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Sv. Michal je jedným z hlavných  
anjelov. Preklad jeho mena je 

vlastne bojovým výkrikom dobrých an-
jelov v boji na nebi proti Zlému a jeho 
anjelmi. 
Meno sv. Michala sa v Biblii spomína 
niekoľko krát. Prvýkrát je to v Knihe 
proroka Daniela v 10. kapitole, v 13. 
a 21. verši, kde sa Danielovi zjavil an-
jel a okrem iného mu povedal: „knieža 
Perzského kráľovstva stálo proti mne 
dvadsaťjeden dní a hľa Michal, jedno z 
prvých kniežat, prišlo mi na pomoc… 
Druhýkrát v tej istej knihe sa spomína, 
v 12. kapitole: „V tom čase povstane 
Michal, veľké knieža, čo stojí nad syn-
mi tvojho národa.“ Sv. apoštol Júda ho 
spomína v 9. verši svojho listu: „Keď sa 
archanjel Michal v rozhovore s diablom 
prel o Mojžišovo telo, neodvážil sa vy-
niesť rúhavý výrok, ale povedal: ‘Nech 
ťa Pán potrestá.‘“ Je to narážka na starú 
židovskú tradíciu dialógu medzi archan-
jelom Michalom a satanom o Mojžišo-
vo telo, ktorá sa nachádza v apokryfnom 
spise Nanebovzatie Mojžiša. Podľa nej 
archanjel Michal ukryl Mojžišov hrob. 
Satan ho odhalil a chcel zviesť židovský 
národ na hriech tým, že by sa Mojžišovi 
začali klaňať ako svojmu hrdinovi. Pod-
ľa ďalšieho apokryfného spisu Zjavenie 
Mojžiša sv. Michal takisto strážil telo 
prvej ženy Evy. Po štvrtý a poslednýkrát 
sa meno sv. Michala spomína v Knihe 
Zjavenia apoštola Jána (Apokalypse) 
12,7: „Na nebi sa strhol boj: Michal a 
jeho anjeli bojovali proti drakovi. Bojo-
val drak i jeho anjeli, ale neobstáli a už 
nebolo pre nich miesto v nebi.“ Sv. Ján 
hovorí o konci sveta, no spomína pritom 
aj začiatok čias.
Na základe týchto pasáží zo Sv. Písma 

dala kresťanská tradícia sv. Michalovi 
štyri úrady:
* bojovať proti Satanovi
*  zachraňovať duše veriacich z moci sa-

tana, osobitne v hodine smrti
*  ochraňovať Boží ľud – Židov v Starom 

zákone, kresťanov a Cirkev v Novom 
zákone

*  sprevádzať duše ľudí zo sveta pred 
Boží súd

Jeho postavenie medzi anjelmi uvádza-
jú cirkevní učenci rôzne. Grécki otcovia 

(sv. Bazil a ostatní) hovoria, že Michal 
je najvyšší spomedzi všetkých anjelov, 
iní (sv. Bonaventúra), že je najvyšším 
spomedzi serafínov (prvého z deviatich 
anjelských chórov). Sv. Tomáš Akvinský 
vo svojej Summe uvádza, že je hlavným 
z posledného chóru, chóru anjelov. Rím-
ska liturgia nasleduje gréckych otcov, 
sv. Michala nazýva „Princeps militiae 

coelestis quem honorificant angelorum 
cives“ (vodca nebeských vojsk, ktorého 
si ctia zástupy anjelov).
Úcta k sv. Michalovi je veľmi stará a 
rozšírená. Od raných kresťanských čias 
si ho uctievali kresťania ako svojho pat-
róna. Traduje sa viacero udalostí, pri 
ktorých sa zjavil a pomohol k víťazstvu 
nad pohanmi, alebo ochránil pred nebez-
pečenstvom.
Sv. Michal je patrónom katolíckej Cirkvi, 
v boji proti pokušeniam a diablovi; ry-
tierov, vojakov, obchodníkov, parašu-
tistov, policajtov, námorníkov, pekárov, 
výrobcov váh, ciachovačov, lekárnikov, 
sanitárov, tokárov, krajčírov, sklenárov, 
maliarov, zlatníkov, cínarov, zlievačov, 
zamestnancov bánk, rádiomechanikov, 
chudobných, zomierajúcich; cintorínov; 
patrón dobrej smrti; pri búrke a zlom po-
časí. Jeho sviatok sa slávi 29. septembra.
V tento deň v našej farnosti, v Karlovej 
Vsi slávime hodové slávnosti a pripomí-
name si nášho patróna, ktorému je zasvä-
tený aj náš starý kostolík. Ďakujeme mu 
za pomoc a utiekame sa k nemu s pros-
bou: Svätý archanjel Michal, anjel našej 
zmluvy, príď k nám s Božou mocou, 
varuj nás, ochraňuj nás, príď so svojimi 
légiami, príď nám na pomoc so všetký-
mi nebeskými mocnosťami a ukáž, že vy 
Boží anjeli, ste mocnejší ako brány pe-
kla. Svätý Michal archanjel, ty si s pla-
núcou horlivosťou zvrhol neposlušných 
anjelov do priepasti pekla. Vypros nám 
milosť, aby sme s rovnakou horlivosťou 
zapálení bojovali proti hroznej nenávisti 
voči Bohu v našich dňoch, daj  aby sme 
zasadzovali svoje sily za väčšiu česť a 
slávu Boha. Amen.

Spracované podľa Životopisov svätých

Náš patróN – sv. Michal archaNjel
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Sv. Vincent de Paul sa narodil 24. 
apríla 1581 v dedinke Pouy pri 

meste Dax vo Francúzsku. Jeho rodi-
čia boli chudobní roľníci a mali  šesť 
detí. Vincent mal od malička zmysel 
pre chudobných a kde mohol, tam ich 
obdaroval. Keď to videl otec, zaumie-
nil si, že urobí všetko preto, aby sa 
jeho syn stal kňazom. Tak sa aj stalo. 

Odišiel k františkánom, kde nadobu-
dol  základné vedomosti.  V roku 1597 
začal štúdia na univerzite v Toulouse. 
Otec predal voly aj pluh, len aby syn 
mohol študovať. V roku 1600 bol Vin-
cent vysvätený za kňaza.
V roku 1605, keď cestoval loďou z 
Marseille do Narbonu ich cestou pre-
padli piráti, ktorí ich odvliekli do se-
vernej Afriky a tam predali za otro-
kov. Vincent pracoval ako pomocník 
u lekára, neskôr na veľkostatku. Bol 
vzorným robotníkom a povzbudzoval 
svojich druhov, aby vytrvali. Rozprá-
val im príbehy zo života svätých a učil 
ich žalmy. Dostalo sa to do uší jednej 
z troch žien farmára. Zašla za Vincen-
tom a čo rozprával sa jej veľmi zapá-
čilo. Spolu sa dohodli a tajne aj s jej 
mužom opustili Afriku. V roku 1607 
pristáli vo Francúzsku. V Avignone 
potom prijala krst a jej muž, ktorý bol 
kresťanom-odpadlíkom, znovu vstúpil 
do Cirkvi.
Vincent v tom istom roku navštívil 

Rím a potom sa stal dvorným kňazom 
v Paríži u kráľovnej Margity z Valois. 
No Vincentovi sa tam nepáčilo. Roku 
1612 sa stal správcom farnosti na jed-
nom z parížskych predmestí. Neskôr 
bol vymenovaný za farára do obce 
Chatillon-les-Dombes. Mal vplyv na 
grófsku rodinu Gondiovcov, kde  po-
máhal pri výchove troch synov, z kto-
rých sa jeden stal významným vojvo-
dom a druhý kardinálom. S finančnou 
i morálnou podporou grófky Gondio-
vej sa začal venovať kazateľskej čin-
nosti.  Arcibiskup bol tomu rád, lebo 
mnoho odpadnutých kresťanov vďaka 
nemu našlo cestu späť do Cirkvi. Roku 
1625 im venoval dom, kde Vincent 
usporiadal svoje bratstvo, ktoré v roku 
1631 potvrdil pápež Urban VIII. ako 
kongregáciu. Vincent ich nazval laza-
ristami podľa domu sv. Lazára, ktorý 
dostali do daru. Vincent postavil dom 
pre chorých a chudobných, chodil do 
väzníc a neúnavne sa staral o tých, kto-
rí to potrebovali.
Popri mužskej kongregácii založil v 
roku 1633 so sv. Lujzou de Marillac 
apoštolskú spoločnosť žien – Dcéry 
kresťanskej lásky. Nepredpísal im 
uzavretý kláštorný život ani slávnost-
né večné sľuby. Chcel, aby sa čím viac 
venovali tým, ktorí to potrebujú, napr. 
nemanželským deťom. Staral sa o 
ženy na okraji spoločnosti, starých, pre 
ktorých založil aj nemocnicu. Zaviedol 
duchovné cvičenia pre kňazov, ale aj 
pre obyčajných ľudí. Svojich kňazov 
posielal ako misionárov do Poľska, 
Maďarska, Škótska, Írska, Tunisu, 
Alžírska… Posledných jedenásť ro-
kov veľmi trpel na bolestivú zimnicu. 
Zomrel náhle zaopatrený sviatosťami 
dňa 27. septembra 1660 vo veku osem-
desiat rokov. Po päťdesiatich rokoch sa 
jeho telo našlo neporušené. Roku 1737 
bol vyhlásený za svätého a je patró-
nom všetkých diel lásky k blížnemu.
Sviatok  sv. Vincenta de Paul si pripo-
míname 27. septembra.

v. š. 
Spracované podľa Životopisu svätých.

Svätý vincent de Paul, kňaz
venček 
bielych ruží

Ježiš milujúci môj Ženích
Jasnejší nad slnečnú žiar celého sveta
Len Ty smieš do komnaty duše vstúpiť 
Komnata duše víta ozdobená svadobne 
navždy len Teba
Venček z bielych ruží pre Teba uvijem
Pred svetom sa v Tebe 
sťa holubica ukryjem
Svadobné obrúčky 
uchovávam a nosím
Neraz slzami nevesty 
Ťa o milosť uprosím
Načo sú môj Ježiš verše bez lásky
Načo stúpať nad pozemské vrcholy
Ty dávaš intímne nebeské blaho 
A v Tebe všetka láska vrcholí
Si môj Manžel všetko z lásky
pre Teba zniesť
Aj keď treba suché tvrdé 
kôrky chlebíka jesť
Hľa manželská vernosť z lásky
Tvoju tvár i ruku 
hľadám keď vystupujem
Na schodík kríža
Nezostúpim dole z neho 
hoci duša krváca bolestne
Ale vyletím do náručia 
môjho ukrižovaného Ježiša
Vznášajú sa vôkol dojaté kvety
Z Tvojej ľúbeznosti mi z nich 
biele lupienky pršia
Keď privíňaš ma už teraz
nežne na Srdce svoje
A ja v náručí  na srdci mám 
duchovné deti moje

Katka Čibová  Mária Agneska
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Minul sa čas horúcich letných dní, 
čas prázdnin, dovoleniek a vý-

letov. Prichádza obdobie zberu úrody 
z našich polí, sadov i záhrad. Je to čas, 
kedy sa tešíme z úrody a za hojnosť da-
rov ďakujeme Bohu a naším patrónom 
vo farnostiach, že za nás počas roka 
orodovali.
V spomienkach by som sa rada vrátila 
do letných dní, kedy každý rok odchá-
dzam z mesta a čas trávim na chalupe 
v malej dedinke učupenej v lone krás-
nej prírody, obkolesenej rozsiahlymi 
lesmi. Počas prázdnin sa u mňa vy-
strieda veľa návštev. K pravidelným 
návštevníkom samozrejme patria moje 
deti s rodinami. Tento rok bol trocha 
výnimočný, mala som možnosť väčšiu 
časť mesiaca stráviť s mojou štvorroč-
nou vnučkou. Bol to pre mňa vzácne. 
Boli s ňou aj rodičia, vystriedali sa, ta-
tinko s maminkou. Samozrejme, že si 
rodičia chceli aj trocha oddýchnuť, tak 
som  sa snažila viac času tráviť s malou 
ja. Malá je veľmi čiperná, energie má 
za troch.  Vzácnosťou bol pre ňu môj 
pes, ktorého cvičila, chodila s otcom 
a psíkom na prechádzky, vykúpali ho 
v rieke, kde mala možnosť vidieť aj 
divé kačky, rybičky, v záhrade zaja-
čikov. Na chalupe u babky, bola spo-
kojná. Podvečer sme spolu chodili ku 
krížu vo Farskej galérii, kde sú vyre-
závané sochy svätých a vpredu je kríž 
s Pánom Ježišom. Ku krížu sme chodi-

V nedeľu 3. septembra 2017 sme po 
dvojmesačnej prázdninovej pre-

stávke znova začali detské sväté omše. 
A hoci sa prázdniny ešte úplne neskon-
čili, do kostola sv. Františka prišli deti 
so školskými  taškami a rôznymi učeb-
nými pomôckami. Nie preto, žeby sa 
začalo vyučovanie o deň skôr, ale aby 
prijali požehnanie školákov. A tak už 

pred začiatkom omše bola pred oltárom 
celá kopa školských tašiek. 
Detská sv. omša už tradične oplýva ča-
rovnou atmosférou plnou radostného 
spevu, detských úsmevov a čistej viery 
tých najmenších. Keď náš detský spe-
vácky zbor začal prvú pieseň, iste som 
nebola jediná, kto si uvedomil, ako mu 
tie piesne cez leto chýbali. V čítaní 

z Evanjelia podľa Matúša sme počuli: 
„Kto chce ísť za mnou, nech zaprie sám 
seba, vezme svoj kríž a nasleduje ma. 
Lebo kto by si chcel život zachrániť, 
stratí ho, ale kto stratí svoj život pre 
mňa, nájde ho.“ 
A v duchu týchto slov páter Martin ná-
sledne v homílii priblížil deťom príbeh 
obetavého saleziána – dona Titusa Ze-

li polievať kvety a očistiť ich, aby ich 
mal Pán Ježiš stále pekné. Bola to pre 
ňu milá povinnosť, lebo tam so mnou 
chodila veľmi rada a zakaždým sme Je-
žiškovi povedali aj niečo milé, aby sa 
potešil, že sme sa mu prihovorili.
S malou sme spávali spolu. Po večer-
nej hygiene a keď sa pomodlila, trocha 
sme vždy zhodnotili aký bol deň, nie-
kedy bola živá a aj neposlúchala. Raz 
večer mi povedala, že ju to mrzí, keď 
neposlúchne. Tak sme to spolu oľuto-
vali a povedala, že ona sa to musí na-
učiť a potom bude poslúchať. Využila 
som situáciu a povedala jej, že vždy 
môže poslúchnuť rodičov, alebo toho, 
kto ju na to, aby neposlúchala navá-
dza. Spozornela a spýtala sa ma kto to 
je. Povedala som jej, že si vezmeme 
Bibliu a tam sa to dozvieme. Na to mi 
hneď stihla povedať, že Biblia je veľ-
mi veľká a ťažká, lebo tatinko si z nej 
číta. Vytiahla som z knižnice obrázko-
vú Bibliu, povedali sme si a ukázali, 
ako had nahovoril v rajskej záhrade 
Evu, aby jedla zo stromu, z ktorého im 
Pán Boh zakázal jesť a priniesla jablko 
z toho stromu a dala jesť aj Adamovi. 
Pochopila veľmi rýchlo, že asi aj ju ten 
nejaký hadík občas navádza, aby nepo-
slúchala.
Veľmi rada brala do rúk môj ruženec, 
kde bol na kríži vyobrazený Pán Ježiš. 
Celú noc si ho držala v ruke a ak sa jej 
náhodou v noci vyšmykol, tak ho hľa-

dala. Ten ruženec sa jej veľmi páčil. 
Vysvetlila som jej, že ten jej nemôžem 
darovať, ale mám oveľa krajší a pre mňa 
veľmi cenný. Bol to ruženec, ktorý som 
dostala pri prvom svätom prijímaní, 
keď Pán Ježiš prišiel prvýkrát do môjho 
srdca. Bol to detský ruženec s malými 
guľôčkami, ktoré boli už ošúchané, ale 
krížik na ruženci bol stále zlatý. Keď 
som ho vybrala z taštičky, oči sa jej roz-
žiarili a natešená povedala, babka ten je 
krásny, naozaj mi ho dáš? Bola to po-
sledná noc, kedy sme spolu spali a ráno 
odchádzala s tatinkom domov.
Ja som mala slzy v očiach, lebo ten čas, 
ktorý sme spolu prežili bol veľmi krás-
ny. Prišla za mnou postískala ma a po-
vedala. Babka tu je fotka a ja som na 
nej, keď ma uvidíš, to je ako keby som 
tu bola s tebou. V šatôčkach stála pri 
aute, ruženec mala na krku, s požehna-
ním a s krížikom na čelo pre oboch, som 
sa s nimi rozlúčila. Synovi som zdôraz-
ňovala, aby dával dobrý pozor, nech sa 
im po ceste nič nestane. Malá pozrela na 
mňa, držiac krížik ruženca v ruke a po-
vedala. Babka nám sa predsa nič stať 
nemôže, tento Ježiško nás bude po ceste 
ochraňovať. Tá úprimná a pevná detská 
viera, že s Ježiškom sa im nič zlé stať 
nemôže posilnila aj mňa. Pokojne som 
ich vložila do Božích rúk. Ježiš nám ne-
povedal zbytočne, že ak sa neobrátime 
a nebudeme ako deti, nevojdeme do ne-
beského kráľovstva. M. Š.

ak Nebudete ako deti

detSká Svätá omša So šPeciálnym Požehnaním
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mana, kňaza a mučeníka, ktorý stratil 
svoj život pre dobro iných. Pri prevá-
dzaní bohoslovcov cez hranice, bol za-
držaný a následne po vykonštruovanom 
procese uväznený. Vo väzení bol mu-
čený, čo mu vážne podlomilo zdravie. 
Don Titus Zeman bude 30. septembra 

t. r. vyhlásený za blahoslaveného na 
priestranstve pri kostole Svätej rodiny 
v Petržalke. Páter Martin nás na ceste 
k vlastnej svätosti povzbudil, že za-
pierať seba a vziať svoj kríž možno aj 
v každodenných veciach, ako sú úlohy 
do školy, upratovanie izby, hra s men-

ším súrodencom či trpezlivé učenie sa 
s dieťaťom. 
Úžasné na detských omšiach je, že deti 
sú často sami účastníkmi. Nie sú len 
pasívni poslucháči, ale viaceré z nich 
aj stvárňujú jednotlivé postavy z prí-
behov počas kázní. Mnohé z detí, čo 
neúčinkujú, so záujmom prichádzajú 
doprostred kostola, aby lepšie videli 
a počuli. Ďalšie potom prinášajú obet-
né dary. Počas modlitby veriacich pri-
chádzajú tie, ktoré chcú osobne Bohu 
poďakovať, či Ho poprosiť o dobrode-
nia pre seba, svoje rodiny a mnohokrát 
i pre celý svet. Spoločne prežívame aj 
modlitbu Otče náš, keď sa všetci po-
chytajú za ruky a svorne sa modlia. 
Na záver svätej omše páter Martin po-
žehnal školské tašky aj pomôcky i prí-
tomných školákov, ktorí 4. septembra 
začali nový školský rok. 

M.V.

Sobota 17. júna 2017 bola v našej 
farnosti významným dňom. Po 

dvojročnej intenzívnej príprave, ktorú 
viedol páter Martin M. Kollár,  pristú-
pilo k sviatosti birmovania v kostole sv. 
Františka 45 mladých ľudí z Karlovej 
Vsi a z blízkeho okolia.
Kostol bol nabitý do posledného mies-
ta už dlho pred začiatkom slávnosti. 
Svätiaceho pomocného biskupa Brati-
slavskej arcidiecézy J. E. Mons. Jozefa 
Haľka, ktorý viedol svätú omšu a vyslu-
hoval sviatosť birmovania, na úvod pri-
vítal správca farnosti páter Peter Gallik.
Otec biskup sa vľúdne prihovoril birmo-
vancom a jazykom im veľmi blízkym 
upriamil ich pozornosť na Boha. Pod-
statou sviatosti je udelenie darov Ducha 
Svätého, avšak na ich prijatie sa bolo 
treba pripraviť.
Krstom došlo k naštepeniu na Ježišovo 
srdce. Medzi srdcom pokrsteného a srd-
com Pána Ježiša tak vznikol priamy, 
intenzívny signál. Poukázal, na to, že 
dnešní, najmä mladí ľudia, po príchode 
na nové miesto skúmajú, či je tam wi-fi 
signál, ktorý im umožní bezplatné pri-
pojenie mobilných zariadení a spojenie 

s príbuznými a priateľmi. Avšak Boží 
signál, Božie napojenie, ktoré nás udr-
žuje pri existencii, to je všade. Aj tam, 
kde nie je žiaden internetový signál. A to 
je pre nás všetkých veľmi dobrá správa.
Pretože ten krstný program, ktorý sme 
väčšinou prijímali ako deti, bude svia-
tosťou birmovania aktualizovaný. Ob-
razne povedané, birmovanci  potvrdia 
Pánu Ježišovi, že chcú, aby im do srdca 
vložil nový, aktualizovaný program do-
spelého kresťana.

Dostanú dary Ducha Svätého, Božie 
svetlo, ktoré chce skrze ich talenty a dar 
lásky vyžarovať do okolia.
Je veľmi dôležité pristupovať k sviatos-
tiam, modliť sa a čítať Sväté písmo, kto-
ré má silu nás premieňať.
A opäť jazykom mladých vysvetlil, 
že sviatosťou birmovania dochádza aj 
k inštalovaniu výborného antivírového 
programu, lebo birmovanci sa verejne 
a nahlas dištancujú od Zlého a hriechov, 
keď vyslovia, že sa zriekajú zla a veria 
v Boha, Otca, Syna, Ducha Svätého, Cir-
kev, odpustenie, zmŕtvychvstanie....
Tieto slová majú nesmierny význam, 
lebo nimi sa birmovanci otvárajú pre 
Božie vanutie, pre Božie pôsobenie 
v srdci každého z nich.
Slová zriekam a verím sú odpoveďou na 
veľkú ponuku Boha a na jeho milosrden-
stvo.
Modlitba otca biskupa s rukami vystre-
tými nad birmovancov smeruje k Duchu 
Svätému, aby prišiel a naplnil každého 
z nich.
Na konci homílie ich uistil, že sa nemu-
sia ničoho obávať, lebo na všetko do-
hliada náš láskavý Otec. v. š.

SviatoSť birmovania
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V utorok 13. júna 2017 sme sláv-
nostnou svätou omšou v kostole sv. 

Františka ukončili novénu k sv. Antonovi 
Paduánskemu. Bol to zároveň deň, kedy 
sme si pripomenuli sté výročie druhého 
zjavenia Panny Márie vo Fatime. 
Svätej omši predsedal páter Jozef Suke-
ník. Pripomenul, že spojenie týchto uda-
lostí a nedávna diakonská vysviacka bra-
ta Tomáša Mária Vlčeka (10. 6. 2017), 
za ktorého bola slúžená aj táto svätá 
omša, sú tiež dôvodom na modlitby za 
ďalšie povolania do zasväteného života. 
Z tohto dôvodu aj mnohí z prítomných 
miništrantov boli oblečení v habitoch, 
aké nosia bratia minoriti.
V týchto súvislostiach sa nám v homí-
lii prvýkrát prihovoril aj nový diakon, 
br. Tomáš Mária Vlček. Poukázal na 
skutočnosť, že v minulosti bolo s pôso-
bením Antona Paduánskeho spojených 
mnoho zázrakov. V súčasnosti sa nám 
môže zdať, že ich je oveľa menej. Ale 
je to len zdanie, povedal br. Tomáš. Za 
zázraky života našej farnosti označil 
napr. aj pravidelné utorkové sväté omše, 
ktoré končíme litániami k sv. Antonovi. 
Dnešné rodiny prechádzajú mnohými 
ťažkosťami vo vzájomných vzťahoch, 

medzi rodičmi a deťmi, súrodenca-
mi, manželmi, mladí ľudia nechcú žiť 
v manželstve a takmer vôbec v manžel-
stve cirkevnom.
Aj preto treba považovať spoločenstvo 
a život v našej farnosti za zázrak. Po-
ukázal na film o sv. Antonovi, ktorý sa 
v našej farnosti premietal 12. 6. 2017. 
Ak sa o spoločenstvo nebudeme starať, 
rozpadne sa, podobne ako rodina. Na 
ilustráciu uviedol spoločenstvá, ktoré 
v našej farnosti vyvíjajú svoju činnosť 
(spevácky zbor, modlitby matiek, uni-
kátne modlitby otcov, charizmatici, 

mládežníci, mládežnícka sv. omša, se-
niori, ochotníci starajúci sa o poriadok 
a čistotu v kostole, miništranti, neokate-
chumenát, Misia Máriina, biblické kate-
chézy v nedeľu, atď.) To je podľa neho 
zázrak, cez ktorý Boh v našej farnosti 
pôsobí. Priestoru a možností je však stá-
le dosť a preto apeloval, aby sme sa aj 
my pokúsili pozvať svojich blízkych do 
spoločenstiev, aby sme sa sami zaradili 
do niektorého spoločenstva, lebo, ako 
zdôraznil II. vatikánsky koncil, Boh nás 
nechce spasiť jednotlivo, ale v spoločen-
stve. Veď aj Boh je spoločenstvo a my 
sme stvorení na Boží obraz. Pripomenul, 
že vylúčenie zo spoločenstva (exkomu-
nikácia) bol kedysi ten najväčší trest.
Máme byť príkladom pre ľudí, ktorí dar 
viery nedostali a preukazovať lásku aj 
voči svojmu okoliu. To bude tiež zázrak.
Na záver sv. omše páter Jozef poďakoval 
br. Tomášovi za ohlasovanie Božieho 
slova a pripomenul, že br. Tomáš je tiež 
dielom spoločenstva - rodiny, Rehole, 
Misie Máriinej i celej Cirkvi.
Na záver páter Jozef požehnal chlieb sv. 
Antona, ktorý sme si po uctení relikvií 
sv. Antona odniesli domov pre seba, prí-
buzných i známych. v. š.

V sobotu, 24. júna 2017 sme v našej 
farnosti prežívali mimoriadnu sláv-

nosť. V tento deň o 10.00 hod. v kosto-
le sv. Františka odslúžil svoju primičnú 
omšu vdp. Matej Balázsi.
Kňazskú vysviacku prijal dňa 10. júna 
2017 v Bratislave z rúk otca arcibiskupa 
Mons. Stanislava Zvolenského.
Okrem vdp. Mateja Balázsiho sa primič-
nej svätej omše zúčastnilo ďalších 17 
kňazov, rodičia a veľké množstvo veria-
cich, ktorí zaplnili kostol do posledného 
miesta. Nášmu primiciantovi a všetkým 
prítomným sa v homílii prihovoril páter 
Jozef Sukenik. 
Celú svätú omšu sprevádzal náš farský 
zbor František. Na záver sv. omše nášmu 
novokňazovi odovzdali kyticu kvetov a 

poďakovali za jeho doterajšiu službu vo 
farnosti a popriali mnoho potrebných 
Božích milostí aj zástupcovia nášho far-
ského spoločenstva.
Prvým pôsobiskom vdp. Mateja sa stala 
neďaleká Stupava. v. š. 

Nový diakoN sa NáM prihovoril

Primície vdP. mateja balázSiho
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rozhovor S br. tomášom mária vlčekom

Brat Tomáš pred niekoľkými týžd-
ňami prijal diakonskú vysviacku 

(píšeme o tom v inom príspevku). Pri 
tejto príležitosti sme ho požiadali o 
rozhovor, aby sme ho viac priblížili na-
šim farníkom.
•  brat tomáš,  kde ste prežili detstvo?
Narodil som sa v Partizánskom, kde 
som prežil prvé dva roky svojho živo-
ta. Pokrstený som však bol v Čavoji, 
v rodnej obci môjho otca. Korene tu 
má celá naša rodina, pretože aj rodi-
čia mojej mamy pochádzajú z Čavoja. 
Keď som mal dva roky, tak sme sa tam 
presťahovali aj my. Detstvo, na ktoré 
sa pamätám, som teda prežil na dedine. 
Keďže naša rodina je dosť veľká, nebol 
som odkázaný len na súrodencov, ale 
vyrastal som aj s bratrancami a sester-
nicami. Bolo to v takom indiánskom 
štýle – väčšinou sme boli rozdelení 
na dva tábory. Niekedy sme boli pro-
ti sebe, inokedy sme spolupracovali. 
Dedko s babkou mali hospodárstvo – 
chovali kravy, prasatá, sliepky, husi… 
Mali niekoľko polí so zemiakmi a inou 
zeleninou a k tomu ešte kosili okolité 
lúky, aby domáce zvieratá mali v zime 
seno. Pre mňa to bolo ideálne detstvo...
Keď som mal šesť rokov, presťahovali 
sme sa do Bratislavy, odkiaľ pochád-
za moja mama. Bývali sme v Novom 
Meste a do školy som začal chodiť 
do Rače, ku školským bratom. Tak sa 
mojou novou farnosťou stala Teplická. 
Dlhé roky sme však každé prázdniny 
trávili v Čavoji spolu s bratrancami a 
sesternicami.
•  z  akej rodiny pochádzate?
Otec vyštudoval elektrotechniku a 
teraz pracuje so záložnými zdrojmi. 
Mama vyštudovala medicínu a pracu-
je v nemocnici na infekčnom oddelení. 
Obaja sú veriaci a sú členmi Spoločen-
stva Misia Máriina. Dá sa povedať, že 
my, deti, sme sa do tohto spoločenstva 
už narodili. Ja som najstarší a mám ešte 
štyroch súrodencov. Dvoch bratov a 
dve sestry. Bratia študujú informatiku, 
jedna sestra tento rok skončila medicí-
nu a druhá je na gymnáziu.
•  kedy a ako došlo k povolaniu a roz-

hodnutiu prijať zasvätený život?
Keď som bol malý, chcel som byť le-

károm, policajtom, kozmonautom… 
Nikdy mi ani na um neprišlo, že by 
som mohol byť kňazom. Všetko spus-
til jeden kňaz, ktorý ma k sebe pozval 
na návštevu a pri odchode sa ma spý-
tal, či by som tiež nechcel byť kňazom. 
Povedal som mu, že nie. On ma začal 
podpichovať, že možno budem. Ja som 
sa bránil, zaťal som sa a od tej chvíle 

som bol rozhodnutý urobiť všetko pre-
to, aby som sa kňazom nestal. Mal som 
vtedy asi dvanásť rokov.
Čím viac som s touto myšlienkou bo-
joval, tým bola silnejšia. Celé moje do-
spievanie sa nieslo v znamení tejto kon-
frontácie. Významný obrat nastal po 
birmovke a Svetových dňoch mládeže 
v Kolíne na Rýnom (2005). Uvedomil 
som si, že takto to ďalej ísť nemôže. Ak 
chcem skutočne spoznať svoje povola-
nie, potrebujem byť otvorený na obe 
možnosti: kňazstvo aj manželstvo.
Toto „otváranie sa“ trvalo dosť dlho. 
Keď som maturoval, rozmýšľal som 
nad kňazským seminárom, ale nebol 
som ešte dosť zrelý na takéto rozhod-
nutie. Najradšej by som bol, ak by sa 
niekto rozhodol namiesto mňa. Našťas-
tie to nikto neurobil… Tým pádom som 
išiel študovať „Počítačové systémy a 

siete“ na Fakultu informatiky a infor-
mačných technológií (FIIT STU), ktorá 
sídli tu, v Karlovej Vsi.
Medzičasom som vďaka Spoločenstvu 
Misia Máriina spoznal minoritov, naj-
prv pátra Luciána a potom pátra Tomá-
ša. Páter Lucián ma pozýval na rôzne 
minoritské akcie a páter Tomáš nám 
viedol stretko. Učili sme sa tam poč-
úvať, čo Boh cez Sväté písmo hovorí 
do nášho života. Také „slovo pre mňa“. 
Zistil som, že Boh sa mi takto prihová-
ra – aj vo veci môjho povolania.
Toto Božie slovo ma vždy zasiahlo, 
ale potom som ho spochybnil, zabudol 
som naň a môj život sa postupne vrátil 
do starých koľají. Všetko sa zmenilo 
na letnej duchovnej obnove, kde som 
opäť pocítil Božie volanie. Pomoc som 
hľadal v Božom slove. Náhodne som 
otvoril evanjelium a bolo tam slovo 
presne pre mňa: čítal som koniec piatej 
kapitoly z evanjelia podľa Jána, ktorá 
presne vystihovala moju situáciu. Ježiš 
hovorí židom, že skúmajú Sväté písmo, 
aby našli Mesiáša, ale nechcú vidieť, 
že Sväté písmo ukazuje na Ježiša. Sú 
schopní uveriť hocičo hocikomu, ale 
keď k nim príde sám Boží Syn, tomu 
neveria. V týchto Ježišových slovách 
som sa našiel aj ja a cítil som, že ak 
chcem byť úprimný sám voči sebe, už 
moje povolanie nemôžem ďalej spo-
chybňovať. Vtedy som Ježišovi po-
vedal „áno“. Nikdy v živote som tak 
ťažko nezaspával, pretože som si uve-
domoval, čo to znamená. Koniec štúdia 
informatiky, koniec dobrej brigády, 
koniec nádeje na manželstvo… Po nie-
koľkých dňoch som však našiel to, čo 
mi dovtedy chýbalo - vnútorný pokoj. 
S odstupom času vidím, že som dostal 
oveľa viac, než som dal.
•  čo pre vás znamená život v komu-

nite rehoľníkov?
Postupne si v tejto komunite hľadám 
svoje miesto. Boh ma povolal k minori-
tom a ku kňazstvu, ale nedal mi presný 
plán toho, čo mám robiť. Ukazuje mi to 
postupne: spoznávam seba i spolubra-
tov a v tomto spoločenstve sa učím 
využívať svoje talenty a odstraňovať 
svoje nedostatky.
Je to ako život v rodine, s tým rozdie-
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za Ľudovítom koSnáčom

lom, že v rodine sa poznáte odmalička...
•  ako ste prežívali prípravu a samot-

né svätenie za diakona?
Dosť hekticky, pretože to bolo upro-
stred skúškového obdobia. Momentom 
zastavenia sa boli pre mňa duchovné 
cvičenia pred vysviackou. Prežil som 
ich v Poľsku, so spolubratmi z Krako-
va, ktorí sa tiež pripravovali na vysvi-
acku.
Samotnú vysviacku som prežíval v po-
hode. Urobil som, čo sa dalo, a zvyšok 
som odovzdal do Božích rúk... Chcel 
som, aby to bol pre všetkých moment 
stretnutia. S Bohom a s ľuďmi. Mys-

lím si, že sa to podarilo. Prišlo nielen 
mnoho mojich príbuzných, ale aj veľa 
farníkov z Karlovej Vsi a Teplickej.
•  aké sú vaše predstavy o ďalšom ži-

vote?
V tomto roku by som chcel úspešne do-
končiť šiesty ročník. V prvom rade tre-
ba napísať diplomovú prácu. Pred písa-
ním prác mám veľký rešpekt, pretože 
treba sedieť na zadku, čítať a písať. Ja 
som radšej v pohybe… Dopočul som 
sa však, že môj farár z Teplickej mi už 
začal organizovať primície. Nechcel by 
som ho sklamať tým, že budem naťa-
hovať štúdium.

Popritom by som sa chcel venovať 
mladým. Nielen birmovancom, ale aj 
tým po birmovke. Túžim po tom, aby 
si našli  svoje miesto v Cirkvi aj v našej 
farnosti, aby sa tu cítili ako doma.
No a potom? Predpokladám, že sa roz-
lúčime a ja z Bratislavy odídem. Kam, 
to zatiaľ neviem. Ale keď sú všetci Le-
vočania v Bratislave...
Ďakujeme bratovi Tomášovi za odpo-
vede. Vyprosujeme mu plnosť Božích 
milostí a úspešné zvládnutie štúdia. 
Nech ho naša nebeská Matka sprevád-
za na jeho ďalšej púti. 
 v. š. 

Dňa 10 septembra 2017 náhle zomrel náš dlhoročný farník, 
Ing. Ľudovít Kosnáč, CSc., narodený 24. decembra 1929. 

Mnohí ste ho poznali osobne, niektorí len z videnia.
O bližšie vyjadrenie k osobe zosnulého sme poprosili jeho 
syna Benjamína, ktorý v súčasnosti pôsobí ako duchovný vo 
farnosti Bratislava – Blumentál.

s v e d e c t vo  s y N a
Náš ocko sa narodil v Cíferi na Štedrý večer roku 1929. Mož-
no aj dátum jeho narodenia akoby prorockým spôsobom pred-
značil štedrosť jeho života, ktorú sme mali možnosť zažiť.
Po štúdiách na základnej, strednej a vysokej škole, ako che-
mický inžinier, si našiel prácu vo Výskumnom ústave zvárač-
skom v Bratislave, kam sa čoskoro po svadbe s Máriou Dulo-

vičovou, tiež Cíferankou, presťahovali. Ich manželstvo trvalo 
60 rokov. Mali spolu 6 detí,  18 vnúčat, 2 pravnúčatá.  
Otec mal rád svoju manželku, našu mamičku, s ktorou spolu 
vychovávali 4 synov a 2 dcéry. Ukázal nám svojím príkladom, 
čo to znamená pomáhať svojej žene. Poctivo pracoval ako ve-
decký pracovník, ale keď „padla“, tak sa vracal domov, aby jej 
s nami pomohol. Jeho pomoc bolo vidno vo varovaní, vysáva-
ní, dozretí na domáce úlohy, v povzbudení ku športu a hre na 
klavír, v zasvätení nás do záhradkárskej práce, atď. 
Ocko mal rád nielen svoje deti, ale aj vnukov a vnučky, kto-
rých rád kočíkoval, vyzdvihol zo školy, tréningov, išiel na ich 
koncerty z hudobnej školy, naučil ich hrať karty a vytĺkať ore-
chy. A nadovšetko rád nám, aj im, vymýšľal a rozprával roz-
právky. Tešil sa každému novému životu. Keď sa dozvedel, že 
čaká niekto z nás bábo, nikdy nepovedal: „Čo? Do tejto doby 
?“ Každé dieťa bolo vždy požehnaním. 
Ale najvzácnejší dar, ktorý sme od otca dostali, bol príklad 
žitej viery. Jeho viera bola osobná a živá. Okrem spoločnej 
rodinnej modlitby sme ocka videli modliť sa na kolenách pri 
posteli. Pravidelne čerpal Božiu milosť z dennej svätej omše a 
svätého prijímania, z pravidelnej svätej spovede, z čítania Svä-
tého Písma či inej náboženskej literatúry. Ukázal nám, že ako 
laik má budovať Cirkev svojimi darmi a talentami, a tak bol 
členom spevokolu, ako aj súčasťou spoločenstva viacerých 
manželských párov. Často pomáhal pri kostolných brigádach 
a na dôchodku počas adorácií dvíhal v modlitbe mnohých.  
Tieto komponenty osobného náboženského života mal pevne 
zabudované pred, počas i po skončení komunistického reži-
mu, ktorý sa z náboženstva a veriacich ľudí vysmieval. Ocko 
nám ukázal, že viera a veda nie sú vôbec v konflikte, ale sa 
dopĺňajú. 
Otec neznášal čas, ktorý musel stráviť v nemocnici. Jedna z 
jeho veľkých túžob bola, aby zomrel doma. Bolo mu to do-
priate, keď v nedeľu, po raňajkách, sa s ním jeho najmladšia 
dcéra začala modliť slávnostný ruženec a pri druhom desiatku, 
Nanebovstúpenie Pána Ježiša, vydýchol naposledy a odovzdal 
svoju dušu Nebeskému Otcovi.  Benjamín Kosnáč
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•  Dňa 10. júna 2017 brat Tomáš Mária Vlček 
prijal diakonskú a karloveský farník Matej 
Balázsi kňazskú vysviacku. Svätenia im 
udelil o. arcibiskup Stanislav Zvolenský 
v katedrále sv. Martina.

•  V utorok 13. júna 2017 svätú omšu pri prí-
ležitosti sviatku Antona Paduánskeho spre-
vádzanú spevom farského zboru celebroval 
páter Jozef spolu s jeho rehoľnými predsta-
venými, p. Tomášom a p. Petrom. Keďže sv. 
Anton pomáha vzbudzovať v srdciach re-
hoľné povolanie, miništrantom pátri dovoli-
li, aby sa na tejto sv. omši obliekli ako mino-
riti. V homílii sa veriacim prihovoril diakon 
Tomáš, ktorý poukázal na „zázrak spolo-
čenstva“. Kazateľ vyzdvihol skutočnosť, že 
naša bratislavská farnosť je spoločenstvom 
spoločenstiev a povzbudil nás, aby sme ne-
prežívali svoj vzťah s Pánom Bohom indivi-
duálne, ale spolu s inými bratmi a sestrami. 
Po svätej omši si veriaci uctievali relikvie 
sv. Antona a domov si odniesli požehnaný 
chlieb – znak pokoja a dobroty, darov načer-
paných v cirkevnom spoločenstve

•  V sobotu 17. júna 2017 otec biskup Jozef 
Haľko udelil sviatosť birmovania 45 mla-
dým z Karlovej Vsi a okolia.

•  18. júna 2017 v karloveskom kostole sv. 
Františka  zložilo  15 chlapcov miništrant-
ské sľuby. 

•  V utorok 20. júna 2017 si mladí z Karlo-
veskej farnosti  po poslednej mládežníckej 
sv. omši zorganizovali v priestoroch kláštora 
grilovačku.

•  V kostole sv. Michala Archanjela v bra-
tislavskej Karlovej Vsi bola v stredu 28. 
júna2017 otvorená výstava fotografií z Púte 
na Mariánsku Horu v Levoči, ktorá potrvá 
až do hodov, ktoré v Karlovej Vsi slávime 
na prelome septembra a októbra. 

•  Vo štvrtok 22. júna 2017 putovala skupinka 
mariánskych ctiteľov, členov Ružencového 
bratstva a Rytierstva Nepoškvrnenej z Kar-
lovej Vsi do Jaroviec. Pútnikov sprevádzal 
páter Jozef Sukeník. V Kostole sv. Mikuláša 
v Jarovciach sa od októbra minulého roku 
nachádza putovná socha Panny Márie z ra-
kúskeho Mariazellu.  Kópia sochy Madony 
z tamojšej baziliky navštevuje veriacich v 
chorvátskych dedinách na území Rakúska, 

Maďarska a Slovenska od jej vyhotovenia v 
roku 1973. Na Slovensku je už po druhý raz.

•  V sobotu 24. júna sme slávili prvú (primič-
nú) sv. omšu s dp. Matejom Balázsim, no-
vokňazom pochádzajúcim z našej farnosti. 
Sv. omša bola ďakovnou bohoslužbou za dar 
nového kňazského povolania. Novokňaz  od 
júla 2017 z poverenia bratislavského arcibis-
kupa pôsobí ako kaplán v Stupave 

•  V dňoch 30. 6. – 2. júla 2017 sa konal ďalší 
farský rodinný splav Malého Dunaja.

•  V týždni od 9. júla 2017 Kňazský seminár 
sv. Františka Xaverského v Badíne prichýlil 
účastníkov letnej duchovnej obnovy spolo-
čenstva Misia Máriina pod vedením pátra 
Luciána Boguckého, OMFConv.

•  Naši miništranti pod vedením pátra Martina 
po ročnej prestávke opäť zavítali do brehov-
ského kláštora, aby tam prežili krásny prázd-
ninový týždeň.

•  V týždni od 17. júla 2017 viaceré manžel-
ské páry spolu s deťmi opakovane prežili 
duchovnú obnovu v Brehove pod vedením 
pátra Tomáša.

•  V Termíne od  6. - 17. augusta 2017 sa pod 
vedením pátra Luciána na cestách v okolí 
Ríma konal ďalší ročník obľúbenej farskej 
cyklopúte.

•  V nedeľu 13. augusta 2017, v predvečer 
sviatku sv. Maximiliána, sme si v našom 
karloveskom kláštore pripomenuli dvojité 
mariánske výročie - storočnicu fatimských 
zjavení i sto rokov od založenia Rytierstva 
Nepoškvrnenej. Slávnostnú sv. omšu spolu 
s prítomnými kňazmi celebroval otec biskup 
Jozef Haľko. Ten vo svojej homílii predo-
strel príklad sv. Maximiliána Kolbeho, ktorý 
vystúpil z anonymného radu, aby obetoval 
svoj život za neznámeho spoluväzňa, otca 
rodiny. Pripomenul, že i my sme povolaní 
„vystupovať z radu“ anonymity a vydávať 
v dnešnom svete svedectvo o Kristovi. Na 
slávnosti sa zúčastnili zástupcovia Rytier-
stva Nepoškvrnenej z viacerých kútov Slo-
venska, z Českej republiky, ako aj členovia 
iných rehoľných inštitútov: milosrdní bratia 
a bratia františkáni. Po sv. omši  bola otvo-
rená výstava Život a dielo sv. Maximiliána 
M. Kolbeho. 

•  Mládež z farnosti bola pozvaná do Šaští-

na v piatok 15. septembra na večerný 
program. Odchod autom bol spred kláš-
tora. V tento deň sa konala aj cyklopúť 
mladých do Šaštína pod názvom: po sto-
pách saleziána dona Titusa Zemana.

•  V týždni od 18. do 24. septembra 2017 
(v stredu, piatok a sobotu) boli jesenné 
kántrové dni. Záväzný bol jeden deň. 
Obsahom jesenných kántrových dní bolo 
poďakovanie za úrodu.

Ide misionár po púšti a zrazu sa pred ním 
zjaví lev. Misionár sa začne modliť:
- Pane bože daj tomu levovi kresťanské 
city.
A ten lev sa postaví na zadné, zopne ruky 
a hovorí:
- Pane, ďakujem ti za jedlo, ktoré teraz 
prijmem.

•

Farár si umýva auto. V rámci širokého 
ekumenizmu sa rozhodne, že umyje auto 
aj susedovi - rabínovi. Vezme kýbel vody 
a s radostným úsmevom, chváliac Pána 
za tento dobrý skutok, ktorý mu pripravil, 
uskutoční svoj úmysel.
Ledva skončil umývanie, ozve sa divný 
škripot. Čo je? Obzrie sa a vidí rabína s 
pílkou, ako píli výfuk na jeho aute.
- Prečo mi píliš výfuk ?
- Ty si moje auto pokrstil, ja tvoje obre-
žem!

•

Jožko sa spovedá kaplanovi:
J: Kradnem.
K: Zle. Musíš hovoriť „kradol som“.
J: Kradnem.
K: Nechápeš? Máš v minulom čase vyme-
novať svoje hriechy.
J: Kradnem ...
K:Kde mám hodinky?
J: Kradol som.

zaznamenali Sme
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