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V týchto dňoch celý kresťanský svet 
prežíva a oslavuje najväčší cirkev-

ný sviatok – Veľkú Noc.  Udalosť, ktorá 
z Božej vôle raz a navždy poznačila mi-
nulé i budúce časy a stala sa kardinálnou 
otázkou našej viery.
Niekedy sa mi zdá, že sa zdanlivo prikla-
dá hlavný význam len faktu, že Ježiš za 
nás zomrel na kríži a vykúpil nás z hrie-

chov; hriechov minulých aj budúcich. 
Akoby sa trochu dostávala do úzadia 
druhá, rovnako dôležitá  skutočnosť, že 
premohol smrť a daroval nám (nádej na) 
večný život. Pritom sú to, obrazne pove-
dané, dve strany jednej mince. Jedno bez 
druhého stráca svoj význam.

Boh  sa vo svojej prozreteľnosti rozho-
dol byť veľkodušný, šľachetný, trpezlivý 
a nekonečne láskavý vo vzťahu k člove-
ku. Vidiac, že dedičný hriech by mohol 
byť trvalou prekážkou v Jeho vzťahu 
s ľuďmi, pripravil a uskutočnil plán, 
ktorý mal v Jeho očiach vymazať naše 
slabosti, hriechy a opakované zlyhania. 
Plán, ktorý práve Jemu priniesol bolesť 

a utrpenie, keď sa prostredníctvom Syna 
za nás obetoval.
A to ma vedie k tomu, aby som na Veľkú 
Noc pozeral ako na dar. Tento sme ne-
zaslúžene dostali a dostávame len vďaka 
Božiemu milosrdenstvu.
 No vzťah k daru a darcovi býva v našich 

životoch rôzny. Sú dary, ktoré niekam 
založíme, postupne možno vyhodíme. 
Sú dary, ktoré sa nám určitý čas páčia, 
potom zovšednejú a opäť ich niekam za-
ložíme. Dostávame aj dary, ktoré vôbec 
nechceme a nespôsobujú nám radosť, 
skôr naopak. Ale sú aj dary, ktoré nám 
spôsobujú radosť a potešenie, ktoré si 
ukladáme na dobre viditeľné miesta. 

Žiaľ, občas sa stáva, že dary aj od-
mietneme prijať z dôvodu zlého 
vzťahu k darcovi.
Rovnako je to aj s darom Veľkej 
Noci – niektorí prijímame, iní 
nie, ďalší máme výhrady alebo 
pochybnosti. Avšak Pán nám všet-
kým  vytrvalo vychádza v ústrety s 
napriahnutou rukou a ponúka nám 
svoj dar. Aká bude naša reakcia? 
Prijmeme, odmietneme, vyhneme 
sa stretnutiu?
Je na každom z nás, ako sa k Bo-
žej ponuke postavíme, ale nema-
li by sme byť pasívni. Náš vzťah 
k Bohu musí byť aktívny. Veľká 
Noc je čas osobitnej milosti a má 
nám pomôcť hlbšie sa zahľadieť 
do vlastného vnútra, aby sme si 
sami pred sebou úprimne priznali, 
v čom sme zlyhali a s tým pred-
stúpili aj na svätú spoveď. To je 
naša osobná Golgota. Naša osobná 
Veľkonočná nedeľa by mala prísť 
v znamení zanechania všetkého 
zlého, čo nás oddeľovalo od Pána, 

aby sme sa pokúsili o naozaj nový život. 
Nie je to jednorazová záležitosť, je to 
proces na celý život.
Prajem Vám i sebe, aby sme dar Veľkej 
Noci prijali, s odvahou a nádejou ho vy-
užívali a trvalo sa z neho tešili, na väčšiu 
Božiu slávu i náš vlastný osoh. v. š

Veľká noc ako dar
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Evanjelista Ján mal zbožného 
učeníka Antipa, ktorého neskôr 

vymenoval za biskupa v ázijskom 
Pergame. Antipas svojou horlivosťou 
obrátil mnohých pohanov v meste, za 
čo ho potom zažalovali, uväznili a po-
stavili pred súd. Tam dostal ponuku, 
aby odstúpil od Kristovej viery, ale 
on ju odmietol a odsúdil uctievanie 
mŕtvych bohov a vyzval na oslavu ži-

vého Boha slovami: „Ja som kresťan 
a nemám iného Boha, okrem Boha 
kresťanského. Vy sa prestaňte klaňať 
modlám, nevzdávajte úctu stvore-
niam, zanechajte svoje povery a ob-
ráťte sa na Ježiša, kým vám ešte dáva 
čas myslieť na vaše duše.“
Rozhnevaní pohania zatiahli Antipa 
do chrámu svojej bohyne, kde stál 
medený býk. Pod ním urobili oheň 
a do toho hodili Antipa. Ten sa pre-
žehnal a dlho znášal kruté bolesti. 
Modlil sa, aby mal silu oslavovať 
Boha za lásku mučeníctva a aby sila 
svätého kríža premohla zlo, aby sa 
všetci poklonili pravému Bohu a aby 
sa Božie požehnanie dostalo všetkým 
kresťanom. Uprostred tejto modlitby 
odovzdal svoju dušu Bohu.
Stalo sa tak okolo roku 93. Jeho po-
zostatky kresťania pochovali a z nich 
potom údajne vytekal liečivý olej. 
Traduje sa, že sa k nemu utiekali o po-
moc a príhovor všetci, ktorí mali veľ-
ké bolesti zubov.
Pamiatku sv. Antipa si cirkev pripo-
mína 11. apríla.
Jeho meno i smrť sa spomína aj v Zja-
vení Jána (2, 13) – v Liste zápasiace-
mu zboru pergamonskému.
Spracované podľa knihy: Život svä-
tých  v. š. 

koncerTY S BarokoVÝM SrdcoM

Z liTurgického kalendára – 
SVäTÝ anTipaS

Mladý súbor pre starú hudbu IL 
CUORE BAROCCO (Baro-

kové srdce) Vás srdečne pozýva na 
koncerty barokovej hudby, ktoré sa 
v roku 2017 uskutočnia na rozličných 
miestach v Bratislave a okolí i v chrá-
moch farnosti Karlova Ves. Vstup na 
všetky koncerty je voľný.
V posledný májový deň, v stredu 
31. mája 2017 o 19:00, sa v Kostole 
sv. Michala v Karlovej Vsi uskutoč-
ní koncert s názvom Grandeur de la 
musique française (Veľkosť francúz-
skej hudby). V rámci tohto koncertu 

chce súbor Il Cuore Barocco predsta-
viť publiku typicky francúzsky sláči-
kový nástroj basse de violon (basové 
husle) a jeho využitie vo francúzskej 
hudbe 17. a prvej polovice 18. storo-
čia. Tento netradičný basový nástroj 
dotvára charakteristický zvuk a vý-
slednú farbu skladieb, ktoré vznikli 
v tomto období. Na koncerte odznejú 
diela francúzskych skladateľov Jean-
-Marie Leclaira (1697-1764), Marc-
-Antoine Charpentiera (1643-1704), 
Marin Maraisa (1656-1728), Michel 
Correttea (1707 – 1795). 

pár riadkoV o SúBore il cu-
ore Barocco...
•   Il Cuore Barocco v preklade znamená 

barokové srdce
•   sú to mladí hudobníci, ktorí sa venujú 

historicky poučenej interpretácii hud-
by obdobia baroka a klasicizmu

•   hrajú na repliky dobových nástrojov 
(barokové husle, barokové violonče-
lo, čembalo – nie cimbal!!! , baroko-
vá priečna flauta – traverso, baroková 
lutna – theorba)

•  používajú dobové ladenia (v podstate 
hrajú všetko „nižšie“ než sa hrá dnes 
na moderných nástrojoch)

•  poznatky čerpajú najmä z dobových 
rukopisov a traktátov

•  súbor vznikol v roku 2010 ako štu-
dentské zoskupenie na pôde bratislav-
skej VŠMU na podnet violončelistu 
Tomáša Kardoša

•  členovia súboru sa neustále vzdelá-
vajú štúdiom na zahraničných hudob-
ných univerzitách alebo účasťou na 
majstrovských kurzoch pod vedením 
renomovaných lektorov

•  ansámbl sa v decembri 2015 predsta-
vil s vianočným programom v rámci 
cyklu Stará hudba v Slovenskej filhar-
mónii i na rozličných slovenských 
festivaloch (Trnavská hudobná jar, 
Banskobystrické hudobné dni, Festi-
val Bachovej hudby v Banskej Štiav-
nici, Letná pauza v Prievidzi, atď.)

 •   súbor od roku 2013 každoročne kon-
com augusta organizuje sériu koncer-
tov na východnom Slovensku (Sp. 
Nová Ves, Košice, Levoča, Žehra a 
okolie). 

•  Bližšie informácie nájdete na stránke 
www.ilcuorebarocco.com.  
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O tom, že Boh koná v našich živo-
toch niečo výnimočné, sa môže-

me presvedčiť, len musíme aj my sami 
chcieť a povedať Bohu  svoje „ Áno“.
Viackrát som sa zamýšľala nad tým, 
ako svedčiť o niečom veľmi dôležitom 
v mojom živote, aby  to bolo predovšet-
kým  na česť a chválu  Pána Boha.
Niekoľko rokov späť, som vážne ocho-
rela. Diagnóza, ktorú mi lekár oznámil, 
ma ani veľmi neprekvapila, lebo pres-
ne na rovnakú diagnózu ochorela pred 
viac rokmi, moja mamička. Bolo to on-
kologické ochorenie, ktoré mi bolo dô-
verne známe, pretože počas liečby som 
moju mamičku opatrovala a všetko in-
tenzívne prežívala  spolu  s ňou,  až  do 
poslednej  chvíľky  jej života.
Nastal čas, kedy som musela všetko 
prežiť sama, s odovzdanosťou do Bo-
žej vôle a pripravená svoj kríž priniesť 
až do konca. Skôr než som nastúpila 
do nemocnice, očistila som si dušu vo 
sviatosti zmierenia. Bola som priprave-
ná všetko prijať a prežiť s pokorou. Pán 
zasiahol prvýkrát, obdaril ma úžasným 
pokojom a ja som sa pomaly a iste, 
pripravovala na smrť. Usvedčoval ma 
o tom priebeh ochorenia mojej mamy.  
Prosila som iba o jedno, aby mi Pán dal 
silu a trpezlivosť vydržať všetko čo ma 
čaká, vediac, že to nebude vôbec ľahké 
a jednoduché.
Operáciu aj liečbu som mala podstú-
piť v zdravotníckom zariadení, ktoré 
patrilo Cirkvi. V každej nemocničnej 
izbe bol kríž, Sväté písmo a niekoľko 
náboženských kníh. Oči mi padli na 
Sväté písmo a napadlo ma, že práve  v 
ňom nájdeme, ako ďalej pokračovať 
v ťažkých chvíľach života. Otvorila 
som knihu  Svätého písma.  Na strán-
ke bolo evanjelium o uzdravení vy-
schnutej ruky mládenca. Rezonovalo 
vo mne prvé slovo, na ktoré mi padli 
oči „uzdravenie“ a zrazu som si uve-
domila, že kladiem otázku Bohu: „Môj 
dobrý Pane, že by uzdravenie?“  Predsa 
moja matka zomrela. Nebol čas veno-
vať sa tomu, čo som vyčítala z Biblie. 
Bolo nutné podstúpiť prvý zákrok, po 
ktorom sa potvrdilo onkologické ocho-
renie. Nasledovala najdôležitejšia ope-
rácia, pri ktorej mi vzali   postihnuté 

orgány a príslušné lymfatické uzliny. 
Niekoľko dní po operácii, nepríjemne 
prekvapila  komplikácia, ktorej násled-
ky sa nezlučovali s ďalším životom. 
Po silných bolestiach som zakrvácala 
do brušnej dutiny. Hematóm v dutine 
brušnej sa zapálil a ani po nasadení 
liečby zápal  neustupoval, hrozila  sep-
sa. Museli ma operovať druhýkrát.  Pri 
všetkých problémoch mi pravdupove-
diac, uzdravenie neprišlo ani na my-
seľ. Cítila som sa veľmi zle a bola som 
veľmi slabá. Jedného dňa nastal obrat 
v liečbe a zápalové markery začali po-
maly klesať. Na nemocničnom lôžku 
som pobudla  mesiac. Počas celého 
pobytu, do nemocnice prichádzal kňaz, 
ktorý pacientom denne prinášal Živého 
Pána Ježiša v Eucharistii. Bola to veľká 
posila a s Ježišom som všetko ľahšie 
znášala. Pán mi preukázal ešte jednu 
veľkú milosť. Kňaz, ktorý nám prinášal 
Pána Ježiša v Eucharistii ma požiadal, 
či by som mu pomohla s náboženskou 
prípravou mladej ženy, ktorá nebola 
pokrstená a mala túžbu  prijať sviatosť 
krstu. Ležala na vedľajšom lôžku. Po 
večeroch sme sa venovali príprave a 
aj v tomto bol Pán  pri nás.  Ešte pred 
operáciou túto mladú ženu kňaz pokrs-
til a ja som sa stala jej krstnou mamou.
Po prepustení z nemocnice, po určitom 
čase, som absolvovala ďalšiu liečbu rá-
dioterapiou. Všetko nepríjemné, čo ma 
sprevádzalo počas celého ochorenia, 
som obetovala na Bohu známy úmysel. 
Nesmiem zabudnúť, že vo farnosti sa 

veľa veriacich ľudí za mňa modlilo 
a  kolegyne zo zamestnania a známi 
mysleli na mňa, za čo všetkým vyslo-
vujem srdečnú vďaku a nech  ich Pán 
za láskavosť viacnásobne odmení. 
Keď som absolvovala rádioterapiu,  
stalo sa mi, že som zapochybovala 
o mojom  celkovom uzdravení. Prem-
kol ma strach a obavy, z recidívy ocho-
renia. Mamička sa po operácii a liečbe, 
cítila veľmi dobre. Opäť som siahla po 
Písme svätom a znova ma Pán ubezpe-
čil, že len moja viera v Jeho moc, ma 
uzdravila. Dôverovať Bohu  a veriť, že 
všetko je len v Jeho rukách a réžii je 
veľmi dôležité. Pochybnosť nie je na 
mieste, tá je od toho, ktorý chce, aby 
sme o Božej moci uzdravovať, pochy-
bovali.
Takto  Boh zasiahol a konal v mojom 
živote  a ja verím, že Boh urobil zá-
zrak, aby sa oslávil na mojom uzdra-
vení.  Lekári ma liečili, za čo som im    
všetkým veľmi vďačná, ale uzdravil 
ma len náš láskavý a dobrotivý Pán. 
ON zasahuje do našich životov každý 
deň, s menšími, či väčšími zázrakmi. 
Len treba chcieť a dať Bohu priestor na 
to, aby nám  doprial ich uznať a vidieť, 
že sa dejú.
Ďakujem Ti, Bože, za všetko, čím ma 
naplnilo moje onkologické ochorenie. 
Za utrpenie, milosť, silu, trpezlivosť, 
pokoj a za uzdravenie. Ty si môj láska-
vý  Boh a Pán. Nech je zvelebené meno 
Tvoje naveky a Tvoje milosrdenstvo 
nad nami všetkými.     M. Š.

ako Boh koná V našich žiVoToch
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SVedecTVo páTra JaroSława 
a BlahoSlaVení Mučeníci

V piatok 17. marca sme v našej 
farnosti v kostole sv. Františka 

privítali hostí z Ríma, vrátane pátra 
Jarosława Wysoczańského, ktorí nám 
priniesli vzácny dar - relikvie dvoch 
minoritských bratov blahorečených 
8. decembra 2015. Páter Jarosław bol 
predstaveným minoritskej misie v Pa-
riacoto v peruánskych Andách koncom 
80-tych rokov. Minoriti tam prišli hlá-
sať Evanjelium, pomáhali chudobným, 
viedli katechetickú školu a spolupraco-
vali v Charitou v pomoci ľuďom postih-
nutým zemetraseniami, či epidémiou 
cholery. V auguste roku 1991, keď bol 
páter Jarosław odcestovaný v Poľsku, 
teroristické komando násilne odvlieklo 
misionárov Michala a Zbigniewa a ne-
milosrdne ich zastrelili. 
Posledné hodiny života mučeníkov pát-
ra Michala Tomaszeka a pátra Zbignie-
wa Strzalkowského sme si pripomenuli 
počas piatkovej krížovej cesty. 
V piatok 9. augusta 1991, po svätej 
omši okolo 20. hodiny prišiel do kláš-
tora minoritov v Pariacoto ozbrojený 
oddiel marxistickej gerilovej organizá-
cie zvanej Sendero Luminoso (Svetlý 
chodník). Po svätej omši, po požehnaní 
väčšina ľudí rýchlo opustila svätyňu. 
Páter Zbigniew ošetroval ranu malému 
dieťaťu. Sestra Lucilla, vychádzajúc z 
kostola, stretla troch ozbrojených mla-
dých mužov, ktorí žiadali o rozhovor 
s pátrami. Vrátila sa a povedala to pá-
trovi Zbigniewovi. Ten zanechal die-
ťa a išiel za teroristami. Sestra Lucilla 
spomína: „Videla som idúceho pátra 
Zbigniewa – pokojného, vyrovnaného, 
s veľkou vnútornou silou.“ Teroristi 
vedeli veľa o živote a práci bratov. Po-
znali ich plán dňa, vedeli, že majú autá, 
donášal im zradca menom „Giovanni“. 
Celá akcia bola dobre naplánovaná. Po 
ich príchode, zavolal páter Michal do 
kláštornej kaplnky troch postulantov 
a prikázal im, aby v žiadnom prípade 
nevychádzali. Teroristi chceli uniesť 
aj postulantov, ale páter Zbigniew po-
vedal: „Nie, oni nie sú kňazmi, kňazmi 
sme iba my dvaja.“ Postulanti teda 
zostali v kaplnke a rozjímali nad ta-

jomstvami bolestného ruženca. Oboch 
misionárov zviazali a vzali ich do auta. 

Cestou z Pariacoto sa teroristi zastavili 
pri mestskej radnici a zobrali so sebou 
aj Justina Masa, starostu. Sestra Berta, 
služobníčka Najsvätejšieho Srdca Pána 
Ježiša, bola svedkyňou zajatia misioná-
rov. Odvážne sa spýtala teroristov, čo 
vlastne chcú, prečo zväzujú pátrov. Pro-
sila, aby ich nechali na pokoji. Potom 
z vlastnej vôle išla smerom k radnici, 
keďže tým smerom išli aj autá teroris-
tov. Povedala, že je tiež rehoľníčkou, a 
preto chcela ísť s nimi. S poviazanými 
misionármi ju teda strčili do auta. Bola 
svedkyňou nenávisti a odsúdenia, ktoré 
sa udialo počas tej cesty. Spomína, že 
bratia na chvíľu rozprávali aj po poľsky. 
Tón rozhovoru bol veľmi vážny, mohli 
to byť aj slová rozhrešenia, ktoré si vzá-
jomne udelili. Sestra nechcela pátrov 
opustiť. Až po príkaze teroristov a po-
vzbudení pátra Zbigniewa, aby vystúpi-
la, zostala pri moste, čo ide smerom do 
Cochabamby. Potom teroristi podpálili 
most a pokračovali v ceste k miestu 
popravy. Keď sa sestra Berta vrátila 
do kláštora, plakala. Teroristi odviezli 
unesených na miesto s názvom Pueblo 
Viejo, kde všetkých zastrelili. Jeden z 
teroristov formoval dôvod akcie: „Hlá-

sate evanjelium, ale náboženstvo je ópi-
um ľudstva, ktoré brzdí revolúciu. Jedi-
ným spôsobom na víťazstvo je násilie.“ 
Bratia Michal a Zbigniew boli strelami 
do hlavy pribití k zemi, k zemi, ktorú 
milovali. Milovali ľudí, bývajúcich v 
peruánskych Andách. Obsluhovali šty-
ri farnosti s 70 spoločenstvami, ktoré 
boli roztrúsené na obrovskom území, v 
nadmorskej výške od 600 do 4000 me-
trov. Preto museli horieť aj obrovskou 
láskou. Páter Zbigniew napísal: „Chceli 
sme tu vybudovať dom modlitby, chce-
li sme sem „priviesť“ sestry klarisky 
z Krakova. Vieme, že sme zrnkom, čo 
padlo na tvrdú pôdu.“ 
Ešte v noci našli zakrvavené telá troch 
zabitých. Ľudia videli, že tri potôčiky 
krvi sa spojili do jedného. Po príchode 
polície preniesli telá do kostola a uložili 
ich pred oltár. Od rána, 10. augusta, sa 
v kostole v Pariacoto schádzali ľudia. 
Boli pohnutí tým, čo sa stalo. Modlili 

sa a plakali. Telá mučeníkov obliekli 
do habitov a preniesli ich do kostola sv. 
Márie Magdalény, kde sa slávila Eucha-
ristia. Ľudia bdeli a modlili sa celú noc. 
V nedeľu ráno dali telá mučeníkov do 
auta ozdobeného kvetmi a navštevova-
li okolité farnosti, kde ich vítali mno-
hí veriaci. V pondelok, 12. augusta, za 
prítomnosti biskupov a predstavených 
minoritského rádu, uložili ich telá v 
kostole do pripravených sarkofágov. 
Sestra Marlene, Služobnica Najsvätej-
šieho Ježišovho Srdca povedala takéto 
svedectvo: „Stretla som sa so Zbignie-
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wom niekoľko dní pred jeho mučeníc-
kou smrťou a spýtala som sa ho, či sa 
mu niekto vyhrážal. Usmial sa a pove-
dal len: „Nemôžeme opustiť ľudí. Nevi-
eme, čo sa stane, ale ak nás zabijú, po-
chovajte nás tu.“ Boli ako Ježiš, Dobrý 
Pastier – s ľuďmi a pre ľudí. Neutekali 
ani pred vlkmi, ktorí ich napádali. Aj po 
smrti chceli zostať s ľuďmi vo svojej 
farnosti. Ich prosba sa splnila.
Mučeníci nasledovali svojho Spasiteľa 
cestou utrpenia. Obetovali sa Bohu tým, 
že niesli utrpenie, bolesť, nespravodli-
vosť a tiež hriechy iných ľudí. Dobrý 
Pastier ich zaviedol kráľovskou cestou 
do nebeskej slávy a Cirkev uznala ich 
obetu ako mučeníctvo. Každý z nás pre-
žíva nejaké utrpenie a vďaka Ježišovi, 
ktorý ako prvý prešiel po krížovej ceste,  
ho môžeme ľahšie vydržať. Ježiša mô-
žeme nasledovať rôznymi spôsobmi: 
ako Jeho Matka, ako
milovaný učeník, ako svätý, ako muče-
ník...
Po blahorečení v roku 2015 požiadalo 
o relikvie mučeníkov veľké množstvo 
kostolov a farností po celom svete. Ve-
riaci vzývajú ich pomoc a ochranu pred 
nebezpečenstvami terorizmu. Počas 
Svetových dní mládeže v Krakove sa-
motný pápež František nečakane navští-
vil minoritský kostol, aby si aj on uctil 
relikvie týchto dvoch mučeníkov. Páter 
Jarosław cestuje v súčasnosti z povere-

nia generálneho ministra minoritského 
rádu po celom svete. Vydáva svedectvo 
o živote a smrti nových blahoslavených 
a stará sa o animáciu a rast nových mi-
sijných povolaní.
Po krížovej ceste nasledovala svätá 
omša za rodiny, ktorú celebroval páter 
Tomáš Lesňák. V úvode privítal návšte-
vu z Ríma, ktorú tvorili – br. Joseph 
Blay z Ghany, generálny delegát pre 
spravodlivosť, pokoj a ochranu stvo-
renstva, br. Jarosław Wysoczański z 
Poľska, generálny sekretár pre misijnú 
animáciu a br. Alphonse Vazhappanady 
z Indie, člen generálneho sekretariátu 
pre misijnú animáciu.
Páter Jarosław sa nám prihovoril v ká-
zni, aby podal svedectvo o živote bla-
hoslavených mučeníkov. Už pri prvých 
slovách každého zaujal úžasnou rados-
ťou a optimizmom pravého rehoľníka. 
Priblížil nám ťažký život v Peru bez 
elektriny, bez vody a bez áut. Hovoril 
nám o živote bratov mučeníkov v misii 
a spolunažívaní s indiánmi. Páter Zbig-
niew sa venoval chorým, ošetroval ich 
a liečil. Páter Jarosław si spomenul na 
príhodu, keď po smrti priateľa prišiel 
za ním jeden z domácich, ktorému pá-
ter Zbigniew vyliečil gangrénu a po-
vzdychol si, že: „Iným pomáhal a seba 
nezachránil.“ Pátra Michala nám náš 
vzácny hosť vykreslil, ako človeka, 
ktorý mal rád mladých. Vravel, že im 

zvykol hrávať na gitare a spolu s nimi 
spevom chváliť Pána. Často aj dlho do 
noci. Páter Jarosław nám opisoval  ľudí 
a život v Pariacoto i cestovanie pešo, 
či na koni. Rozpovedal nám aj prečo, 
sa on mučeníkom nestal. Krátko pred 
tými dramatickými udalosťami ho totiž 
zavolala sestra domov do Poľska, aby 
jej prišiel požehnať sobáš. Keď odchá-
dzal, netušil, čo sa stane. Vrátil sa do 
Peru až po pohrebe bratov a musel sa 
ešte istý čas skrývať... Po vyznaní viery, 
páter Jarosław odovzdal pátrovi Petrovi 
Gálikovi, správcovi farnosti, vzácne re-
likvie. Spoločne sme sa modlili za naše 
rodiny a prosili o dar viery, na príhovor 
blahoslavených mučeníkov. Na záver 
sme dostali požehnanie relikviami bla-
hoslavených. 
Po svätej omši páter Jarosław ešte ostal 
medzi nami a ochotne odpovedal na 
zvedavé otázky farníkov. Bližšie nám 
priblížil Peru i ľudí, ich chudobu, vzde-
lanie a tiež zmeny, ktoré sa od 90-tych 
rokov udiali. Stretnutie sme zavŕšili 
spoločnou modlitbou a pomodlili sme 
sa aj za ľudí v Peru, ktoré v tomto obdo-
bí zasiahli silné a ničivé dažde. 
So vzácnymi hosťami sme sa stretli 
aj počas nedeľnej detskej omše, kde 
sa nám v kázni prihovorili všetci tra-
ja. Páter Jarosław deťom predstavil 
bratov Zbigniewa a Michala a hovoril 
o ich veľkej láske k ľuďom a o ich mu-
čeníckej smrti. Brat Alphonse z Indie 
nám vravel o misii v Indii. O tom, že sa 
tam starajú o chudobných a chorých na 
AIDS. Spomenul aj matku Terezu a po-
užil jej slová, keď povedal, že „My, mi-
sionári sme ako ceruzka v ruke Pána.“ 
Brat Joseph z Ghany nám zas vysvetlil, 
že v Afrike je nedostatok vody a Slovo 
Božie tam možno prirovnať k duchov-
nej vode, ktorej nikdy nie je dosť. A po-
tom sme všetci pod taktovkou brata 
Josepha spievali pieseň v jazyku, ktorý 
používajú v Ghane a s radosťou sme ve-
lebili Pána.  
So vzácnymi hosťami prišli do našej 
farnosti nielen relikvie blahoslavených 
mučeníkov, ale aj svedectvo o ich obe-
tavom živote. Je úžasné vidieť a počuť 
aj v dnešných „sebeckých“ časoch 
o ľuďoch, ktorí pre Pána a druhých 
ľudí neváhajú položiť vlastný život.

M.V.
Foto: M. Šimko, V. Tóth
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rodinnÝ ManažMenT

nočná krížoVá ceSTa

V nedeľu, 5. marca 2017 o 10.00 
hod. sa uskutočnilo už piate stret-

nutie manželských párov na pokračo-
vaní seriálu prednášok zameraných na 
získanie a upevnenie návykov nutných 
na vedenie efektívneho života súčasné-
ho kresťana, ktorý sme familiárne nazý-
vali „rodinný manažment “.
Na úvod sa k nám prihovoril páter To-
máš Lesňák, ktorý privítal lektora p. 
Mariana Kolníka a pozval nás k spo-
ločnej modlitbe za úspešný priebeh 
stretnutia. Potom nám oznámil, že musí 
odcestovať domov, lebo jeho otecko je 
vo veľmi vážnom stave a tak sme sa 
spoločne ešte pomodlili za jeho otec-
ka (neskôr sme sa dozvedeli, že otecko 
skonal v neskorých nočných hodinách,  
zaopatrený sviatosťami a posilnený Te-
lom Kristovým).
Prednáška bola teraz zameraná na po-
sledné dva návyky -  6.  návyk - vytvá-

ranie synergie, 7. návyk - návyk osob-
nej vyváženosti a víťazstva.
Opäť sme sa dozvedeli veľa mimori-
adne cenných informácií a vypočuli 
sme si množstvo hodnotných myšlie-
nok. Len na ilustráciu uvádzam niek-
toré: spoločne môžeme vymyslieť lepší 
spôsob riešenia na vyššej úrovni; dlhý, 
zdravý a šťastný život je výsledkom 
príspevkov, zmysluplných projektov, 
ktoré sú pre nás osobne zaujímavé a pre 
ostatných prospešné; všetky zmeny sa 
dejú zvnútra; keď ideš hovoriť o nie-
kom, kto je neprítomný, predstav si, že 
ťa počúva.
O deti sa znovu starali animátori a tak 
sme znovu v spoločenstve zažili oboha-
tenie a posilnenie do ďalších dní. Naše 
úprimné Pán Boh zaplať, patrilo osobit-
ne Mariánovi Kolníkovi, ktorý sa nám 
venoval takmer dva roky na úkor svoj-
ho voľného času i rodiny.  V. Šimko

V piatok dňa 10. marca 2017 sa 
v našej farnosti uskutočnila histo-

ricky prvá nočná krížová cesta. Výni-
močná bola však aj svojou dĺžkou. Krá-
čali  sme totiž do blízkeho pútnického 
miesta – do Marianky.
Chceli sme toto podujatie s dôve-
rou zveriť Bohu, a tak sme sa stretli 
na svätej omši v kostole sv. Františka 
o 22.00 hod. Príjemným prekvapením 
bola účasť manželiek niektorých z nás, 
či farníkov, ktorí nás prišli povzbudiť.
Páter Tomáš nám v príhovore osobitne 
zdôraznil, že aj táto forma prípravy na 
Veľkú Noc nám má pomôcť odpútať sa 
od hriechu, vnútorne sa obrodiť a na-
štartovať zmenu v našom osobnom 
vzťahu s Ježišom. Máme sa zbaviť 
všetkých očakávaní a vydať sa na dlhý 
pochod s otvoreným srdcom, ochotným 
prijímať príhovor Boha.
Po záverečnom požehnaní a skupinovej 
fotografii všetkých aktérov sme o 23.06 
hod. vyrazili. Vykročili sme v ústrety 
noci a nepoznanému nočnému putova-

niu. Dvaja kňazi, dvaja rehoľníci, jedna 
žena a 25 mužov odhodlaných siahnuť 
v prípade potreby až na dno svojich síl.  
Ale neboli sme to len my, Karlovešťa-
nia. Mali sme medzi sebou aj zástup-
cov iných farností (Dúbravka, Vajnory, 
Krasňany...).
Cez Železnú studienku, po asfaltových 
cestách i lesných chodníkoch, či zabah-
nených lesných cestách, takmer mlčky 
(aby sme mohli rozjímať),  sme okolo 
pol štvrtej nad ránom doputovali do ci-
eľa – Marianky. Tam sa od nás odpojilo 
niekoľko členov, ktorí už vopred avizo-
vali, že tam skončia; jeden pokračoval 
pešky osamote až do Krasňan, ostatní 
autom do Bratislavy.
Na spiatočnú cestu sa nás vydalo 21. 
Cez Kačín a Lamač sme sa nakoniec 
krátko po siedmej hodine ráno vrátili 
naspäť do Karlovej Vsi, prešli sme viac 
ako 31 kilometrov.
Ako sa na krížovú cestu patrí, aj na tejto 
sme sa modlili a rozjímali pri jednotli-
vých zastaveniach. Mali sme k dispozí-

cii mimoriadne inšpirujúce texty, takže 
bolo medzi jednotlivými zastaveniami 
o čom premýšľať.
Vo mne zvlášť zarezonovali slová z 5. 
zastavenia: „Nikto neuskutoční dielo 
svojej spásy sám. Nie je možné spasiť 
sa samému. Potrebujeme pomoc iných, 
potrebujeme vedieť prijímať pomoc 
iných, spolupracovať s Božími pro-
stredníkmi.“
A ešte jedna vec mňa osobne zaujala. 
Vojaci na označenie takejto situácie po-
užívajú termín – uvedomelá disciplína. 
Keďže bolo „nariadené ticho“, všetci 
to rešpektovali. Nikto sa nesťažoval 
na fyzickú námahu, nepohodlie, blato, 
chlad či tmu. Všetci v tichosti kráčali 
a bojovali svoj boj. Fyzický aj duchov-
ný. V pokore, odovzdanosti a nádeji. 
V pokore, lebo každý si uvedomoval, 
že v týchto podmienkach je odkázaný 
na Božiu pomoc.  Odovzdanosti sa do 
Božieho milosrdenstva, ktoré všetci 
tak potrebujeme. V nádeji, že všetko 
sa o niekoľko hodín šťastne  skončí, že 
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MoJa dlhá Veľká noc – 
ako SoM Si VYModlil Manželku

táto obeta nebude márna a bude použitá 
na Bohu milé veci.
Pán nás  naozaj sprevádzal a požehnal 
svojou milosťou. Nikomu sa v ťažkých 
nočných podmienkach nič nestalo a to 
len umocnilo kopec zážitkov z tejto ne-
všednej krížovej cesty, ktorá by v našej 
farnosti mohla znamenať začiatok no-
vej tradície.

V. Šimko

Kráčajúc nocou na krížovej ces-
te z 10. na 11. marca 2017 som 

všetko hodil za hlavu s rozhodnutím, 
že budem premýšľať o slovách, ktoré 
odznejú pri jednotlivých zastaveniach 
a budem sa snažiť  nájsť paralely medzi 
nimi a mojim doterajším životom. Ale 
človek mieni, Pán Boh zmení. 

Kto častejšie chodí na turistické vy-
chádzky, možno pozná, že niekedy sa 
do mysle vkradne nejaká melódia a tá 
potom nie a nie skončiť. Mne takto 
niekoľko hodín, ako zaseknutá platňa, 
v ušiach znela známa pieseň: Ty si, 
Pane, v každom chráme, v svätostán-
ku živý chlieb......Nie, že by sa na túto 
príležitosť nehodila, ale nevedel som sa 
sústrediť na nič iné. Asi po troch hodi-
nách to pomaly prestávalo a moje my-
šlienky začali blúdiť cez rôzne, spolu 
nesúvisiace témy...od hlbokej orby až 
po kozmické rakety. 
A potom konečne pomaly prišli iné my-
šlienky. Začal som uvažovať o svojom 
živote viery, mojom vzťahu s Bohom, 
s ľuďmi, s Cirkvou a jej ustanovizňami, 
o hriechu, svojej pýche, obrátení, rodi-
ne, spoločenstve.
Uvedomil som si, že som mal v živote 
veľké šťastie, keď mi bol daný dar vie-
ry. V Boha som nikdy neprestal veriť, 
a to ani v dobe, kedy som nežil život 
praktizujúceho kresťana. Ranná a ve-

černá modlitba patrili do môjho života 
vždy a za každých okolností. Ale bolo 
aj obdobie, kedy som vo svojom vnútri 
spochybňoval Cirkev ako inštitúciu, 
cirkevnú hierarchiu, potrebu i povin-
nosť chodiť v nedeľu do kostola, či na 
svätú spoveď. Bolo to obdobie, na ktoré 
rozhodne nemôžem byť hrdý. Len Pán 

vie, prečo mi aj napriek tomu ponechal 
dar viery.
Prežíval som turbulentné obdobie ni-
elen v osobnom živote, ale aj v práci, 
ale s nepochopiteľnou Božou pomocou 
a toleranciou som aj toto zvládal. V tom 
čase som sa už niekoľko mesiacov 
stretával s mojou manželkou, vtedy ešte 
len priateľkou. Bolo nám spolu dobre, 
prežívali sme krásne obdobie zaľúbe-
nosti, ale ešte neprišla reč na prípadnú 
spoločnú budúcnosť.
Raz ma pracovné povinnosti prinútili 
cestovať do Košíc a tak som sa veľmi 
potešil, keď mi priateľka ponúkla, že ak 
chcem, bude ma ceste sprevádzať. To 
som, pochopiteľne, nadšene privítal. 
Na spiatočnej ceste sme sa zastavili 
v Bardejove a navštívili sme tamojšiu 
Baziliku sv. Egídia. Ja som sedel v lavi-
ci a modlil sa, zatiaľ čo moja priateľka, 
ktorá tam bol prvýkrát v živote, prechá-
dzala od obrazu k obrazu a pozorne si 
ich prezerala. Sledoval som ju pohľa-
dom a náhle som pocítil obrovskú túžbu 

po tom, aby sa stala mojou manželkou. 
Nepoznal som jej názor, ale za seba 
som bol v tej chvíli rozhodnutý.
Zodvihol som oči a uvidel nad sebou, 
pod klenbou chrámu, Pána Ježiša na 
kríži. Mal som pocit, že sa pozerá pria-
mo na mňa a tak som úpenlivo povedal: 
„Pane, Ty vidíš do môjho srdca, vieš, 
ako veľmi by som chcel túto ženu za 
manželku. Urob, prosím, niečo, neviem 
čo, aby sa tak stalo, veď Tebe nie je nič 
nemožné.“ Pridal som k tomu ešte mod-
litby na úmysel Svätého Otca a potom 
sme sa pobrali do Bratislavy.
Prešiel mesiac a my sme si navzájom 
vyznali, že chceme spolu stráviť zvyšok 
života. O ďalších deväť mesiacov sme 
sa civilne zosobášili. Už ako manželia 
sme absolvovali prípravu pod vedením 
kňaza a nasledoval cirkevný sobáš.
No nezostalo len pri tom. Keď Boh vy-
slyšal moju prosbu, pridal ešte niečo 
naviac. Ústami mojej manželky mi  pri-
pomínal, že by sme mohli ísť do kosto-
la, potom že by sme mali ísť, potom 
že musíme ísť do kostola a nakoniec 
zostalo jednoduché, ideme na sv. omšu, 
ideme na spoveď. Postupom rokov na-
sledovalo nenápadné začleňovanie do 
života farnosti, účasť na rôznych du-
chovný a farských  aktivitách.
Bola to moja osobná Veľká Noc. Trva-
la dlho, ale stálo to za to. Prežil som ju 
vďaka mojej manželke, ktorú som si 
kedysi vymodlil v Bardejove. Lebo na-
ozaj, nikto sa nemôže spasiť sám.
Som vďačný aj za nočnú krížovú cestu, 
ktorá vo mne vyvolala tieto spomienky 
a premietla mi pred duchovným zrakom 
film zlepený z útržkov môjho života, 
v ktorom bolo neustále prítomné tajom-
né Božie milosrdenstvo. V. Š.
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15. VÝročie poSVäTenia 
koSTola SV. FranTiška

Dňa 9. marca 2017 konala sa v kosto-
le sv. Františka milá spomienka na 

15. výročie  jeho posviacky. Svätú omšu 
celebroval františkánsky páter Rajmond 
Demeter z farnosti Fiľakovo, ktorý štu-
doval na  Teologickej fakulte Trnavskej 
univerzity a má medzi minoritmi spolu-
žiakov. Už ako študent do nášho kostola 
rád chodieval a preto i teraz rád prijal 
pozvanie.
Menší bratia sa na cestu evanjelizácie 
vydali do Europy ešte za života sv. Fran-
tiška. Prvá písomná zmienka o existencii 
františkánskej rehole na Slovensku sa vi-
aže na dokument pápeža Gregora IX. Tr-
navským klariskám z roku 1239. V roku 
1517 došlo k rozdeleniu následníkov sv. 
Františka na observantov a konventuá-
lov. V minulosti pôsobili u nás minoriti 
od začiatku 17. storočia, ale iba na vý-
chodnom Slovensku. Boli to kláštory Le-
voča, Spišský Štvrtok, Stropkov,Brehov, 
Humenné, Prešov. Na západe sa nemohli 
usadiť, pretože sklamali dôveru kardiná-
la Petra Pázmáňa. Po prerušení činnosti 
v dôsledku Barbarskej noci v roku 1950 
došlo k obnove až po roku 1989. Ako 
prvý minorita prichádza z Poľska v roku 
1991 P.Martin Sirčak do Brna. Koncom 
roku 1992 potom prišiel na faru do Levo-
če, aby pomohol s obnovou na Sloven-
sku a pôsobil tu ako kaplán. V roku 1993 
po rozdelení republiky vznikla samostat-
ná Česká rehoľná provincia. Generálny 
predstavený chcel aby Slovensko bolo 
súčasťou Krakowskej provincie a v au-
guste 1993 bol do Levoče poslaný P. 
Lucián M. Bogucki. Začiatkom septem-
bra 1993 bol minoritom vrátený kláš-
tor v Spišskom Štvrtku, kňaz ktorý bol 
v Levoči kaplánom tam prešiel ako farár 
a páter Lucián sa stal jeho kaplánom.  
Súčasne však vedenie Krakowskej pro-
vincie hľadalo spôsob získania pozície 
v Bratislave. V Spišskom Štvrtku boli 
sesstričky Tešiteľky a prostredníctvom 
nich bolo získané miesto kaplána v kláš-
tore v Bratislave a tak potom v roku 
1994 prišiel k Tešitelkám v Ružinove 
P. Marek Tokarczyk, aby sa naučil slo-
venskú reč. Dňa 15. augusta 1995 potom 
prišli do farnosti sv. Michala Archanjela 

v Karlovej Vsi P. Marek Tokarczyk a P. 
Kristián Žmuda. Arcibiskup Mons. Ján 
Sokol podmienil svoj súhlas k výstavbe 
kláštora postavením kostola. Po odčle-
není farnosti Narodenia Panny Márie 
na Dlhých dieloch dňom 1.1.1996, kde 
prvým farárom bol vdp. Libor Škriputa, 
bol do funkcie správcu Farnosti sv. Mi-
chala Archanjela dňa 4.2.1996 uvedený 
P. Marek Tokarczyk. Dňa 29.11.1996 bol 
zriadený Kláštor sv. Michala Archanje-
la na Lackovej ul.č.4, do ktorého potom 
2.2.1997 boli uvedení minoriti. Pôvodný 
projekt výstavby kostola svätého Go-
razda Nad Lúčkami bol potom zmenený 
a bol vypracovaný projekt na výstavbu 
menšieho kostola na pozemkoch bývalé-
ho Záhradníctva. S menom pátra Mareka 
je spojený začiatok výstavby kostola sv. 
Františka, ktorá začala v júni  2000. Dňa  
15.9.2001 sa stal správcom farnosti P. 
Peter Sarnicki a za jeho pôsobenia bola 
výstavba ukončená. Posviacka nového 
kláštora sa konala 9.11.2003.
Posviacku kostola sv. Františka uskutoč-
nil 9. marca 2002 arcibiskup Mons. Ján 
Sokol.  Vo svojej homílii vtedy prirov-
nal farnosť k manželstvu, ktoré očakáva 
deti. Aj v Karlovej Vsi tak vznikla túžba 
zhromaždiť rodinu veriacich okolo stán-
ku Boha medzi ľuďmi a v júni roku 2000 
sa začala výstavba kostola. Aj keď bola 
sprevádzaná rôznymi ťažkosťami, Pán 
Boh vyslyšal a požehnal svoj ľud a do-
viedol staviteľov k úspešnému zakon-
čeniu. Spomínal aj posviacku pozemku, 
na čo si aj ja spomínam, že to bolo na 
Karloveské hody v nedeľu popoludní. 
Na slávnostnej posviacke kostola sa 
zúčastnilo veľa vzácnych hostí – apo-
štolský nuncius  Mons. Henryk Józef 
Nowacki, veľvyslanec Poľskej republi-
ky J. Komornicki, zástupkyňa prezident-
skej kancelárie, námestníci primátora 
Bratislavy  Ing.Pavol Minárik a Mária 
Demeterová, starosta Karlovej Vsi Ing. 
Bystrík Hollý. Z Ríma priešiel asistent 
generálneho predstaveného P. Jerzy 
Maculewicz, z Krakowa vikár Zenon 
Szuty, prelát Trpín z Viedne, vikár fran-
tiškánov P.Pružina, provinciál lazaristov 
P.Augustín Slaninka, provinciál jezuitov 

P.Jozefe Kyselica, minoriti z Viedne, 
z Neu Kirchen,  z Prahy, Opavy, Brna 
a Jihlavy. Zo Švajčiarska prišiel hlavný 
architekt projektu profesor Justus Dahin-
den. S veľkou radosťou farníci privítali 
P. Fidéla Ambóza Jurkoviča a P. Mare-
ka Tokarczyka, ktorí predtým pôsobili 
v Karlovej Vsi.
    Bola to veľkolepá slávnosť a uplynu-
lo od tej doby už 15 rokov. Spomeňme 
aspoň tie najdôležitejšie udalosti. Dňa 
1.jan.2003 vznikla minoritská Kustódia 
Nepoškvrneného počatia Panny Márie 
a prvým kustódom sa stal P. Lucián M. 
Bogucki . Sídlo kustódie sa presunulo 
z Levoče do Karlovej Vsi. Správcom 
farnosti sa P. Lucián stal 8.10.2008. Te-
raz pôsobí ako penitenciár v bazilike sv. 
Petra v Ríme.  Na kustodiálnom zhro-
maždení kapituly dňa 3.5.2011 bol za 
kust´da zvolená P. Tomáš Lesňák. Funk-
ciu správcu farnosti prevzal 1. Júla 2011 
P. Peter Gallik.
Vzácnych návštev bolo za toto uplynu-
lé obdobie veľa a nemožno ich vyme-
novať. Treba však pripomenúť kňazské 
vysviacky, ktoré sa v tomto období usku-
točnili:  vdp. Pavol Gajdoš 12.6.2004, P. 
Jozef Bartkovjak SJ  25.6.2005, P. Ró-
bert Gajderus  16.6.2012 a P.  Martin M.  
Kollár 22.6.2013.   
O slávnostný priebeh svätej omše sa 
veľkou mierou a veľmi účinne zaslúžil 
aj náš farský spevokol a všetkým jeho 
členom patrí naša vďaka.
V krátkom rozhovore po svätej omši 
vyjadril páter Rajmond radosť, že do 
kostola chodí tak veľa mladých a zaželal 
všetkým farníkom, starým i mladým, aby 
v kostole vždy našli radosť a hojnosť 
Božieho požehnania. Vojto Tóth  


