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V eľkonočné ráno, je veľmi dôležité 
ráno, kedy sa všetci kresťania tešia 

a oslavujú Zmŕtvychvstanie Pána Ježiša. 
Z chrámov sa ozýva slávnostné „Alelu-
ja, radujme sa, Kristus Ježiš z mŕtvych 
vstal”. Je to deň, ktorý učinil náš Pán, je 
to naša nádej, keď slávime našu spása, 
naše vykúpenie.

Pokúsme sa presunúť k hrobu Pána 
Ježiša o dvetisíc rokov späť. K hrobu 
prichádzajú ľudia, ktorí Ježiša poznajú. 
Dominuje tu Mária Magdaléna, ktorá 
akoby v tú chvíľu zastupovala všetkých, 
ktorí Ježiša milujú. Ježiš ich za života 
nazýval svojimi priateľmi. O to viac ich 

znepokojuje, že hrob je prázdny. Mári-
in výkrik pri hrobe nebol spôsobený len 
stratou Pánovho tela, ale aj strachom, 
že telo Pána Ježiša niekto ukradol. Nič 
také sa nestalo, telo nezmizlo pričinením 
ľudí, ako sa snažili tvrdiť vojaci, ktorí 
strážili Kristov hrob. Bolo to úžasné 
Božie konanie, dielo, ktorým sa napĺňa 

predpoveď, že Ježiš vstane z mŕtvych.
Rôzne svedectvá o zmŕtvychvstaní sú 
pre nás, ktorí sme Pána Ježiša nikdy ne-
videli a hľadíme na Neho len očami vie-
ry dôležité. Preto si pomáhame čerpa-
ním z predpovedí vo Svätom Písme, zo 
svedectiev ľudí, ktorí s ním žili a osobne 

Ho poznali. Ktorí podrobne a dôkladne 
zachytili udalosti krutého zaobchádza-
nia s ním, Jeho smrť a zmŕtvychvstanie. 
Rovnako dôležitú úlohu pre nás zohrá-
vajú aj ľudia, ktorí nás k viere priviedli.
Dnes, keď oslavujeme zmŕtvychvstanie 
Božieho Syna, sa Cirkev teší z Kristovho 
víťazstva nad hriechom a smrťou. Nech 
aj táto radosť je pre nás posilou v boji so 
zlom, nech máme vo viere v zmŕtvych-
vstalého Krista našu nádej a nech nás to 
posilní v nasledovaní Ježiša. Vo sviatos-
ti krstu sme sa stali Božími deťmi, očis-
ťujeme sa vo sviatosti zmierenia, sme 
pozvaní sláviť hostinu veľkonočného 
Baránka Ježiša Krista. Ježiš nás však ne-
pozýva na svoju hostinu len vo sviatok 
svojho zmŕtvychvstania, ale chce byť 
s nami až do konca vekov. Pri slávení 
každej sv. omše - svojej nekrvavej obety 
zostupuje na slová kňaza na oltár a stáva 
sa pre nás pokrmom. Nenechajme náš-
ho Spasiteľa čakať a nadarmo klopať na 
dvere nášho srdca. Otvorme ich doko-
rán, aby bol u nás doma.
Všetkým Vám zo srdca prajeme a vy-
prosujeme požehnané a milostiplné Veľ-
konočné sviatky, prežité v radosti, poko-
ji a nádeji. M.Š. 

K ráčame. Je nás asi tridsať. Sprievod 
ide mlčky. Silentium – nerozpráva-

me sa medzi sebou o všednostiach, neroz-
právame sa o ceste, nerozprávame sa ani 
o tom, kto ako vládze. Rozprávanie po-
čas tejto cesty zbytočne rozptyľuje. Preto 
oceňujem, že panuje úplné ticho. Ozý-
vajú sa len naše kroky, občas prasknutá 
vetvička, škrípajúci kamienok, hlboké 

dýchanie pri stúpaní do kopca a šušťanie 
kráčajúcich odevov. A potom to najdôle-
žitejšie spomedzi počutých zvukov – roz-
jímanie pri každom zastavení Krížovej 
cesty, ktoré nahlas prečíta niekto z nás. 
Rozjímania pripravil páter Tomáš. Tento 
krát nemohol byť s nami, ale z minulých 
rokov vie presne ako sa cítime a ako bu-
deme vnímať slová. Prečítané slová je je-

diné Slovo. Každý ho počuje. Prechádza 
cez každého z nás. Každý si ho nesie so 
sebou, keď mlčky kráčame ďalej, k ďal-
šiemu zastaveniu.
Ideme z Rače do Marianky, krížom cez 
Malé Karpaty. Vyrazili sme neskoro ve-
čer, všade je tma. Ideme bez svetla - cestu 
nám osvetľuje len mesiac, ktorý je v spl-
ne a vďaka jasnému počasiu presvitá po-
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ZVESTOVANIE PÁNA

medzi stromy, ktoré sa ešte nezazelena-
li. To nám stačí, nepotrebujeme svietiť 
navyše. Baterky by nás tiež zbytočne 
rozptyľovali. Svietime len pri tom najdô-
ležitejšom – rozjímaní na zastaveniach 
Krížovej cesty. Podstatnejšie však je, aby 
si každý niesol v sebe Svetlo, ktoré sa ne-
vybíja, ktoré svieti večne. Svetlo prežitia 
a pochopenia Ježišovej krížovej cesty. 
Pre Neho sme v túto noc tu a nie inde. 
Iné túto noc nepotrebujeme.
Cesta je namáhavá. Snažím sa o vyhovu-
júce tempo chôdze, aby sme sa neponá-
hľali, ale ani nevliekli. Myslím, že sa to 
darí. Nik nepredbieha, nik nemešká, nik 
sa nestráca. Sme veľmi súdržná skupina. 
Každé zastavenie nás zhromaždí okolo 

Slova a Svetla. Na 12. zastavení prichá-
dzame na vrchol kalvárie v Marianke. 
Uprostred noci. Časť pútnikov tu končí 
našu spoločnú cestu. Lúčime sa a trochu 
im závidím, že táto námaha sa pre nich 
už končí. 
Zostalo nás štrnásť. Osviežujeme sa, na 
chvíľu si poniektorí sadnú, no treba sa 
rozhodnúť a ísť ďalej. Cesta do Karlovej 
Vsi odtiaľto nie je krátka. Uvedomuje-
me si, že to nebude prechádzka. Únava 
je citeľná a máme pred sebou viac ako 
sme prešli doteraz. Začíname stúpať 
nad Marianku. Každý váži svoje kroky. 
Premýšľam nad slovami pátra Tomáša 
o prekonávaní sa ako o jednom z cieľov 
putovania. Potom prichádzajú myšlien-

ky o únave. Myseľ sa sústreďuje viac na 
únavu tela a stráca sa z nej myšlienka na 
podstatu tejto cesty. Náhle si uvedomu-
jem, že Ježiš musel kráčať s krížom sám, 
potupený davom, so všetkým utrpením 
ktoré niesol, s vedomím konca i začiat-
ku. My ideme spolu, v tichom bezpečí, 
každý s vlastným úmyslom. Uvedomu-
jem si, že je mi vlastne ľahko. Cítim 
vďačnosť a pokoru.
Do Karlovej Vsi prichádzame za svita-
nia. Začína sobota a mi končíme piatko-
vú Krížovú cestu. Pred kláštorom sa lúči-
me s pátrom Martinom. Únava pominie, 
nohy prebolia, ale zážitok ostane. Ďaku-
jem vám všetkým, ktorí ste boli.
 Rišo

Dňa 25. marca sme slávili slávnosť 
Zvestovania Pána. Je to deväť me-

siacov pred Vianocami, teda pred Naro-
dením Pána. Pripomíname si udalosť, keď 
k Panne Márii prišiel anjel, ktorý jej ozná-
mil, že sa stane matkou dávno očakávané-
ho Vykupiteľa, Mesiáša. 
Keďže Mária s Božím plánom súhlasila, 
zostúpil na ňu Duch Svätý a ona počala. 
Mesiáš teda mohol prísť na svet, aby celé 
ľudstvo vykúpil svojou smrťou a zmŕt-
vychvstaním. Už po prvom hriechu Boh 
prisľúbil, že nenechá ľudstvo samotné 
(Gn 3), a aj v priebehu dejín Starého zá-
kona svoj sľub viackrát potvrdil. Napr. 
prorok Izaiáš asi 500 rokov pred narode-
ním Krista napísal: „Preto vám sám Pán 
dá znamenie: Hľa, panna počne a porodí 
syna a dá mu meno Emanuel!“ (Iz 7, 14). 
Sviatok je teda aj pripomienkou toho, že 
Boh dodržal svoj sľub tým, že poslal svoj-
ho Syna na svet, aby ho vykúpil.
Tento sviatok sa začal sláviť koncom 4. 
storočia na Východe. V 7. storočí prešlo 
jeho slávenie aj na Západ. Do Druhého 
vatikánskeho koncilu sa slávil ako mari-
ánsky sviatok, po koncile je už zaradený 
medzi sviatky Pána.
Večernú svätú omšu v kostole sv. Fran-
tiška v tento deň celebroval páter Ra-
doslav Varga SAC (palottín) z farnosti 

Dlhé Diely. Vo svojom príhovore zdô-
raznil, že Zvestovanie je veľkým tajom-
stvom. Boh bez toho, aby oslabil, alebo 
znížil svoju všemohúcnosť, prosí člo-
veka o súhlas pre svoj plán spásy, kto-
rým je oslobodenie človeka od hriechu. 
Prosí o tento súhlas ženu, ktorá nie je 
zaťažená hriechom. Máriina odpoveď 
je znakom jej skutočnej viery. Keď raz 
povedala „nech sa mi stane....“, zostala 
tomuto súhlasu a sľubu verná počas ce-
lého svojho života.

Aj my máme dar viery a tak Boh prichá-
dza aj k nám a prosí o náš ľudský sú-
hlas. A to len preto, aby aj v nás mohol 
dokonať dielo svojej spásy. Pýta sa nás 
na to každý deň a chce vedieť, či sme 
ochotní s ním skutočne spolupracovať.
Spoločne sme potom prosili Máriu, 
matku spásy, aby nás naučila, ako sa 
každodenne učiť počúvať jej odpoveď 
anjelovi Gabrielovi, preto, aby sme aj 
my v každej chvíli svojho života doká-
zali Bohu hovoriť svoje áno.
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Sv. František z Paoly sa narodil 27. 
marca 1416 v talianskom mestečku 

Paola. Jeho rodičia už v staršom veku 
a boli chudobní. František sa im narodil 
po dlhých modlitbách a túžbach a bol ich 
jediným dieťaťom. Prišiel však na svet 
s vážnou očnou chorobou. Rodičia ho 
v modlitbe zverili svätému Františkovi 
z Assisi, po ktorom aj dostal meno a sľú-
bili, že ak sa uzdraví, na rok ho pošlú do 
františkánskeho kláštora. František sa zá-
zračne uzdravil a rok strávil vo františkán-
skom kláštore, kde žil v rehoľnej komuni-
te a v rehoľnom rúchu. Pobyt v kláštore 
medzi príkladnými rehoľníkmi urýchlil 
jeho duchovnú zrelosť a zobudil i posil-
nil túžbu po prísnom rehoľnom živote. Po 
roku, keď si po neho rodičia prišli, Fran-
tišek, hoci iba trinásťročný, sa utiahol na 
neďalekú pustatinu, kde žil v modlitbe, 
pôste, umŕtvovaní, práci a modlitbe. Tak 
strávil šesť rokov. Postupne sa k nemu 
pridali ďalší mladí ľudia. 
Postavili si kostol a kláštor. Dali si meno 
Pustovníci brata Františka. Žili podľa re-
guly sv. Františka z Assisi. Nazývali sa 
„minimi“ najmenší, alebo pauláni. Vied-
li veľmi tvrdý život. Okrem normálnych 
rehoľných sľubov chudoby, čistoty a po-
slušnosti sľubovali i „večný pôst.“
Keď Františkovi zomrela mama, otec 
vstúpil do tohto kláštora a zostal tam až 
do smrti. František si za heslo svojho 

rádu zvolil heslo Charitas (láska). Že-
lal si, aby láska spájala všetkých bratov 
a ľudí. Sám žil vo veľkom sebazapiera-
ní, väčšinou len o chlebe a vode. Cho-
dieval bosý, málo spával. Vždy bol však 
veselej mysle.
V krátkom čase vznikli kláštory brata 
Františka aj v južnom Taliansku a na Si-
cílii. František dostal od Boha moc zá-
zrakov – privolal, či utíšil dážď, chodil 
suchou nohou po mori, zadržal rútiace 
sa balvany, liečil chorých. Spomína sa 
dokonca aj vzkriesenie mŕtvych. Vždy 
však bol spravodlivý a jemnocitný. Chýr 
o jeho zázrakoch sa rozšíril široko - ďa-
leko. Pápež Pavol II. poslal za ním jed-
ného zo svojich prelátov, aby si to overil. 
František, hoci preláta nikdy nevidel, ho 
hneď spoznal, pobozkal mu ruku a pove-
dal mu presne, koľko rokov je kňazom, 
čo preláta veľmi zarazilo. Nejaký čas zo-
stal so sv. Františkom. Bol tak užasnutý 
svätosťou jeho života, že po tom, čo pá-
pežovi doniesol vernú správu o tom, čo 
videl, sám vstúpil do Františkovho rádu. 
Keďže však pápež Pavol II. v tom čase 
umrel, Františkov rád schválil až jeho 
nástupca Sixtus IV. v roku 1474.
V tom čase vo Francúzsku, vo veľkých 
bolestiach, zomieral kráľ Ľudovít XI. 
Trpko pykal za svoje hriechy. Keď sa 
dopočul o Františkovi a jeho zázračnej 
moci, poslal za ním svojho majordóma 
s bohatými darmi, aby ho prehovoril 
a doviedol do Francúzska. František 
však nechcel. Dary neprijal a do Fran-
cúzska nešiel. Až keď sa kráľ obrátil na 
pápeža, František vyhovel pápežovej 
žiadosti a odišiel do Francúzska. Aj tam 
však zostal neoblomný a nechcel prijať 
žiadne dary. Snažil sa kráľa priviesť ku 
kajúcnosti, čo sa mu nakoniec aj poda-
rilo. Kráľ pred svojou smrťou napravil 
mnohé spáchané krivdy a zomrel zmie-
rený s Bohom vo Františkovom náručí. 
Po jeho smrti sa František chcel vrátiť 
domov. No nástupca Ľudovíta XI., Ka-
rol VIII. ho prosil, aby zostal a radil 
mu, ako vládnuť. František teda zostal. 
Karol VIII. však tiež veľmi skoro umrel 

a František chcel znova odísť. No ani na-
stupujúci kráľ Ľudovít XII. ho nechcel 
pustiť a tak František zostal vo Francúz-
sku až do svojej smrti. Bol duchovným 
poradcom mladého panovníka a prispel 
k zlepšeniu francúzskych vzťahov s An-
glickom a Španielskom. Okrem toho bol 
duchovným vodcom viacerých význam-
ných osobností; boli medzi nimi niekto-
rí profesori parížskej univerzity i svätá 
Jana de Valois – zakladateľka rehole 
Zvestovania Panny Márie.
František založil viaceré kláštory, druhý 
rád pre ženy a tretí rád pre laikov. Zomrel 
na Veľký piatok 2. apríla 1507 vo veku 
91 rokov. Blahorečený bol 7. júla 1513 
a za svätého bol vyhlásený 1. mája 1519. 
Pripomíname si ho 2. apríla. Jeho nepo-
rušené telo spálili v roku 1562 hugeno-
ti. Zachovalo sa len niekoľko úlomkov 
kostí. Je patrónom Kalábrie, pustovní-
kov, trpiacich, proti moru, proti manžel-
skej neplodnosti.

SVÄTÝ FRANTIŠEK Z PAOLY
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Vsobotu 30. marca sa stretli čle-
novia svetského františkánskeho 

rádu - Miestneho bratstva sv. Maximi-
liána Mária Kolbeho pri kláštore mino-
ritov v Bratislave - aby spoločne prežili 
pôstnu duchovnú obnovu, ktorú viedol 
páter Jozef Sukeník. 
Na začiatku pôstneho obdobia počas 
prvej pôstnej nedele počúvame evanje-
lium o Ježišovi, ktorý je 40 dní na púšti, 
postí sa a pokúša ho diabol... Mnohí si 
berieme z Ježiša príklad a pokúšame 
sa pripodobniť mu vlastným pôstom. 
Tých 40 dní je symbolickým vyjadre-
ním. Pre Božieho Syna bol totiž pôstom 
a sebazaprením celý čas jeho prebýva-
nia medzi ľuďmi, nielen tých štyridsať 
dní. Veď, keď sa Ježiš stal človekom, 
zriekol sa rovnosti s Bohom – zriekol 
sa vlastne seba samého a vzal si na seba 
prirodzenosť sluhu - ide tu o sebazníže-
nie (kenosis) – Boh prijíma ľudský ži-
vot. Ježiš neprestal byť Bohom, ale stal 
sa slabým človekom. Aj našich 40 dní 
pôstu a sebazaprenia máme rozumieť 
podobne symbolicky. Pôst nemá byť 
záležitosťou tela, ale záležitosťou no-
vého duchovného postoja, ktorý chce-
me prijať, lebo ho vidíme u nášho Pána. 
Zostúpenie z majestátu, aby sme sa stali 
menšími. Boh sa v Kristovi stáva naj-
menším a najpokornejším služobníkom 
ostatných. Nasledovanie tohto svätého 
príkladu, je vlastne františkánskym po-
volaním. Aj sv. František nariaďoval 
bratom, aby sa všetci oslovovali men-
ší bratia a aby jeden druhému umýva-
li nohy. Práve toto Ježišovo pokorné 
gesto umývania nôh veľmi zasiahlo sv. 
Františka. Často cituje vo svojich spi-

soch práve kapitolu z Jánovho evanjelia 
o poslednej večeri. Aj vo chvíli svojej 
smrti František prosí bratov, aby mu 
čítali tento text. Tak, ako on, si ho ob-
ľúbili aj iní veľkí františkánski učitelia 
duchovného života.
Sv. Anton Paduánsky dáva vo svojich 
biblických exegézach umývanie nôh pri 
poslednej večeri do súvisu so známym 
starozákonným textom o návšteve troch 
anjelov v Abrahámovom stane. Abra-
hám trom anjelom - čiže Bohu zjave-
nému v podobe troch poslov – ponúkne 
vodu na umytie nôh a chlieb, rovnako 
ako Ježiš apoštolom, mužom, ktorí sa 
neskôr stali vo svete poslami pravdy 
o Svätej Trojici. Pritom umývanie nôh 
bolo pre Židov ponižujúcou záležitos-
ťou a bolo možné iba v kontexte man-
želskej lásky - sebadarujúcej lásky, 
ktorá zabúda na konvencie a hrdosť a je 
znakom eucharistickej lásky. Umývanie 
nôh sa spomína aj v biblickej Veľpiesni 
– spise o Bohu, ktorý sa zjavuje v láske 

medzi mužom a ženou. V hebrejských 
rodinách sa číta práve počas paschálnej 
noci. Je vyjadrením túžby po intímnom 
spoločenstve Boha a človeka. Abrahám 
Božím poslom ponúka vodu na umytie 
nôh, nechá ich odpočinúť a láme im 
chlieb. Kristus umýva Božím poslom 
nohy a láme im chlieb, ktorý je jeho 
telom. Koná s nimi svoju najsvätejšiu 
obetu. Dáva im sám seba – svoje telo 
a krv, dušu i Božstvo... Úplne sa im 
odovzdáva. Je to objatie lásky Boha 
a človeka.
Kristov pôst a sebaponíženie by bez 
obety seba samého z lásky boli len 
akýmsi výkonom pre seba, chvályhod-
ným gestom. Možno aj preto ho Satan 
pokúšal a zvádzal z cesty. Aj k nám 
prichádza s pokušením v čase pôstu, 
vtedy keď sme slabší. Vie, že ak od-
delíme svoje sebazaprenia od postoja 
sebadarujúcej lásky, nebudeme schopní 
nasledovať Krista. Budeme hrdí na to, 
čo sme dokázali, ale poslúži to len pre 
našu pýchu a na porovnávanie sa s iný-
mi. 
Nasledovať Krista v duchu sv. Františ-
ka znamená byť malým a poníženým, 
ale nie preto, aby som bol malým a po-
níženým, ale preto, aby som sa takto 
úplne daroval a odovzdal tomu, ktorého 
milujem, svojmu Bohu. Bohu, ktorý je 
prítomný v bratoch a sestrách tak, ako 
bol prítomný v troch hosťoch Abrahá-
ma. Ak bude vo mne Kristova ochota 
darovať sa z lásky, žiadne poníženie, 
služba či sebazaprenie nebude pre mňa 
ničím výnimočným, príležitostným ani 
hrdinským. Bude úplnou samozrejmos-
ťou. M.V.

Slnko ma nežne hreje svojimi lúčmi 
a vtáčiky na rozkvitnutých halúz-

kach stromov sprevádzajú veselým šte-
botom na ceste na sv. omšu a potom s P. 
Ježišom, ktorého som prijala v Eucharis-
tii do nemocnice pred oddelenie, kde sa 
robia interrupcie. 

Spev vtáčikov tam vystrieda ticho. Na 
nemocničnej chodbe, pred oddelením 
si sadnem a zotrvám chvíľku v tichosti, 
nijako a ničím na seba neupozorňujem. 
Snažím sa byť ako poľný kvet skrytý, 
tichý, neustále mysliaci na krásu a hod-
notu každého počatého ľudského života, 

ktorý túžim chrániť zo všetkých svojich 
síl. Ponáram do hlbín mora Pánovej mi-
losrdnej lásky nenarodené deti a nechá-
vam zo svojho vnútra pôsobiť P. Ježiša, 
ktorého som pred chvíľkou prijala, nech 
On sám koná... Predstavujem si, ako 
z Jeho srdca vychádzajú lúče milostí 

PÔSTNA DUCHOVNÁ OBNOVA

PRAMIENOK LÁSKY K NENARODENÝM DEŤOM
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Pôst je obdobím, kedy si človek viac 
uvedomuje svoju krehkosť a hrieš-

nosť. Je to čas duchovných zápasov, 
keď sa usilujeme v sebe obnoviť obraz 
Božieho dieťaťa.
V Cirkvi je to tiež čas, v ktorom sa ka-
techumeni pripravujú na prijatie svia-
tosti krstu. Pripomenuli sme si to večer 
v sobotu 9. marca počas vigílie prvej 
pôstnej nedele, keďže aj v našej farnos-
ti máme dvoch katechumenov, Michala 
a Petra.
Páter Jozef ich vo svojom príhovore 
povzbudil, aby obdobie Veľkého Pôstu 

prežili vo vedomí Božej prítomnosti, 
aby pocítili ako Božie slovo mení ich 
život. Poprial im, aby toto obdobie bolo 
jedným z najkrajších v ich živote. Počas 
pôstneho obdobia sa budú zúčastňovať 
rôznych obradov, ktoré ich majú pripra-
viť na prijatie krstu počas Veľkonočnej 
vigílie.
Nasledovalo pomazanie olejom kate-
chumenov. Pomazanie sa vykonáva 
olejom, ktorý požehnal biskup na Zele-
ný štvrtok. Je to obrad, ktorý je spoje-
ný s modlitbou exorcizmu. Pomazanie 

naznačuje, že Cirkev sa za nich modlí, 
aby boli silní v duchovných zápasoch 
a víťazili v pokušeniach.
Potom sme sa spoločne pomodlili, aby 
ich Pán zbavil všetkého zla, vyslobo-
dil z otroctva nepriateľa, aby od nich 
vzdialil ducha klamstva, žiadostivosti 
a zloby. Prosili sme, aby ich prijal do 
svojho kráľovstva, otvoril oči ich srdca, 
aby chápali Ježišovo evanjelium, stali 
sa synmi Svetla a ako členovia Cirkvi 
vydávali svedectvo pravde a konali 
skutky lásky.

POMAZANIE KATECHUMENOV

a pomoci, veď všetko je možné len s po-
mocou Jeho milosti.
Inšpiráciu k tom, aby som to takto robi-
la som čerpala z rozjímania nad časťou 
evanjelia podľa Jána: no keď prišli k Je-
žišovi a videli, že už je mŕtvy, kosti mu ne-
polámali, ale jeden z vojakov mu kopijou 
prebodol bok a hneď vyšla Krv a Voda. 
Napadlo ma, či prameň Jeho Krvi a Vody 
nevyviera a neobmýva i deti, ktoré rodi-
čia nechcú a čo v tom môžem urobiť ja. 
Je to malá, ale verím že účinná duchov-
ná infúzia pomoci nenarodeným deťom. 
Tak, že prijímam P. Ježiša vo sv. prijíma-
ní a prinášam ho vo svojom srdci na toto 
miesto. Chcem v tom napodobňovať P. 
Máriu, ktorá nosila s láskou počatého Je-
žiša pod Nepoškvrneným Srdcom.

Nechodievam tam už sama, viackrát 
sme sa dohodli viacerí a išli tam spolu, 
voláme to služba lásky a pomoci pre ne-
narodené deti. Dávame sa k dispozícii 
Ježišovi, aby cez nás pôsobil. Chceme 
pomáhať aj modlitbou počas adorácií, 
obetujeme ju za nenarodené deti. Robí-
me to všetko vo viere a nádeji v hojné 
požehnanie a pre záchranu nenarode-
ných detí, ich mám, lekárov a sestier.
Zachránené nenarodené deti sú tým naj-
vzácnejším ovocím, ktoré sa z toho, ako 
veríme, rodí. Srdečne Vás k tejto aktivite 
a službe pozývame, ak chcete...
Na povzbudenie si dovolím osobné a dô-
verné podelenie sa s tým, ako dieťatko 
mojich neveriacich známych, ktoré sa 
podľa vyšetrení malo narodiť vážne po-

stihnuté, bolo zachránené touto službou. 
Striedali sme sa tam celé hodiny, až mi 
napokon známi povedali, že sa rozhodli 
dieťatko si ponechať, hoci nevedeli vy-
jadriť dôvod tejto náhlej zmeny svojho 
názoru,. Narodilo sa im zdravé dievčat-
ko. Predtým boli skalopevne rozhodnutí, 
že postihnuté dieťa nechcú a interupcia 
bola pre nich jediným riešením. Hoci sú 
stále neveriaci zverili sa mi, že asi naša 
modlitba a chodenie pred oddelenie po-
mohlo (manžel mamičky ma a nás tam 
vídaval). Aj toto je pre nás znakom a dô-
kazom, že určite stojí za to venovať ta-
kej službe čas, obetovať a dať niečo zo 
seba.... pramienok lásky... Ďakujem! 

Katka Čibová
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SVÄTÁ OMŠA PRE RODINY

Od septembra minulého roka sa pri-
bližne raz v mesiaci stretávame 

v Kostole sv. Františka na sv. omšiach 
pre rodiny. Rovnako tomu bolo aj v pia-
tok 22. marca 2019. Svätú omšu celebro-
val p. Jozef Sukeník, koncelebrovali p. 
Peter a p. Martin. Na sv. omši bol zvlášt-
nym spôsobom prítomný aj sv. Ján Pavol 
II. – pápež rodiny, v relikviách a obraze 
uloženom pred oltárom, z ktorého po-
vzbudivo hľadel na naše spoločenstvo. 
Priam sviatočnú atmosféru dotváralo 
zoskupenie mladých hudobníkov, ktorí 
sprevádzali sv. omšu príjemným spe-
vom. 
V prvom čítaní zaznel príbeh Jozefa, 
syna Jakuba – ktorého vlastní bratia 
bratmi z nenávisti predali do Egypta. 

V evanjeliu sme zas počuli z Ježišových 
úst podobenstvo o hospodárovi, ktorý 
vysadil vinicu, prenajal ju vinohradní-
kom a odcestoval. Keď prišiel čas obe-
račky, hospodár poslal sluhov, aby pre-
vzali diel úrody. Keď nepochodili, poslal 
svojho vlastného syna, dediča. No, aj 
toho vinohradníci chytili a zabili. Ježiš 
vysvetľuje príbeh pána vinice slovami: 
„Nikdy ste nečítali v Písme: »Kameň, 
čo stavitelia zavrhli, stal sa kameňom 
uholným. To sa stalo na pokyn Pána; vec 
v našich očiach obdivuhodná«? Preto 
vám hovorím: Vám sa Božie kráľovstvo 
vezme a dá sa národu, ktorý bude priná-
šať úrodu. (Mt 21, 42-43).
V homílii páter Jozef vyzdvihol to, že 

oba príbehy, ten o Jozefovi aj ten o syno-
vi vinohradníka sú príbehmi rodiny. Svä-
té písmo aj dejiny Spásy sú písané ako 
dejiny rodiny. Jozef, Jakubov syn musel 
najprv prejsť hriechom svojich bratov, 
aby ich mohol neskôr zachrániť z biedy 
a pred smrťou a zaujať významné miesto 
v dejinách Spásy. Stal sa uholným kame-
ňom a priniesol svojej rodine záchranu, 
rovnako ako vinohradníkov syn, ktorý je 
obrazom Ježiša. Páter Jozef zdôraznil, že 
v oboch príbehoch ten opustený, nevinný 
a ukrivdený Syn, voči ktorému sa blížni 
previnili, nezanevrel na svojich bratov 
a sestry. Netúžil po pomste, ale našiel 
v sebe silu, odpustil a stal sa súčasťou 
dejín Spásy. Toto je cesta, na ktorú sme 

pozvaní aj my, každý z nás môže odpus-
tiť a stať sa takým uholným kameňom... 
Páter Jozef nás v závere homílie vyzval, 
aby sa vo chvíli ticha zamysleli a vložili 
do modlitby všetky staré prežité krivdy. 
Aby sme odpustili a modlili sa za tých, 
čo nám ublížili.
Na tejto sv. omši sa zúčastnilo aj mno-
ho detí. Viaceré z nich priniesli vlastné 
kresby niektorého zo zastavení krížovej 
cesty. V závere boli dve z nich vylosova-
né a ako odmenu dostali knihy, ostatné si 
rozdelili cukríky. Pred koncom ešte far-
níci pogratulovali p. Jozefovi k jeho ne-
dávnemu sviatku. Sv. omša sa zakončila 
požehnaním rodín relikviami Svätého 
Jána Pavla II. 
Nasledovalo ešte krátke svedectvo man-
želov Zuzky a Františka Stankovcov, 
ktorí žijú v Karlovej Vsi. Ich manželský 
príbeh bol zaujímavý a inšpiratívny. Po 
svedectve boli prítomní pozvaní na agapé.
Dnes, keď rodina zažíva mnohé útoky 
a neistotu, sú tieto sv. omše pre rodinu 
vhodnou príležitosťou prísť a pomodliť 
sa za rodiny (tú svoju aj svojich blíž-
nych). Je dobré, že si sv. omše pre rodiny 
našli v Karlovej Vsi svoje stále miesto 
a chcem za to poďakovať všetkým, kto-
rí sa na ich realizácii podieľajú, vypro-
sovať im Božie požehnanie a zároveň 
popriať, aby vydržali v tomto krásnom 
úsilí. M.V.
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MUČENÍCI Z PARIACOTO

Na Slovensku sme si v týždni od 17. 
do 24. 3. 2019 opäť pripomenuli 

pamiatku blahoslavených minoritských 
mučeníkov z Peru, poľských kňazov 
a rehoľníkov, pátra Michala Tomsaszka 
a Zbigniewa Strzalkowskeho, ktorí boli 
zavraždení 9. augusta 1991 v oblasti Pa-
riacoto.
Bolo to už tretí krát v krátkom čase, čo 
sme si mohli osobitným spôsobom pri-
pomenúť oboch blahoslavených a ďako-
vať Bohu za obetu ich života. Naši či-
tatelia si možno spomenú, že 17. marca 
2017 sme v Kostole sv. Františka privíta-
li hostí z Ríma, vrátane pátra Jarosława 
Wysoczańského (pôsobil na misii v Peru 
spolu s obomi blahoslavenými), ktorí 
nám priniesli vzácny dar - relikvie bl. 
Michala a bl. Zbigniewa, blahorečených 
8. decembra 2015. Pred pár mesiacmi 
(10. 11. 2018) sme prijali medzi sebou 
dvoch bratov minoritov z Poľska, ktorí 
k nám pricestovali s pozvaním, zapojiť 
sa do modlitbového boja proti terorizmu. 
Tento krát bol naším hosťom páter Da-
rius, ktorý sa nám v nedeľu 17. marca pri 
prihovoril v oboch našich kostoloch. On 
sám 10 rokov pôsobil na misii v Latin-
skej Amerike.
Ako povedal páter Darius, bl. Michal aj 
bl. Zbygniew sú mučeníci našej doby, 
pretože odovzdali svoj život pre Krista. 
Sme pozvaní uvedomiť si tú veľkú mi-
losť, že môžeme nadviazať vzťah s tými, 
ktorí už sú u Pána Boha v nebi. A vieme, 
že svätí nám aj pomáhajú.
To sa týka aj mučeníkov Michala 
a Zbigniewa. Od doby, keď boli vyhlá-
sení za blahoslavených, sa už objavilo 
viacero svedectiev, v ktorých sa hovorí 
o tom, ako noví blahoslavení pôsobia. 
Sú to najmä svedectvá manželských pá-
rov, ktoré roky nemohli mať deti a práve 
na príhovor blahoslavených mučeníkov 
sa teraz môžu tešiť z vlastných detí. Sú 
svedectvá žien, ktoré boli ťažko choré 
a vďaka pomoci týchto mučeníkov boli 
zázračne uzdravené.
A to je pozvanie aj pre nás, aby sme vstú-
pili do priateľstva s týmito mučeníkmi, 
ktorí sa za nás môžu prihovárať u Ne-

beského Otca a vyprosiť nám potrebné 
milosti.
Na začiatku ich cesty bolo rozhodnutie 
odísť na misie do Peru. Bolo to v roku 
1988, keď miestny biskup poprosil mi-
noritov o pomoc pri evanjelizácii krajiny. 
Záujemcov bolo málo, pretože krajina 
bola vo vojnovom stave a pôsobila tam 
neslávne známa teroristická organizácia 
Svetlý chodník, ktorá chcela v krajine 
nastoliť komunizmus podľa vzoru Mao–
ce-tunga. Ich vodca Abimale Guzmán 
vyhlasoval, že v prvom rade musia z kra-
jiny zmiznúť kňazi a rehoľníci.
Misia, na ktorú biskup pozýval, bola 

veľmi ťažká, pretože vysoko v horách 
nebola elektrina, svetlo, nedostatok pit-
nej vody. K farnosti patrilo 74 dedín, 
ktoré boli roztrúsené po horách, niektoré 
až vo výške 4000 m nad morom.

Napriek týmto prekážkam sa mladí misi-
onári rýchlo adaptovali a za jeden a pol 
roka si svojou prácou a obetavosťou zís-
kali aj dôveru miestnych obyvateľov.
Na Zelený štvrtok 1991, otec Michal na-
šiel na obetnom stole kostola v Pariacoto 
list od teroristov. Pisateľ sa misionárom 
vyhrážal, že ak budú naďalej slúžiť sväté 
omše a rozprávať ľuďom o Bohu, budú 
zabití. 
O týždeň nato teroristi prepadli dedinu, 
hodili niekoľko bômb a vyvolali strach 
obyvateľstva, najmä však strach o misi-
onárov. A tak viacerí, ktorí mali k misi-
onárom blízko, presviedčali rehoľníkov, 
aby radšej odišli, pretože môžu prísť 
o život. Misionári to však odmietli so 
slovami, že nič zlé nerobia a budú pokra-
čovať vo svojej práci.
Neskôr sa k týmto výzvam pripojil aj 
otec biskup, ktorí minoritov na misiu 
pozval, pretože sa obával o ich život. 
Páter Zbigniew odpovedal, že oni síce 
odísť môžu, ale miestni ľudia nemajú 
kam odísť a tiež sa boja. Je to situácia, 
v ktorej ich ľudia potrebujú a preto ich 
neopustia.
V piatok, 9. augusta 1991, keď sa kňazi 
chystali na večernú svätú omšu, pribehla 
jedna žena s informáciou, že teroristi sú 
v dedine a toto je posledná možnosť, 
aby ušli. Pátri ju však začali upokojovať 
a poslali ju do kostola.
V priebehu sv. omše páter Michal prečí-
tal evanjelium určené na tento deň. Bolo 
to evanjelium podľa sv. Marka, v ktorom 
Ježiš hovorí svojim učeníkom: „ Lebo 
kto by si chcel život zachrániť, stratí ho, 
ale kto stratí svoj život pre mňa a pre 
evanjelium, zachráni si ho.“ Je veľmi 
výrečné, že tieto slová počuli misionári 3 
hodiny pred svojou smrťou. Akoby sám 
Boh prišiel a povedal im: správne ste sa 
rozhodli.
Práve to je dôležité aj pre nás. Sme v ob-
dobí pôstu a príprav na Veľkú Noc. Uve-
domujeme si, že sme na ceste a iste v ži-
vote musíme pamätať na veľa dôležitých 
vecí: zdravie, rodinu, prácu, peniaze. Je 
však niečo, čo je dôležitejšie. Je to naša 
spása. Toto je tá najdôležitejšia vec. Keď 
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•  V sobotu 9. 3. 2019 bolo 17. výročie po-
svätenia Kostola sv. Františka. Pri rannej 
sv. omši o 7.00 hod. sme ďakovali Bohu 
za tento dar našej farnosti.

•  Vo štvrtok 7. 3. 2019 a 4. 4. 2019 počas 
adorácie o 16.30 hod. sme sa modlili za 
kňazov a nové kňazské i duchovné povo-
lania.

•  V stredu, piatok a sobotu (13., 15., 16. 3. 
2019) boli jarné kántrové dni. Obsahom 
jarných kántrových dní bola príprava na 
pokánie a sviatosť zmierenia a činorodá 
láska k blížnemu. Na tento úmysel sme 
sa modlili v stredu 13. 3. počas sv. omše 
o 18.00 hod.

•  Blahoslavení Michal a Zbignev sú poľ-
skí minoriti, ktorí pracovali na misiách 
v Peru, v mestečku Pariacoto. V roku 
1991 boli unesení a popravení. Veriaci si 
týchto mučeníkov uctievajú ako ochran-
cov pred terorizmom. V dňoch 17. – 24. 
marca 2019 bol už druhýkrát na rôznych 
miestach Slovenska program spojený 
s putovaním ich relikvií. V programe bola 
aj svätá omša s kázňou o mučeníkoch, 
možnosť uctiť si ich relikvie, premietanie 
filmu o ružencovom boji proti terorizmu, 
možnosť nadobudnúť rôzne pamiatky 
a podporiť tak minoritské misie (obrázok, 
ruženec s relikviami, kniha o mučení-
koch). 

•  V piatok 22. marca o 18.00 hod. bola 
v Kostole sv. Františka sv. omša pre ro-
diny. Deti sa mohli zapojiť do súťaže 
o peknú knihu namaľovaním niektorého 
zo zastavení krížovej cesty. Po sv. omši 
bolo spoločné agapé.

•  Zdatnejší a odvážnejší veriaci sa mohli 
zúčastniť už tretej celonočnej krížovej 

cesty v našej farnosti počas noci z piatku 
22. na sobotu 23. marca 2019.

SLÁVENIA POČAS 
VEĽKONOČNÝCH 
SVIATKOV V NAŠEJ 
FARNOSTI

 VEĽKONOČNÁ SV. SPOVEĎ  
 V KOSTOLE SV. FRANTIŠKA
•  pondelok, utorok, streda (15. 4. ,16. 4., 

17. 4.) vždy od 17.00 do 20.00

 ZELENÝ ŠTVRTOK - KOSTOL 
 SV. FRANTIŠKA 
•  sv. omša o 18.00
- animované bdenie o 22.00 

 VEĽKÝ PIATOK - KOSTOL 
 SV. FRANTIŠKA
•  ranné chvály o 9.00
•  obrady Veľkého piatku o 15.00
•  po ich skončení Krížová cesta ulicami 

Karlovej Vsi
•  adorácia pri Božom hrobe do 21.00

 BIELA SOBOTA - KOSTOL 
 SV. FRANTIŠKA
•  ranné chvály o 9.00- požehnanie pokr-

mov o 11.00
•  adorácia pri Božom hrobe od 9.30 do 

19.00
•  veľkonočná vigília o 20.00

 VEĽKONOČNÁ NEDEĽA 
 (SV. OMŠE)
•  Kostol sv. Františka 7.00, 8.30, 

10.00, 11.30, 18.00
•  požehnanie pokrmov po sv. omši 

o 7.00
•  Kostol sv. Michala 10.00, 19.00

 VEĽKONOČNÝ PONDELOK 
 (SV. OMŠE)
•  Kostol sv. Františka 7.00, 8.30, 18.00
•  Kostol sv. Michala 10.00

VTIPNÉ OKIENKO 
Príde mladík za farárom sa vyspove-
dať. Po niekoľkých minútach spovede 
sa farár nahnevá a mladíka opomenie:
- Synu, ty sa nespovedáš, ty sa chvas-
táš!

Ako môžeš najlepšie pobaviť Boha?
Porozprávaš mu svoje plány do 
budúcna.

Viac zábavy nájdete na: https://www.
funny.sk/kategoria/48/nabozensky-hu-
mor.htm?page=5#ixzz5l1F4RusO

ZAZNAMENALI SME

Kontakt: Farský časopis Sv. Michal, Kláštor minoritov, Nám. sv. Františka 4, 841 04, Bratislava, e-mail: klastor@minoriti-ba.sk
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príde smrť, zdravie, rodina, práca a pe-
niaze už nebudú mať žiaden význam. 
Zostáva iba večnosť a večný život. A je 
dôležité, aby sme ju prežili v šťastí a ra-
dosti s Bohom.
Spása je odmenou za vernosť. Túto od-
menu dostali bl. Michal a Zbigniew, lebo 
dali svoj život vo viere v Krista. A po-
dobne je to aj s nami. Náš dennodenný 
život je príležitosťou, aby sme k spáse 

smerovali. Boh nám vo svojom Synovi 
ponúka svoju pomoc.
Z výpovedí svedkov je známe, že Michal 
a Zbigniew neprejavili strach a snažili sa 
s teroristami diskutovať a vyhovoriť im 
násilie. Otec Michal položil ruku na ra-
meno ich veliteľa a oslovil ho: „Priateľu, 
povedz nám konkrétne, čo zlé sme uro-
bili.“
Teroristi napriek všetkému kňazov zvia-

zali, odviezli za dedinu a zastrelili. Táto 
ich obeť však priniesla ovocie aj v tom, 
že do dvoch rokov bolo hnutie Svetlý 
chodník porazené a Peru po 28 rokoch 
získalo slobodu.
Na záver svätej omše nám náš páter Mar-
tin udelil požehnanie relikviami oboch 
blahoslavených, po ktorom sme si mohli 
ich relikvie ešte osobitným spôsobom 
uctiť. v. š.


