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Prešli sme obdobím Veľkého pôstu. 
Mal nám pomôcť stíšiť sa, obnoviť 

svoj vnútorný vzťah k Bohu, vnútorne 
sa zmeniť. Zbaviť sa rutiny, vlažnosti 
a možno aj ľahostajného postoja k viere.
Napriek tomu, si uvedomujem, že je to 
proces, ktorý nie je jednorazovou záleži-
tosťou. Bolo by ilúziou očakávať, že sa to 
stane v jednom, jedinom okamihu a len 
našou vlastnou námahou. Aj v tomto sme 
odkázaní na Božiu milosť. Bez nej to ne-
dokážeme. No Boh to bez našej úprimnej 
otvorenosti a ochoty spolupracovať tiež 
nezvládne.
Pôst je osobitným časom, ktorý nám Cir-
kev dáva každý rok, aby sme o týchto 
veciach intenzívnejšie premýšľali a na-
ozaj sa úprimne snažili zbaviť všetkého, 
čo prekáža v našom vzťahu medzi nami 
a Bohom.
Veľká Noc je oslavou víťazstva Ježiša 
Krista nad smrťou! Pán naozaj vstal zmŕt-

vych! Žime a konajme tak, aby sme tieto 
pravdy nevyznávali len formálne ústami, 

ale aby boli živé aj v našich srdciach. Aby 
sme boli soľou zeme! v. š.

Bola som ešte dieťa a boli prázdniny. 
Raz ma nechali rodičia doma samú. 

Rozhodla som sa využiť príležitosť a išla 
som do spálne, kde mala mama v zásuv-
ke nočného stolíka všelijaké zaujímavé 
veci. Vedela som veľmi dobre, že odtiaľ 
nesmiem nič brať, ale veľmi ma lákala 
jedna brošňa, ktorú mala moja mamič-
ka veľmi rada. Nebol to nejaký vzácny 
šperk, no bol to dar od otca a pre mamu 
znamenal viac ako zlato. Len čo rodičia 
odišli, vybrala som brošňu zo zásuvky 
a skúšala som pred zrkadlom ako mi na 
mojom mierne vyblednutom pulovríku 

pristane. Keď som sa ňou už dosť nateši-
la, zaujalo ma niečo iné a na brošňu som 
úplne zabudla s presvedčením, že som ju 
vrátila späť na pôvodné miesto, keďže už 
na pulovríku som ju nemala. Medzitým 
sa vrátili rodičia. Nikto si nič nevšimol 
a ja som sa svojím činom nepochválila. 
V nedeľu si mama chcela vziať brošňu 
do kostola a nastala pohroma. Brošňa ne-
bola na svojom mieste. Tak som musela 
s pravdou von. Priznala som, že som ju 
vzala ja. Mama ma vyhrešila a dala mi 
jasne najavo, ako veľmi ju bolí, čo som 
spravila. Radšej by som zniesla bitku, ako 

vidieť mamu takú smutnú. Dostala som 
úlohu, že brošňu musím nájsť. Snažila 
som sa, ale márne. Lámala som si hlavu, 
kde sa len tá brošňa mohla podieť, veď 
som z izby vyšla až vtedy, keď sa domov 
vrátili rodičia. Keď mama videla, ako sa 
trápim, povedala. Máš ešte jednu šancu, 
pomodli sa k Matke ustavičnej pomo-
ci, ona nám pomáha vo všetkých našich 
potrebách. Modlila som sa teda veľmi 
zbožne pred sochou Panny Márie, ktorú 
vyrezal ešte mamin pradedo, Otče náš, 
trikrát Zdravas a Sláva Otcu... a pridala aj 
prosbu o nájdenie maminej brošne. 

Aby Aj srdce vyznAlo

Ako som sA nAučilA modliť 
k mAtke ustAvičnej pomoci
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Vkaplnke della Colona v bazili-
ke sv. Petra v Ríme je nápadný 

zvlášť pekný náhrobok. Je miestom 
posledného odpočinku pápeža, ktorý 
tak, ako pápež Gregor dostal prívlastok 
Veľký.
Lev sa narodil začiatkom 5. st. v Etru-
rii, v dnešnom Toskánsku. O jeho det-
stve a mladosti nevieme nič až do oka-
mihu ako sa stal arcidiakonom pápeža 
Celestína. Asi osem rokov po smrti pá-
peža Celestína bol dňa 29. augusta 440 
zvolený za pápeža.

 Hneď na počiatku  pontifikátu urobil 
podstatnú zmenu vo vnútri pápežského 
úradu. Odosobnil pápežský úrad a zdô-
raznil ho ako dedičstvo Petrovo. Učil, 
že: „v Petrovom nástupcovi je ctený 
ten, ktorý naveky spája starosť pastie-
rov s ochranou oviec jemu zverených a 
i u nehodného nástupcu nestráca nič zo 
svojej hodnosti.“
Napísal 96 kázní, v ktorých jasne vy-
svetlil náuku o Vtelení Syna Božieho, 
almužnu, pôst a iné kresťanské povin-
nosti. Jeho 143 zachovaných listov 
dokazuje jeho arcipastiersku horlivosť 
o spásu duší. Veľkú pozornosť venoval 
aj kandidátom do duchovného stavu, 
aby tento úrad neprijal niekto nepovo-
laný a nehodný, na škodu viery a ľud-
ských duší.
Nesmierne zásluhy získal Lev I. svo-
jou dôslednou obranou cirkevných 
práv, rovnako ako odmietaním počet-

ných bludov, ktoré sa v tej dobe v Eu-
rópe objavovali. V mnohých krajinách 
usporiadal cirkevné pomery tým, že 
dal do poriadku cirkevnú hierarchiu. 
Zjavne obhajoval učenie o dvoch pri-
rodzenostiach v Ježišovi Kristovi (Je-
žiš je Pravý Boh, ale súčasne pravý 
človek).
Keď v roku 452 vpadli do Itálie Huni, 
zachránil pápež Lev Veľký mesto Rím 
pred barbarmi, ktorí všade inde vraždi-
li a plienili. Vyšiel z mesta oproti At-
tilovmu vojsku a stretol sa s hunským 
vojvodcom v Mantove. Pápež Lev 

vystúpil proti nemu s takou dôstojnos-
ťou a presvedčivosťou, že sám Attila 
upustil od zničenia Ríma. O tri roky 
neskôr vpadli Vandali vedení kráľom 
Geiserichom do Ríma. Levovi sa vte-
dy síce nepodarilo zachrániť Rím pred 
plienením, avšak po jeho osobnom 
zásahu boli ušetrené životy rímskych 
občanov. Týmito udalosťami sa pápež 
Lev stal v očiach obyvateľov Ríma hr-
dinom a záchrancom a už za života ho 
uctievali ako svätca. 
Pápež Lev Veľký zomrel vo veku 60 
rokov 10. novembra 461 v Ríme. Kris-
tovu cirkev spravoval 21 rokov. Ako 
prvý pápež bol pochovaný v predsieni 
konštantínskej baziliky sv. Petra. Pá-
pež Sergius I. neskôr preniesol jeho re-
likvie na oltár, ktorý je mu zasvätený. 
 v. š. 

Spracované podľa Životopisu svätých.

svätý lev veľký O niekoľko dní k nám prišla suseda. Mala 
niečo v ruke a hovorila mamičke, že toto 
bude asi jej, že to našla v ich predzáhrad-
ke, keď okopávala. Bola to mamičkina 
stratená brošňa. To je zázrak, prebehlo 
mi mysľou, Matka ustavičnej pomoci ma 
vypočula. Spadol mi kameň zo srdca. Na 
maminej tvári hral letmý úsmev. Keď su-
seda odišla, mama ma vzala za ruku a obe 
sme si kľakli pred sochu Panny Márie 
a poďakovali za pomoc. Takto som sa zo-
známila s Matkou ustavičnej pomoci, a to 
mi zostalo na celý život. Bola a je mojou 
pomocou v každom čase a v každej po-
trebe. Dobrý Boh si vždy nájde  spôsob, 
ako nám ukázať správnu cestu. Nikdy 
som však neprišla na to, ako sa tá brošňa 
dostala do susedinej predzáhradky. Pre 
mňa je to do dnešných dní zázrak. M.š.

Pokračovanie zo str. 1.

BiBlický kuRZ 
pRe dospelýcH

Pozývame Vás na desaťmesačný 
kurz (1. 9. - 30. 6.) spoznávania 

biblických dejín, sviatostí Cirkvi, ich 
významu vo vzťahu k spáse člove-
ka. Jeho súčasťou je i spoznávanie 
významu a správne vykonávanie 

liturgických úkonov. Prednášky sú 
postavené na princípe prelínania sa 
starej a novej Zmluvy a poznávaní 
posolstiev biblických spisov. Tiež 
môžu pomôcť pri rozpoznaní rôz-

nych „duchovných“ ponúk, s ktorý-
mi sa vo svete stretávame.

Potrebné sú: Vôľa učiť sa a Písmo 
sväté (rím. - kat. preklad ) 
„príďte a presvedčte sa, 

aký dobrý je pán.“

KontAKt: 
teReZA.BoRkovicovAA@gmAil.com

0904 318019
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Vpiatok 9. 3. 2018 uplynulo 16 
rokov od posviacky kostola sv. 

Františka z Assisi v Karlovej Vsi. Ve-
černú svätú omšu pri tejto príležitosti 
celebroval správca našej farnosti, P. Pe-
ter Gallik.
Svoju homíliu začal pripomenutím 
slov, ktoré Pán Ježiš povedal mýtniko-
vi Zachejovi: dnes prišla spása do tohto 
domu. Pritom Zachej patril k ľuďom, 
ktorých iní nemali radi pre ich povola-
nie, možno ich aj nenávideli.
Evanjelista Lukáš krátko predtým opi-
suje iné stretnutie Ježiša. Je to stretnu-
tie s bohatým mladíkom. Ten tiež chcel 
vidieť Ježiša ako Zachej, tiež chcel byť 

dobrý. A predsa odišiel smutný.
V úryvku o Zachejovi sa Ježiš opäť 
stretáva s boháčom. Ale toto stretnutie 
sa končí úplne inak. Zachej túžil vi-

dieť Ježiša. Jeho túžba sa však nielen 
splnila, ale dostalo sa mu aj niečo viac. 
Uvidel do svojho vnútra. Prehodnotil a 
uvidel svoj život inými očami, priznal 
si svoje chyby a zatúžil po zmene. Vy-
jadril to aj svojou ochotou rozdať po-
lovicu svojho majetku a štvornásobne 
odmeniť každého, koho oklamal. Kto 
z nás takto vidí svoje hriechy? Kto 
z nás je ochotný štvornásobne odčiniť 
to, čo spáchal?
Aj toto výročie posvätenia kostola je 
príležitosťou ďakovať za dar miesta, 
kde  môžeme vidieť a stretávať Boha. 
Je dobré si pripomenúť, že za všetkým 
čo robíme, stoja naše túžby. Za stavbou 

každého kostola je tiež túžba mať na-
blízku Boha. Veď aj Zachejovo obrá-
tenie začalo podobnou túžbou a Ježiš 
na túto jeho túžbu odpovedal. Povedal 

mu, aby rýchlo zišiel dolu, lebo práve 
v ten deň musí zostať v jeho dome. Tu 
možno vidieť, čo dokáže urobiť s Bo-
hom správa ľudská túžba. Ježiš, Boh, 
priznáva, že musí zostať.
Môžeme sa sami seba pýtať, s akým 
postojom prijímame Ježiša do svojho 
srdca, do svojho domu? Prichádzame 
do chrámu s túžbou vidieť a stretnúť 
Ježiša. Ak je to tak, nemôže sa stať, že 
by si nás Ježiš nevšimol.
Skutočnosť, že Ježiš sa stretol s mýtni-
kom, mnohých podnietila k tomu, aby 
začali šomrať, že šiel k hriešnikovi. 
Nešokoval ich ani tak Zachej a jeho 
trúfalá túžba, ale skôr Ježiš.
Pre nás z toho vyplýva jedna dôležitá 
pravda. Boh nás nemiluje preto, že sme 
dobrí! Boh nás miluje preto, lebo chce! 
Zachej sa zmenil vo vnútri aj navonok, 
pretože tomu uveril a otvoril sa tejto láske.
Stavbou kostola sme pozvali Boha, Je-
žiša na toto miesto. Stojí tu kostol, ale 
stále je to len vytvorenie príležitosti, 
aby sme mali k Ježišovi bližšie, aby 
sme sa pri stretnutí s Ním mohli meniť.
Stojí za to zamyslieť sa a skúmať, aké 
sú naše túžby a čo pre ich splnenie ro-
bíme. Do čoho vkladáme námahu a čas 
nám pravdivo ukazuje, na aký strom 
sa štveráme. No iba Ježiš nám môže 
pomôcť uvidieť viac, uvidieť pravdu 
a priznať, v čom sme naozaj slabí. Iba 
On nám tiež môže pomôcť v tom, čo 
sami nedokážeme. Môžeme sa ho pý-
tať, čo chce zmeniť v našom živote, 
vzťahoch, slovách, aby spása a šťastie 
navštívili a boli aj u nás doma. v. š.

16. výRočie posväteniA kostolA sv. FRAntiškA

stRetnutie s liBeRálnym RABínom

Vutorok 27. 2. 2018 privítali členovia 
Združenia kresťanských seniorov z 

klubu Bratislava - Karlova Ves na svojom 
stretnutí vzácneho hosťa – liberálneho 
rabína Michaila Kapustina. O jeho slová 
bol veľký záujem, lebo ani zima neodra-
dila veriacich a stoličky v miestnosti sa 

rýchlo zaplnili. A nielen seniormi, ale 
aj mladšími, študentmi i gymnazistami. 
Vzácnu návštevu privítal a krátko pred-
stavil predseda združenia kresťanských 
seniorov pán Jozef Dravecký, bývalý slo-
venský veľvyslanec pri Svätej stolici. 
Michail Borisovič Kapustin sa narodil 

v r. 1980 v Oremburgu, v bývalom ZSSR. 
Počas jeho detstva sa rodina presťahovala 
do Gruzínska, ktoré musel v roku 1991 
opustiť ako utečenec, kvôli občianskej 
vojne. Odišiel na Krym a neskôr do Lon-
dýna, kde päť rokov študoval rabínsku 
školu a rok na univerzite v Tel Avive. 
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Popolcová streda je v rímskokatolíc-
kom liturgickom kalendári prvým 

dňom pôstneho obdobia. Pripadá na 40 
dní pred Veľkou nocou (nepočítajú sa 
nedele). 
Názov pochádza zo zvyku páliť palmy, 
či bahniatka z Kvetnej nedele minulého 
roka. Takto získaný popol sa používa pri 
bohoslužbe Popolcovej stredy, kedy sú 
veriaci poznačení popolom na čelo. Ten-
to symbol sa vzťahuje na blízkovýchod-
nú tradíciu sypania si popola na hlavu na 
znamenie pokánia pred Bohom. Pozna-
čenie popolom je sprevádzané slovami: 
„Pamätaj, že si prach a na prach sa obrá-
tiš“,  alebo: „Kajajte sa a verte v Evan-
jelium.“
Kresťanom má Popolcová streda pripo-
menúť krátkosť ľudského života, pripo-
menúť cieľ a smerovanie života. V rím-
skokatolíckej cirkvi je Popolcová streda 
dňom prísneho pôstu.
Jednu z večerných svätých omší na Po-
polcovú stredu slúžil páter Martin Mária 
Kollár. Svoj príhovor k veriacom začal 
myšlienkou, ktorou sa v tento deň v rám-
ci pôstnych zamyslení veriacim na Slo-

vensku prihovorila Konferencia bisku-
pov Slovenska: „Pri pocite intenzívneho 
hladu si na Popolcovú stredu spomeň 
na tých, pre ktorých hlad nie je voľbou, 
ale životným údelom. Neobetuješ to za 
nich?“
Postiť sa s vedomím, že máme doma 
plnú chladničku a ak budeme hladní, 
môžeme si vybrať syr, alebo niečo iné, 
nie je asi ten pravý pôst. Dokážeme sa 
postiť tak, že pocítime skutočný hlad? 
A na čo to bude dobré? Toto sa bude 
Bohu páčiť?
Môže sa to Bohu páčiť, ale treba mať 
na pamäti slová Pána Ježiša, ktoré sme 
počuli v liturgickom čítaní toho dňa: dá-
vajte si pozor a nekonajte svoje skutky 
pred ľuďmi, aby Vás videli a obdivovali. 
Teda postime sa tak, aby sme nevyzdvi-
hovali svoje vlastné ego, ale aby sme 
v tichosti a pokore svoju obetu venovali 
Pánovi. Sú tri základné skutky kajúc-
nosti: modlitba, almužna a pôst. A ako 
sme počuli v evanjeliu, máme to robiť 
v skrytosti. Boh nás odmení, lebo On 
vidí aj v skrytosti.
Možno rozjímať nad tým, či nás Pán od-

mení až vo večnosti, alebo či nás odmení 
už aj počas pozemského života. Je dob-
ré, keď odmenu, predsieň neba, zažijeme 
už teraz. Keď v tichosti a pokore srdca 
znášame napr. hlad, prípadne dáme al-
mužnu aj keď máme nedostatok, je to 
príležitosť, aby sme sa vnútorne presta-
vili, aby sa z nás stával nový človek. To 
sa stane, keď sa vnútorne orientujeme 
na Krista a Jemu to všetko s dôverou 
odovzdáme. Tu vzniká priestor, ako nás 
Pán môže odmeniť už teraz. Prejaví sa 
to vnútorným pokojom a zjednotením 
s Ním. Podriadenie sa Bohu býva nie-
kedy ťažké, ale len tak sa môžeme stať 
nástrojom v Jeho rukách.
Vo vzťahu k prebiehajúcemu Národné-
mu týždňu manželstva, P. Martin pou-
kázal na to, že aj manželia by si to mali 
uvedomovať a  prijímať úlohu, ktorá im 
v manželstve bola zverená a navzájom 
sa jeden pre druhého obetovať, či už ako 
partner, alebo ako rodič.
Nech nám obdobie pôstu pomôže stíšiť 
sa, aby v nás pôsobila Božia milosť, po-
koj, radosť a rozvaha a aby sme tak pri-
niesli úrodu skutkov lásky. v. š.

popolcová stRedA

V roku 2005 ukončil štúdiá a získal smi-
chu a titul Magistra z hebrejčiny a židov-
ských vied. Jeho manželka je právnička, 
majú dve deti.
Rabín Kapustin sa poďakoval za pozva-
nie a priblížil nám svoju vlastnú cestu 
k judaizmu a k viere. Priznal, že pôvodne 
zvažoval štúdium histórie a práva, kým 
neobajvil, že jeho cesta je iná.  Po štú-
diách v Londýne a Tel Avive dostal smi-
chu – potvrdenie, že je rabínom a vrátil 
sa na Ukrajinu. Na Kryme pôsobil až do 
roku 2014, kedy došlo k politickým uda-
lostiam, ktoré ho donútili opustiť Krym. 
Vtedy prišiel do Bratislavy a stal sa ra-
bínom Ústredného zväzu židovských ná-
boženských obcí. 
Najzaujímavejšie bolo však rozprávanie 
o medzináboženskom dialógu z pohľadu 
rabína. O potrebe rešpektu a tolerancie 
náboženstiev medzi sebou, ako sa patrí 
medzi dobrými susedmi. O hľadaní 

vecí spoločných a rozdielnych, o vzá-
jomnom poznávaní sa a komunikácii. 
Priblížil nám i stretnutia medzi zástup-

cami židovstva, islamu a kresťanstva, 
ktoré prebiehali v priateľskej atmosfére. 
(Jedno také stretnutie bolo aj začiatkom 
roka v Pálffyho paláci). Rabín Kapustin 

vyjadril svoju otvorenosť v nadväzo-
vaní vzťahov s inými náboženstvami a 
túžbu po spolunažívaní v pokoji a zho-
de v dnešnom svete plnom mnohých 
rozmanitých náboženstiev. V rôznosti 
však nehľadá príčinu rozbrojov, ale skôr 
prínos pre ľudstvo, ktoré má možnosť 
výberu a lepšieho utvrdenia vo vlastnej 
viere. 
Okrem iného porozprával aj o niekto-
rých špecifikách týkajúcich sa judaizmu 
a náboženských smeroch existujúcich 
v židovstve a o rozdieloch medzi nimi. 
Trpezlivo odpovedal na početné otázky 
z pléna. V závere rabín Kapustin vyjadril 
presvedčenie, že potreba medzinábožen-
ského dialógu bude narastať. 
Predseda združenia kresťanských senio-
rov na záver poďakoval rabínovi Kapus-
tinovi, aj hostiteľom - bratom Minori-
tom, za zaujímavé stretnutie. Stretnutie 
sme ukončili modlitbou žalmu. M. v. 
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Vmesiaci marec si zvlášť pripomína-
me svätého Jozefa - ženícha Panny 

Márie a pestúna Pána Ježiša. Úcta k sv. 
Jozefovi sa rozvíjala od čias cirkevných 
otcov až po dnes. Hoci evanjeliá neza-
chytili ani jedno jeho slovo, patrí mu 
v dejinách Spásy významné miesto. 
Z rodokmeňa Ježiša Krista vieme, že 
Jozef bol potomkom kráľa Dávida. Po-
chádzal z Betlehema a neskôr sa pre-
sťahoval do Nazareta. Živil sa ako tesár 
a zasnúbil sa s dievčaťom menom Má-
ria. Sv. Písmo nám o Jozefovi hovorí, že 
to bol spravodlivý muž. Keď zbadal, že 
Mária je v požehnanom stave, chcel po-
tajomky zrušiť daný snúbenecký sľub. 
Nie preto, aby Máriu odvrhol, lež aby jej 
dal plnú slobodu, aby sa mohla spojiť s 
mužom, ktorý mal byť otcom čakaného 
dieťaťa. Boh k nemu hovorí počas spán-
ku v zjaveniach. Najprv sa mu zjavil Pá-
nov anjel, aby vyvrátil jeho pochybnosti 
o Márii. Jozef poslúchol a neprepustil 
Máriu. Prijal ju za ženu, vzal na seba 
úlohu manžela a ochrancu nenarodeného 
Božieho Syna. Neskôr, po narodení Ježi-
ša a návšteve mudrcov, Boh opäť vo sne 
vyzýva Jozefa, aby vstal a utiekol s ro-
dinou do Egypta. Práve tu vidno Jozefo-
vu silnú vieru. Nezaváhal ani na chvíľu, 
keď mal uprostred noci zobudiť rodinu 

a vyraziť do Egypta. Sv. Jozef nestráca 
odvahu, dôveruje Bohu a poslúcha. Ne-
špekuluje, neprotestuje, ale koná! 
Boh má svoj plán s každým z nás, tak, 
ako ho mal so sv. Jozefom, aj s vlastným 
synom. Hoci Ježiš nemal pozemského 
otca, Boh to zariadil tak, aby sa narodil 
do úplnej rodiny. Môžeme si tu uvedo-
miť, ako veľmi je potrebná úplná rodina, 
čo sa dnes niektorí snažia spochybniť, 
lebo dieťa má byť formované obidvoma 
rodičmi. Vo svätom Jozefovi máme vzor 
ľudského otcovstva. 
O smrti sv. Jozefa sa vo Sv. Písme nepí-
še, ale predpokladá sa, že zomrel v prí-
tomnosti, možno dokonca v Ježišovom 
objatí. Z tohto dôvodu ho vnímame ako 
patróna dobrej smrti. Je tiež ochrancom 
robotníkov a rodín. V liturgii sa okrem 
sviatku Svätej rodiny (nedeľa po Naro-
dení Pána) uctieva osobitným sviatkom 
19. marca. V roku 1955 pápež Pius XII. 
zasvätil sv. Jozefovi i robotnícky sviatok 
- 1. máj, na ktorý teraz pripadá liturgic-
ká spomienka sv. Jozefa - robotníka. Od 
19-teho storočia je sv. Jozef patrónom 
a ochrancom Katolíckej Cirkvi a pápež 
Ján XXIII. ho popri Matke Božej vy-
hlásil patrónom Druhého vatikánskeho 
koncilu. 
Úcta k sv. Jozefovi v sebe zahrňuje: 1. 

Dôveru, lebo jeho príhovor u Boha je 
mocný. 2. Lásku, lebo pre svoju dobro-
tivosť je hodný lásky. 3. Nasledovanie, 
lebo vrodená láska nás vedie k nasle-
dovaniu tých, ktorých milujeme. Svätý 
Jozef nás učí čnostiam živej viery, po-
slušnosti a tichosti. Nepotreboval veľké 
slová, ale stačilo mu milujúce a oddané 
srdce, aby cez jeho mlčanie, bolo počuť 
Božie Slovo. Učí nás v tichosti plniť Bo-
žiu vôľu a prijať svoje miesto v Božom 
pláne. M.v.

Vstredu 7. marca 2018 pri večernej 
svätej omši v kostole sv. Františka 

z Assisi o 18.00 hod. páter Jozef Suke-
nik privítal medzi veriacimi aj štyroch 
z piatich katechumenov, ktorí sa pripra-
vujú na vstup do katolíckej cirkvi, aby 
im odovzdal symbol viery. Ide o obrad, 
ktorý sa robí v týždni po  prvých skrutí-
niach katechumenov.
Vo svojom príhovore potom páter Jozef 
zdôraznil, že symbolom je vlastne kré-
do. Kresťania už od dávna mali zvyk 
zostavovať krátke zvolania, do ktorých 
zhrnuli všetko, čomu verili. Jedným 

z prvých bolo: Ježiš Kristus je Pán!  Ale-
bo: Ježiš je Kristus a Boží Syn! Či: Boh 
sa stal človekom, bol ukrižovaný a vstal 
zmŕtvych!
Postupne, v rôznych cirkevných spo-
ločenstvách, najmä tam, kde zakladali 
cirkev apoštoli, vznikali rôzne vyznania 
viery. Z tých najznámejších je to antio-
chijské, alexandrijské, z Jeruzalema atď. 
V priebehu času sa tieto vyznania začali 
zjednocovať. Bolo to spôsobené aj tým, 
že v prvých storočiach existencie cirkvi 
sa museli tieto vyznania najskôr vytvo-
riť, potom rozšíriť a následne aj prijať. 

Objavovali sa však aj pomýlené uče-
nia, tzv. herézy, ktoré boli nezlučiteľné 
s kresťanskou vierou.
Aj preto sa na zhromaždeniach bisku-
pov (konciloch, synodách), kde sa dis-
kutovalo o jednotlivých otázkach života 
cirkvi, postupne ustálili i vyznania viery. 
V dnešnej dobe katolícka cirkev pozná 
tri vyznania viery: prvé a najstaršie sa 
nazýva apoštolské, pretože všetky jeho 
články môžeme nájsť v Skutkoch apoš-
tolov, teda v tom, čo ohlasovali sv. Peter 
a sv. Pavol; druhé je nicejsko-carihrad-
ské, niekedy nazývané aj pastierske 

svätý joZeF

symBol vieRy
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krédo. Je najdlhšie a dáva odpovede na 
mnohé otázky, ktoré sa v tamtej dobe 
rozoberali. Tretie je najmladšie, hovorí 
sa mu: krédo bl. Pavla VI. Tento pápež 
ho zostavil po II. vatikánskom koncile. 
Skladajú ho osoby, ktoré prijímajú napr. 
diakonskú, kňazskú, či biskupskú vy-
sviacku, alebo sú menované do niekto-
rého z cirkevných úradov. Používa sa aj 
vtedy, keď kresťan, už pokrstený v niek-
torej inej kresťanskej cirkvi, vstupuje do 

spoločenstva katolíckej cirkvi.
P. Jozef vyzval katechumenov, aby pri-
jali od kňaza a od nášho cirkevného spo-
ločenstva symbol viery a urobili všetko 
preto, aby sa vo viere zviazali s Pánom 
Ježišom a Cirkvou aj s našim cirkevným 
spoločenstvom. V najbližších dňoch 
pred Veľkou Nocou je úlohou katechu-
menov naučiť sa krédo naspamäť.
V týchto niekoľkých slovách, ktoré ob-
sahuje apoštolské vyznanie viery sa do-

stáva katechumenom najväčší poklad, 
naša viera i veľká moc, lebo tým, ktorí 
uverili, dal Boh veľkú moc, moc stať sa 
Božími deťmi. Bez tejto viery túto moc 
nemáme.
Páter Jozef im tiež adresoval prosbu, 
aby nepohrdli jednoduchosťou a chu-
dobou týchto niekoľkých slov, ktoré sú 
vyznaním našej viery. Tieto slová pred-
stavujú malé horčičné semienko, ktoré 
farské spoločenstvo vkladá do ich sŕdc 
a v ňom sa skrýva obrovský strom, kto-
rý má pomocou modlitby rásť a priniesť 
úrodu. v. š.

•  Vo februári sa v našej farnosti uskutočnil 
mládežnícky ples, o ktorý bol veľký záujem, 
nakoľko sa lístky predali už v priebehu prvé-
ho týždňa predaja. 

•  Február bol tiež mesiacom vyhodnotenia 
súťaže miništrantov. Už druhý rok po sebe 
najviac bodov v miništrantskej súťaži získal 
Kristián Behún.  Na druhom mieste skončil 
Palko Vanek a na treťom Jonáš Čarný

•  V nedeľu 11. 2. 2018 bol 26. svetový deň 
chorých. Keďže to bola nedeľa,  sviatosť po-
mazania chorých udeľovali naši pátri počas 
zvláštnej sv. omše v kostole sv. Františka 
v sobotu 10. 2. 2018 o 11.00 hod. Prijať ju 
mohli tí, ktorí sú vážne chorí, alebo dovŕšili 
60. rok života, nachádzajúc sa v stave mi-
losti posväcujúcej (nemali ťažký hriech) a 

v poslednom čase túto sviatosť neprijímali.
•  Od 12. do 18. februára 2018 prebiehal na 

Slovensku Národný týždeň manželstva. Po-
čas sv. omší sme sa modlili za uzdravenie a 
upevnenie manželských vzťahov. Vo štvrtok 
15. 2. 2018 mnohé zaujímavé myšlienky k 
téme manželstvo ako dar ponúkol biskup 
Jozef Haľko pri  stretnutí v kaviarni Gospel  
Café.

•  Pobožnosti krížovej cesty v pôstnom období 
sa v našej farnosti v kostole sv. Františka ko-
nali v piatky o 17.30 hod. a v nedele o 15.00 
hod. s pašiovou kázňou. 

•  V  týždni od 19. do 25. 2. 2018,  v stredu, 
piatok a sobotu boli jarné kántrové dni.  Ob-
sahom jarných kántrových dní bola príprava 
na pokánie a sviatosť zmierenia a činorodá 

láska k blížnemu. V našej farnosti sme sa 
na tento úmysel modlili v stredu počas sv. 
omše o 18.00 hod. 

•  V piatok 9. 3. 2018 bolo 16. výročie 
posviacky kostola sv. Františka. Svätú 
omšu o 18.00 hod. celebroval páter Peter 
Gallik. 

•  Dňa 20. 3. 2018 sa v Kostole sv. Fran-
tiška z Assisi konala adorácia pre mládež 
našej farnosti. 

•  V utorok 20. 3. 2018 o 18.00 hod. v evan-
jelickom kostole v Dúbravke sa uskutoč-
nilo  ekumenické modlitebné stretnutie.  
Večer modlitieb a spevov bol duchovným 
stretnutím veriacich z viacerých katolíc-
kych aj evanjelických farností (Dúbrav-
ka, Karlova Ves, Devín).
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