo 
nové, nielen jazyk, ale aj noví bratia, 
iná „medzinárodná“ mentalita komu-
nity... Po skončení základnej teológie 
som bol koncom júna, v našom chráme 
v Levoči, vysvätený za diakona, po čom 
som sa vrátil na postgraduálne štúdium 
opäť do Ríma. Jedna z oblastí teoló-
gie, ktorá ma vtedy najviac inšpirovala 
bola Teológia špirituality, takže som sa 
prihlásil na dvojročný cyklus v tomto 
smere na fakultu bosých karmelitánov 
„Teresianum“. V roku 2006 som zakon-
čil spomínané štúdium skúškou „esame 
de universa“ – tzv. licenciát z teológie. 
Vzápätí som pokračoval aj v dokto-
randskom štúdiu, ale keďže už v roku 
2006 sa objavila nečakane myšlienka 
a pozvánka na misie do Albánska, tak 
som toto štúdium prerušil, a vycestoval 
som (december 2006) na prvú skúse-
nosť do tejto krajiny.

• Čo bolo motívom odísť na misiu 
v Albánsku? 
Pokiaľ sa jedná o misie, priznám sa, že 
mojou túžbou už od noviciátu (druhý 
rok formácie v reholi), bolo jedného 
dňa odísť niekam na misie. Dokonca 
by som povedal,  že som počas štúdií 
sníval aj o konkrétnej krajine – Číne. 
Priviedli ma k tomu články o kresťa-
noch a o náboženskej neslobode v tejto 
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veľkej krajine. Napokon som sa ešte po-
čas štúdii v Krakove rozhodol, že napí-
šem o tom aj magisterskú prácu, a preto 
som navštevoval  semináre z misiológie 
a stretával sa s ľuďmi, ktorí mali k tej-
to problematike blízko. Túto prácu som 
dokončil až v Ríme, ale reálna myšlien-
ka o misiách bola nedohľadne vzdiale-
ná. Po skončení licenciátu sa však ne-
čakane objavila pozvánka do Albánska 
a aj keď to nebola tá moja vysnívaná 
Čína, neváhal som a túto výzvu prijal.

• Spomienky na Albánsko
Moja misia v Albánsku sa rodila po-
stupne, keďže skôr, než som sa tam usa-
dil, som najprv vycestoval, ako sa u nás 
hovorí „na skusy“ asi 3-krát - až potom 
som šiel na moje prvé miesto v Albán-
sku už aj s batožinou v októbri 2007 
presne na misijnú nedeľu. Ako vraví 
prorok Izaiáš: „Božie myšlienky sú iné 
ako naše“ – a teda Boh myslí (plánuje 
veci) ináč ako my – ak preto som mož-
no začínal najprv sám. Býval som u o. 
biskupa Hila v meste Vlorë a pomáhal 
mu vo všetkom, čo bolo potrebné. Uká-
zalo sa to neskôr ako Božia prozreteľ-
nosť, keďže v tomto čase som sa mohol 

učiť nielen albánsky jazyk, ale aj spo-
znávať celú našu diecézu a neskôr ako 
neoficiálny šofér o. biskupa aj okolité 
štáty, kde žijú Albánci; hlavne Kosovo, 
odkiaľ pochádzal aj náš ordinár Mons. 
Hil Kabashi.
V roku 2008, keď prišiel do Albánska 
P. Marek Redlich, a neskôr aj ďalší spo-
lubratia z Poľska, sme prevzali farnosť 
v meste Fier a začali sme pôsobiť: ka-
techizovať - evanjelizovať a pomáhať 
ľuďom nielen v náboženskej oblasti, 
ale mnohokrát aj sociálne. Ľudia boli 
dotknutí biedou, či už materiálnou, ale-
bo duchovnou. Východiskovým bodom 
pre nás bolo ich presvedčenie, že Boh 
existuje a oni v neho veria a dôverujú 
mu. Po nejakom čase, sme si uvedomili, 
že nie je dobré ak všetkých ľudí „zváža-
me“ rôznymi spôsobmi a prostriedkami 
na jedno miesto, do jediného kosto-
la, ktorý bol len v meste a tak sme sv. 
omše začali slúžiť v niektorých dedi-
nách, v rodinných domoch, v materskej 
škôlke, opustenom dome, či dokonca aj 
v bunkri. A práve v dedinke Jaru, kde sa 
sv. omša už niekoľko rokov slúžila vo 
veľkom bunkri, sme sa v roku 2012 roz-
hodli postaviť boží chrám, ktorý by slú-

žil viacerým dedinám v okolí. Tento sen 
sa podarilo zrealizovať do roku 2014, aj 
vďaka mnohým dobrodincom zo Slo-
venska, ktorým aj touto cestou veľmi 
ďakujem v mene svojom aj v mene ve-
riacich, ktorí sa dodnes tomuto krásne-
mu kostolíku tešia a stretávajú sa v ňom 
či na bohoslužbách, alebo katechézach, 
hoci už tam my, bratia minoriti nepôso-
bíme. „Štafetu“ po nás prebrali sloven-
ské rehoľné sestry „Dcéry sv. Františka 
z Assisi“, ktoré prišli pôsobiť do farnos-
ti Fier hneď po našom odchode a v tom-
to roku (2018) sa k nim pripojil aj špa-
nielsky kňaz Don Kiko, ktorého nový 
o. biskup Mons. Giovanni menoval za 
administrátora farnosti.

• Predstavy o ďalšom osobnom sme-
rovaní...
... všetko je v Božích rukách a čas ukáže 
aká je Božia vôľa.

Ďakujeme pátrovi Jaroslavovi za rozho-
vor a prajeme jemu aj všetkým sloven-
ským minoritom požehnané Vianočné 
sviatky naplnené Kristovým pokojom.

BRAT PETER KOZMA AKOLYTOM

Vnedeľu, 28. 10. 2018, počas svä-
tej omše o 11.30 hod. páter Tomáš 

Lesňák, ako predstavený slovenských 
minoritov, udelil bratovi Petrovi Kozmo-
vi po predchádzajúcej príprave, službu 
akolytu. Zdôraznil, že je to jeden z kro-
kov, ktoré musí br. Peter urobiť na svojej 
ceste ku kňazstvu.

Akolyta je ustanovený pomáhať dia-
konovi a slúžiť kňazovi. Jeho úlohou je 
teda služba pri oltári, pomoc diakonovi 
a kňazovi pri liturgických úkonoch, naj-
mä pri svätej omši. Okrem toho – ako 
mimoriadny vysluhovateľ – môže roz-
dávať v mimoriadnych prípadoch sväté 
prijímanie (ak pristupuje k svätému pri-
jímaniu veľký počet veriacich, prípadne 
kňaz má už vysoký vek, alebo je chorý). 
V mimoriadnych okolnostiach možno 

akolytovi nariadiť, aby vystavil na verej-
nú úctu veriacim Najsvätejšiu Sviatosť a 
potom ju znova uložil, nesmie ňou však 
udeliť ľudu požehnanie.

Vo svojom príhovore novému akoly-

tovi páter Tomáš pripomenul, že takto 
môže br. Peter lepšie slúžiť cirkvi, bra-
tom a sestrám. Aj táto služba má brata 
Petra viesť k tomu, aby sa vedel modliť 
keď je na eucharistii, aby vedel byť cez 
modlitbu prostredníkom pre tých, kto-
rým bude prinášať sväté prijímanie, kto-
rých utrpenie bude vidieť a ktorých mu 
Pán Boh takto zveruje.

Poprial mu, aby v jeho srdci bola 
stále prítomná Láska, s ktorou sa bude 
v eucharistii stretávať. Veď sám Boh sa 
nám takto dáva za pokrm, aby bol s nami 
v našej biede. Pozval br. Petra, aby hľa-
del na túto neustále prítomnú Lásku, aby 
sa dokázal sám ňou kŕmiť, aby ju stále 
vnímal a mohol potom rozdávať všade 
tam, kde ho Pán Boh postaví ako svojho 
služobníka.

 v. š. 



10

SVÄTÝ MICHAL farský časopis  •  5 / 2018  •  ročník XXV

Vo štvrtok, 4. 10. 2018 pri svätej omši 
o 18.00 hod. sme si v našej farnos-

ti slávnostným spôsobom pripomenuli 
sviatok patróna nášho kostola a zaklada-
teľa rádu menších bratov,  sv. Františka 
z Assisi. Celebrovať sv. omšu a hlásať 
Božie slovo k nám prišiel páter Bruno 
Donoval, OP, z rádu dominikánov. Je 
milou tradíciou, že dominikáni v tento 
deň prichádzajú k františkánom a nao-
pak, františkáni k dominikánom, keď oni 
slávia sviatok zakladateľa ich rehole, sv. 
Dominika.

Páter Bruno vo svojom príhovore 
uviedol, že sv. František z Asissi bol 
velikán, ktorý sa však svojim životom 
a svojou službou snažil byť nepatrným. 
Chcel byť prvým maličkým, ktorému 
nepatrí vôbec nič a aj v čase svojho od-
chodu do večnosti chcel ležať iba na 
zemi ako chudák.

Veľkosť a malosť, svätosť a hriešnosť 
idú ako keby ruka v ruke. Lebo až keď si 
človek uvedomí pravdu o sebe, zistí, že 
naozaj platia slová žalmu, ktoré sa v ten-
to deň spievali pri svätej omši: „Ty, Pane, 
si moje jediné dobro.“

Byť dobrý, to nie je iba nejaká prie-
mernosť. Byť dobrým ako je náš Ne-
beský Otec a šíriť dobro, je výzvou pre 
každého pokrsteného. Máme byť šíriteľ-
mi pokoja, ako ním bol aj sv. František. 
Veď aj Ježiš, ktorý prišiel na túto zem, 
bol kráľom pokoja. Jeho matku vzývame 
ako Kráľovnú pokoja. 

František musel prejsť dlhú cestu, 
kým sa zasvätil Bohu. Žil turbulentný 
život, bol vojakom a bojoval, bol zajatý, 
čakal na vyslobodenie. Bol to však čas 
jeho vnútorného obrátenia. Až neskôr 
počul hlas, ktorý ho pozýval obnoviť 
Boží dom.

Aj dnes táto výzva na obnovu domu 
znie jeho aj Dominikovým nasledovní-
kom. Je treba obnoviť dom – spoločen-
stvo Cirkvi. V Cirkvi je stále čo robiť, 
rovnako ako okolo domu.

A tak aj František dnešných čias, kto-
rý nastúpil na Petrov stolec, chce ob-
noviť dom. Pozýva k tomu aj mladých 
a preto zvolal do Ríma synodu, ktorá sa 

má intenzívne venovať mladým. Všetci 
sme však pozvaní, aby boli vnímaví na 
Božieho Ducha, naladení na frekvenciu, 
hlas, ktorý pochádza od Boha.

Sv. František sa veľmi snažil postup-
ne hľadať túto frekvenciu, sám, i v spo-
ločenstve bratov. My sa tiež snažme 
medzi rôznymi hlasmi spoznať práve 
ten hlas, ktorý patrí Ježišovi. Tí ktorí mu 
patria, rozpoznajú Jeho hlas, spoznajú 
hlas svojho Pastiera.

František sa snažil obnoviť dom. Za-
čal s drevom, kameňom, maltou. To pod-
statné, čo sa pri tejto materiálnej oprave 
dialo, bola premena postoja jeho srdca, 
jeho vnútra. Začal zrejme vnímať aj inú 
rovinu toho, čo znamená obnoviť dom.

Historici hovoria, že práve v tom čase 
sa František stretáva so sv. Dominikom, 
ktorý bol na ceste k pápežovi s prosbou 
o schválenie reguly pre svoju rehoľu. 
Nepochodil a musel sa vrátiť domov 
s tým, že si má vybrať inú regulu, ktorá 
už je schválená. Medzitým však  pápež 
Inocent III. zomrel. Novému pápežovi 
Honoriovi III. sa prisnil sen, v ktorom 
videl rozpadávajúcu sa Lateránsku bazi-
liku, ktorú podopierajú František a Do-
minik. Dve žobravé rehole. Jedni kážu 
na univerzitách a druhí chodia od dediny 
k dedine, kážu Evanjelium a žijú apoš-

tolských spôsobom života.
Vo Františkovi sa zjavila tajomná 

Božia múdrosť, ktorú čerpal z kríža. Pri 
kríži a častokrát aj práve pod ním a pri 
jeho nesení dokážeme uvidieť nielen 
svoju biedu a hriešnosť, ale aj  spôsob, 
ako žiť pravdivý život Ježišovho uče-
níka. Pretože Pán sa zjavuje maličkým. 
Pokora a ochota slúžiť sú výzvou pre nás 
všetkých.

K slávnostnej atmosfére prispeli aj 
emotívne piesne v podaní nášho farské-
ho zboru František. v. š.

SVIATOK SV. FRANTIŠKA
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Bolo to v sobotu večer 3. októbra 
1226, keď sa štyridsaťpäťročný 

František z Assisi rozlúčil so svetom. 
Dvadsať rokov činil pokánie a dva roky 
mal na boku, rukách a nohách rany náš-
ho Pána Ježiša Krista. Na pamiatku sa 
v predvečer sviatku sv. Františka kaž-
doročne schádzajú františkáni z celého 
sveta na slávnostnú vigíliu, aby s ním 
prežili prechod z pozemského života do 
nebeskej slávy. 

Slávnostnú sv. omšu v tento večer 
v Kostole sv. Františka celebroval páter 
Jozef Sukeník. V homílii venovanej sv. 
Františkovi vyzdvihol jedinečnosť jeho 
príkladu pri posúvaní svojich osobných 
hraníc. Život obrátenia totiž znamená 
práve toto.

Svätý František bol pred svojím ob-
rátením bežným človekom s ľudskými 
túžbami. Pochádzal z bohatej rodiny 
a túžil po uznaní a šľachtickom titule, 
zúčastnil sa i križiackej výpravy. Po ne-
úspešnom návrate z nej sa stretol s malo-
mocným človekom a sám toto stretnutie 
označil za moment svojho obrátenia. 

Páter Jozef však pripomenul, že ne-
stačí „zbúrať v sebe jeden múr“, ale ne-

ustále obrátenie vyžaduje robiť to znova 
a znova. Aj sv. František musel „zbúrať 
viacero múrov“ – opustil matku i otca, 
s ktorým sa nezhodol, oslobodil sa od  
majetku svojho otca, predstúpil pred 
egyptského sultána a získal si jeho uzna-
nie ... František teda musel v sebe nie len 
raz posunúť ďalej svoje osobné hranice. 
Jeho svätý život tak pritiahol mnohých 
nasledovníkov, až vzniklo prvé spolo-
čenstvo bratov. Hoci vôbec nemal v plá-
ne zakladať a ani viesť rehoľu, predsa 
nakoniec ustúpil a uznal, že rád, ktorý 
okolo neho vyrástol je Božím dielom. 

Keď Kristus vtlačil do tela sv. Františ-
ka znaky svojho umučenia, padla ďalšia 
z jeho osobných hraníc. Pre Františkových 
bratov to bolo znamením, že sv. František 
sa zjednotil s Pánom Ježišom.

Vždy, keď v sebe niečo zo seba zbú-
rame, opustíme môžeme pocítiť akúsi 
ľahkosť. Podľa pátra Jozefa je cesta od-
straňovania hraníc, čiže cesta obrátenia 
cestou, po ktorej ide Kristus. My všetci, 
ktorí sa s Ním chceme stretnúť, sme po-
zvaní, aby sme na ňu tiež vykročili.

 Počas tejto sv. omše si tiež čle-
novia františkánskeho svetského rádu 
- Miestneho bratstva  Sv. Maximiliána 
Mária Kolbeho pri kláštore minoritov 
v Bratislave,  obnovili svoje večné sľuby.

Po skončení sv. omše, sme sa v po-
božnosti Transitus duchovne pripojili 
k bratom stojacim okolo zomierajú-
ceho sv. Františka, ktorým bol otcom 
a vodcom. Počúvali sme o tom, ako im 
odpustil hriechy, požehnal ich a prosil, 
aby mu čítali z evanjelia sv. Jána. Ako 
sa vspoločenstve bratov jeho presvätá 
duša vyslobodila z tela a vošla do mora 
bezhraničného svetla. Telo zas spočinulo 
v Pánovi...    M.V.

Viac ako dvadsať chlapov z Bratislavy vo veku 33 plus 
vycestovali v piatok popoludní 12. 10. 2018 na v poradí 

už tretiu farskú trojdňovú duchovnú obnovu mužov, tentokrát 
do Lúčok pri Kremnici. V priestoroch Kresťanského centra 
pre nepočujúcich ich milo prijal kňaz Robert Colotka a dve 
sestry, ktoré im varili.

Prednášky viedol páter Tomáš Lesňák z kláštora minoritov 
v Bratislave a eucharistiu slávili v blízkom gotickom kosto-

líku. Téma, ktorej sa muži venovali, sa týkala identity otca 
a výchovy. Silnou bola aj skúsenosť Božieho slova, ktorým 
sa Boh prihováral svojim jedinečný spôsobom. Domov sa du-
chovne obnovení muži rozišli v nedeľu po obede s odkazom: 
„Vďaka Bohu a manželkám, že nám umožnili a darovali čas 
na našu vnútornú obnovu.“

So súhlasom autora stiahnuté zo stránky: www.svmichal.sk

TRANSITUS

DUCHOVNÁ OBNOVA MUŽOV
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•  V dňoch 28. – 30. 9. 2018 sme slávili v našej 
farnosti hodové slávnosti. Nedeľnú slávnostnú 
svätú omšu o 11.30 hod. v kostole sv. Michala  
celebroval dp. Vladimír Mikulec, kaplán brati-
slavskej blumentálskej farnosti.  

•  V stredu, 3. 10. 2018, na vigíliu slávnosti sv. 
Františka z Assisi, si členovia Tretieho rádu 
počas večernej sv. omše o 18.00 hod., obno-
vili svoje sľuby. Po sv. omši bola pobožnosť 
Transitus - na pamiatku blahoslavenej smrti  
serafínskeho Otca. 

•  Pri večernej sv. omši dňa 4. 10. 2018 sa nám 
prihovoril páter Bruno Donoval, OP, z rádu 
dominikánov.

•  Vo štvrtok 18. 10. 2018  sa naša farnosť zapo-
jila do medzinárodného podujatia Milión detí 
sa modlí ruženec. 

•  V piatok 26. októbra o 18.00 hod. bola druhá 
na sv. omša pre rodiny. Bola spojená s obra-
dom požehnania rodín a so svedectvom man-
želov Krucinovcov; po nej nasledovalo agapé. 
Deti sa zapojili do súťaže: namaľovať svoju 
rodinu a kostol; vylosovaní jednotlivci dostali 
ako dar knihu. 

•  Počas oktávy po slávnosti Všetkých svätých 
sme sa v kostole sv. Františka, v rámci du-
šičkových pobožností o 17.30 hod. spoločne 
modlili za našich zosnulých. 

•  Večer 2. 11. 2018 sme sa zapálením sviečky 
a modlitbou s prosbou o Božie milosrdenstvo 
pre nenarodené deti a všetkých ľudí zranených 
potratom zapojili do celoslovenskej akcie.  

•  Vo štvrtok 1. 11. 2018 popoludní o 15.00 hod. 

bola spoločná pobožnosť za zosnulých na cin-
toríne v Slávičom údolí.

•  V  piatok 2. 11.2018 o 16.00 hod. bola sv. omša 
do kostola sv. Michala, po ktorej nasledovala 
modlitba za zosnulých na Karloveskom cinto-
ríne.

•  Vo štvrtok  8. 11. 2018 počas celodennej ado-
rácie od 16.30 hod. sa konala moderovaná ado-
rácia za kňazov. 

•  Počas novény pred slávnosťou Nepoškvrne-
ného počatia Panny Márie sa nám  postupne 
prihovorili pozvaní kazatelia: Aurel Halajčík; 
Michal Nižnanský, OSPPE; Radovan Rajčák; 
Marián Meňuš; Martin Kakalej; Oskar Jozef 
Vaľko, OP; Damián Szulowský, OFMCap.; 
Vladimír František Hubálovský, OFMConv.; 
mons. Jozef Jarab, emeritný rektor KU z Ru-
žomberka; mons. Stanislav Stolárik, rožňav-
ský diecézny biskup.

•  Vo štvrtok 29. 11. 2018 bol  sviatok Všetkých 
svätých serafínskeho rádu. Pri otváracej sv. 
omši novény v Kostole sv. Františka spieval 
spevácky zbor Tempus. K verejnej úcte boli 
vystavené aj relikvie františkánskych svätcov 
(sv. František, sv. Anton Paduánsky, sv. Jozef 
Kupertínsky, sv. Ján z Dukly, bl. Michal a 
Zbigniew, bl. Zdenka Schelingová).

•  V piatok 30. 11. 2018 sme  v rámci novény slá-
vili tretiu sv. omšu pre rodiny. Rodiny priniesli 
obálky, do ktorých  vložili papier s prosbou 
o modlitbu a krátko sa predstavili. Po sv. omši 
sme si  vylosovali inú rodinu, za ktorú sme sa 
počas adventného obdobia  modlili.

•  V nedeľu 2. 12. 2018 na detskej svätej omši 
páter Martin Kollár posvätil adventné vence

•  Viac ako 30 manželov/manželiek sa v nedeľu 

2. 12. 2018  od 10.30 hod. do 15.30 hod. 
stretli s pátrom Tomášom na katechéze ve-
novanej Eucharistii.

•  V utorok 11. 12. 2018 o 18.00 hod.  v na-
šom Kostole sv. Františka slúžil sv. omšu 
karloveský rodák P. Félix z Rehole kapucí-
nov. Hudobne ho  sprevádzala skupina Ka-
pucíni. Po sv. omši predstavil svoju novú 
knihu.  

•  V týždni od 10. do 16. 12. 2018 (v stredu, 
piatok a sobotu), boli zimné kántrové dni. 
Obsahom zimných kántrových dní bol 
príchod Kristovho kráľovstva do rodín; 
duchovná obnova rodín; pokoj a spravod-
livosť vo svete.
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V nedeľu, 18. 11. 2018, na úvod večernej svätej omše 
o 18.00 hod. páter Jozef Sukenik pri vchode do chrámu 

privítal dvoch mladých mužov, ktorí sa rozhodli prijať krst. 
Sprevádzali ich dve ručiteľky, ktoré im majú pomôcť na ceste 
spoznávania Krista a evanjelia. Táto cesta im má ukázať, ako 
možno prispôsobovať život človeka kresťanskému ideálu.

Následne sa obaja prítomnému spoločenstvu predstavili ako 
Peter a Michal. Verejne deklarovali, že od Cirkvi si žiadajú vie-
ru, ktorá im dá večný život a vyjadrili ochotu nastúpiť na túto 
cestu pod vedením Pána Ježiša.

Páter Jozef poďakoval láskavému Bohu za to, že noví slu-
žobníci ho už našli, že poslúchli mnohé a naliehavé výzvy Jeho 
lásky a pred celým spoločenstvo odpovedali na toto volanie.

Potom oboch katechumenov poznačil krížom na čelo – aby 
ich sám Kristus ochraňoval znakom svojej lásky; na uši - aby 
počúvali Pánov hlas; na oči – aby videli jas Božej tváre; na ústa 
– aby odpovedali na Božie slovo; na hruď – aby Kristus vierou 
prebýval v ich srdciach; na plecia – aby niesli príjemné Kris-
tovo jarmo. Poznačil ich v mene Otca i Syna i Ducha Svätého, 
aby žili na veky vekov.

Poprosil Nebeského Otca, aby novým katechumenom po-
mohol kráčať v Kristových šľapajách, aby si dobrým životom 
uchovali spasiteľnú silu kríža a túto aj skutkami prejavovali.

Po tomto privítaní pozval katechumenov, aby vstúpili do 
chrámu.

NOVÍ KATECHUMENI


