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Zo Svätého písma vieme, že Pán Ježiš 
pred tým ako odišiel k svojmu Ne-

beskému Otcovi, dal apoštolom niekoľ-
ko prisľúbení a poveril ich dôležitým po-
slaním. Apoštoli mali svedčiť o tom, čo 
ich Pán Ježiš učil, čo vykonal a aké bolo 
Jeho poslanie na zemi. Bola to pre jedno-
duchých rybárov veľmi zodpovedná úlo-
ha. Svedčiť v novozaloženej Cirkvi na 

čele s apoštolom Petrom o tom, že Ježiš 
je Božím Synom, svedčiť o Božom krá-
ľovstve. Zo skutkov apoštolov vieme, že 
začiatky neboli ľahké, hoci im Pán Ježiš 
prisľúbil, že bude s nimi až do skončenia 
sveta a pošle im duchovnú posilu, Ducha 
Svätého. 

Všetkým nám je známa udalosť zosla-
nia Svätého Ducha, kedy apoštoli spolu 
s Pannou Máriou, sústredení na mod-
litbe, prijali  Jeho dary. Túto udalosť 
si v Cirkvi pripomíname a slávime po 
vystúpení Pána Ježiša k svojmu Otcovi 
sviatkami, ktoré patria tretej Božskej 
osobe - Duchu Svätému. 

S pôsobením Ducha Svätého sa v na-
šom živote prvýkrát stretáme pri svia-
tosti krstu. Už ako novonarodené deti sa 
stávame deťmi Božími a ani netušíme, 
akú veľkú milosť dostávame. Potom, 
vo sviatosti birmovania, prijímame 
dary Ducha Svätého a máme svedčiť  

o evanjeliu v našom živote.  S pôsobe-
ním Ducha Svätého sa však stretáme 
takmer v každej chvíli nášho života. 
Možno si to ani neuvedomujeme, ale ak 
sa hlbšie zamyslíme nad tým, s čím sa v 
živote stretávame, zistíme, že Boh nám 
dáva vždy viac možností slobodne sa 
rozhodnúť, ako budeme reagovať. Nie-
kedy sa nám stáva, že pochybujeme, sme 
vo svojich rozhodnutiach neistí a nevie-
me, či konáme správne. Práve v takých 
chvíľach prosme o dary Svätého Ducha, 
aby naše rozhodnutia boli v súlade s Bo-
žou vôľou. Často sa nám tiež stáva, že sa 
nám núkajú možnosti, z ktorých jedna je 
prejavom lásky k blížnemu a druhá pre 
nás jednoduchšia a pohodlnejšia a teda 
oveľa lákavejšia. Je však potrebné sa za-
myslieť, čo je dobré pre našu dušu a čo 
pre telo. Napríklad si v pohodlí pozerať 
nejaký zaujímavý film nie je nič zlé, 
ale ak vieme, že v susedstve je človek, 
ktorý potrebuje priniesť nákup, alebo 
možno počuť pár milých slov, lebo žije 
sám, je určite oveľa správnejšie poskyt-
núť pomoc blížnemu. Buďme vnímaví 
na pôsobenie Ducha Svätého veď každá 
dobrá myšlienka, ktorá sa objaví v na-
šej mysli a pozýva k dobrému skutku je 
Jeho pozvaním. Je to veľký dar, ktorý 
dostávame zadarmo a je na nás, ako ho 
využijeme.

Blížia sa sviatky Turíc a mnohí z nás sa 
zúčastňovali aj Novény k Duchu Sväté-
mu. Touto deväťdňovou pobožnosťou 
sme sa duchovne pripravovali na pre-
žitie sviatkov Ducha Svätého. Nech je 
aj táto pobožnosť prípravou našich sŕdc 
a duší na hlboké, duchovné a dôstojné 
slávenie týchto sviatkov.  

Marianna Štolcová

Pôsobenie svätého Ducha v živote veriacich
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Prvým cirkevným spisovateľom, 
ktorý rozvinul vážnu spisova-

teľskú činnosť a najvýznamnejším 
apologétom (obrancom) druhého sto-
ročia bol svätý učeník Justín.
Narodil sa  okolo roku 100 v Palestí-
ne. Mal bystrý rozum a rád sa veno-
val učeniu. Neskôr sa začal venovať 
filozofii o ktorej sám hovoril, že je 
v Božích očiach  bezpodmienečným, 

veľkým a cenným dobrom, pretože 
len ona jediná nás približuje a vedie 
k Bohu.
Ako mladík prešiel všetky pohanské 
filozofické školy, ale postupne ich za-
nechal. Po jednom stretnutí s nezná-
mym starcom a bližšom zoznámení sa 
s učením Ježiša Krista sa začal veno-
vať Svätému písmu a pod pôsobením 
Božej milosti dospel k nezvratnému 
presvedčeniu, že  kresťanská filozofia 
je jediná, pevná a potrebná a tak sa 
stal kresťanom.
Svätý krst prijal približne v r. 130. Bol 
nielen filozofom, ale stal sa aj apošto-
lom a začal hlásať Kristovo učenie 
medzi pohanmi. Poučený vlastnou 
skúsenosťou začal hlásať, že povin-
nosťou kresťanov je učiniť kresťan-
ské náboženstvo dostupné každému. 
Zároveň začal aj písať o kresťansko-
-katolíckej viere, opisovať a vysve-
tľovať, čo sa deje na kresťanských 
zhromaždeniach.

Justínovo vystupovanie, písanie 
a obrana kresťanstva presvedčili cis-
ára natoľko, že zakázal väzniť kresťa-
nov len preto, že sú kresťanmi. V di-
ele: „Dialóg so židom Trifonomom“ 
podal svoj životopis a dokazoval, že: 
1. Starý zákon prestal platiť vyhlá-
sením nového Kristovho zákona, 2. 
Boh, ktorý sa v Starom zákone zja-
voval patriarchom i prorokom, je Slo-

vom Božím vteleným do Pre-
čistej Panny Márie, 3. pravým 
Izraelu sľubovaným semenom 
Abraháma a dedičom všetkých 
starozákonných prisľúbení je 
Kristova Cirkev, do ktorej sú 
povolaní všetci ľudia, taktiež 
aj pohania.
Približne v r. 165 prefekt Rus-
ticus dal Justína aj jeho niek-
torých žiakov uväzniť. Na 
posmešnú otázku prefekta: 
„Čo si myslíš, že ak Ťa dám 
zbičovať a zoťať Ti hlavu, tak 
sa dostaneš do neba?“, Justín 
odpovedal: „Ja si to nielen 
myslím,  ale som si celkom 
istý, pretože ja mám prisľúbe-
nie od samého Krista Spasi-
teľa!“ Keďže Justín aj jeho 

spoluväzni zotrvali na svojom učení, 
dal ich prefekt zbičovať a potom sťať 
mečom.
Na svoju smrť kráčali so spevom žal-
mov, spojení bratstvom jednej viery 
a priateľstvom rovnakého osudu, keď 
predtým Justín vyhlásil: „Nás nič od 
Krista, nášho Spasiteľa, neoddelí.“
Vzácne napísané diela, akty o súde 
a mučeníctve svätého Justína sa za-
chovali až dodnes. Svätý Justín je 
jedna z najobľúbenejších postáv  naj-
staršej doby kresťanstva. On sám, 
ako prvý z katolíckych spisovateľov 
bránil kresťanskú pravdu jej dôklad-
ným vysvetľovaním a presvedčivými 
dôkazmi zo zjavenia a rozumu. Vo 
svojich dielach vysvetlil rozdiel me-
dzi kresťanským učením a pohanskou 
filozofiou.
Sviatok sv. Justína si každoročne pri-
pomíname 1. júna.
V. Š.  Spracované podľa knihy: Život 
svätých

svätý mučeník Justín FilozoF
s Pátrom Jánom 
Ďuricom, sJ 
o božskom srDci 
Ježišovom

Na prvý piatok mája 2017 sme na ve-
černej sv. omši v kostole sv. Fran-

tiška privítali pátra Jána Ďuricu, SJ. Pá-
ter Ďurica, známy verejnosti najmä ako 
redaktor časopisu Posol, je aj známym 
biblistom a horlivým šíriteľom úcty 
k Božskému Srdcu Ježišovmu.

Vo svojom vystúpení zdôraznil, že pre 
kresťana je každý prvý piatok v mesiaci  
úžasnou príležitosťou formovať svoje 
srdce, vnikať hlbšie do eucharistie a tak  
dosahovať jednotu s Božským Srdcom 
Pána Ježiša.
Pripomenul slová Pána, ktoré povedal 
učeníkom pri rozmnožení chleba a rýb: 
„Vy im dajte jesť“  (Lk (9,10-17) – aby 
potom zázračným spôsobom rozmnožil 
aj chlieb aj ryby. No chlieb, ktorý nám 
dáva Otec, je iný chlieb. Je to chlieb, 
ktorý naozaj zostúpil z neba, je to živý 
chlieb a kto ho je, bude mať večný život. 
Tu Pán Ježiš zjavil svoje božstvo a ne-
skôr na Golgote to potvrdil, keď svoje 
telo vydal za život sveta.
Páter Ďurica ďalej hovoril aj o fatim-
ských sobotných pobožnostiach, ktoré 
nás zaväzujú misijným príkazom. Kaž-
dý z veriacich by sa mal snažiť priviesť 
do Božieho chrámu aspoň jedného člo-
veka bez viery.
Po sv. omši bol v kostole premietaný 
film o histórii úcty k Božskému Srdcu 
Ježišovmu, ktorý priblížil konkrétne prí-
pady zasvätenia Božskému Srdcu Ježi-
šovmu (napr. mor v meste Marseille v r. 
1720, ktorý sa skončil, keď miestny  ar-
cibiskup zasvätil mesto Božskému Srd-
cu). Na príprave filmu pre slovenských 
divákov sa podieľal aj karloveský rodák, 
páter Jozef Bartkovjak, SJ. V. Š.
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Zo srdca Vás pozývame zapojiť sa 
do možnosti pomoci bolestne tr-

piacim deťom - je možnosť si duchov-
ne adoptovať jedno, Pánovi známe 
vojnou trpiace / utečenecké dieťatko, 
duchovne ho z lásky a s láskou podpo-
rovať modlitbou, obetou.
Trvanie tejto duchovnej adopcie by 
malo byť dlhšie ako 9 mesiacov.  
Možno si duchovne adoptovať len jedno 
vojnou trpiace / utečenecké  dieťatko.
Ten, kto si chce duchovne adoptovať 
také dieťatko, najprv nech to Pánovi 
povie svojimi vlastnými slovami zo 
srdca, že si berie do duchovnej adop-
cie jedno, Jemu známe vojnou trpiace 
/ utečenecké dieťatko a že ho s láskou 
bude podporovať modlitbou a obetou.
Je to záväzok, ktorý prijímame. Touto 
formou sa zaväzujeme z lásky a túžby 
pomôcť vojnou trpiacim / utečeneckým 
deťom.
Táto duchovná adopcia pozostáva z: 
každodennej krátkej modlitby vlast-
nými slovami zo srdca, z desiatku sv. 

„Priateľstvo... myslím, že ako to už vy-
plýva aj zo skautského zákona, skaut je 
priateľ všetkých ľudí.“ (Vojto Tóth)

Dňa 15.5.2017 odišiel k Pánovi vo 
veku 84 rokov hrdý Karlovešťan, 

oldskaut, chemik a „večný študent“ Voj-
tech Tóth, aktívny karloveský farník, za-
nietený historik a nadšený prispievateľ 
do farského časopisu Svätý Michal.
Vojtech Tóth sa narodil 4.3.1933 v Bra-
tislave. Rodený Karlovešťan po vyštu-
dovaní pôsobil v praxi i na Chemickej 
fakulte SVŠT. Ako písal na stránkach 
nášho časopisu, po smrti manželky zo-
stal sám s troma deťmi, ktorým však na-
hrádzal aj matku. V jeho živote tak mala 
pevné miesto rodina a práca, ale aj skau-
ting, príroda, vzdelávanie sa a aktivita 
vo farnosti (ružencové bratstvo, seniori, 
púte a iné).

Vojta si budeme pamätať ako aktívne-
ho človeka z neutíchajúcou energiou 
a plánmi. Ako radostného a večne mla-
dého figliara s nenapodobiteľným hu-
morom. Ako skauta, oldskauta a člena 

Rady oldskautov. Ako človeka, túžia-
ceho po poznaní – absolvoval viaceré 
odbory univerzít tretieho veku (dejiny 
a pamiatky Bratislavy, počítače a infor-
matizácia spoločnosti a najmä teológia, 
ktorú ukončil aj magisterskou promó-
ciou). Ako nadšeného cestovateľa a pút-
nika. Ako nadšeného propagátora dejín 
a karloveského patriota. Ako najplod-
nejšieho autora farského časopisu Svätý 
Michal, kde sa sústreďoval na aktuálne 
udalosti a ich fotodokumentáciu a pre-
dovšetkým dejiny farnosti a kostola sv. 
Michala.
Vojto, budeš nám ľudsky chýbať. Vieme 
ale, že si u Pána, veď si ho nasledoval. 
A my môžeme nasledovať teba, tvoj prí-
klad aktívnej staroby, tvoje zanietenie 
a neutíchajúcu aktivitu, pokoj a radosť 
toho, ktorý vie, Komu uveril.
Redakcia, s vďakou Vojtovi a za Vojta

ruženca, (môže byť aj korunka k Bo-
žiemu milosrdenstvu), prípadne ďalšie 
obety (napr. obetovanie utrpení, boles-
tí, prác, námah, skutkov...)
Hlavná forma modlitby je adorácia – 
duchovná služba lásky na Eucharistic-
kej adorácii, ktorú obetujeme za tých-
to maličkých - sú to naozaj chudobní 
Pána, s láskou a dôverou ich vkladajme 
a ponárajme do Ježišovho Srdca.

brat  martin sa vyJaDril 
takto:
,,Určite je dobré modliť sa za trpiace 
deti – vrátane duchovnej adopcie.
Modlitba, desiatok ruženca, prípadne 
ďalšie obety pokladám za dobrú formu 
duchovnej adopcie.
Povzbudzujem k tejto obete a vypro-
sujem Vám požehnanie všemohúceho 
Boha + Otca, Syna i Ducha Svätého.
Svoje kňazské požehnanie udeľujem 
všetkým, ktorí sa podujmú na túto krás-
nu službu Pánovým maličkým.“

Katka Čibová

Duchovná aDoPcia voJnou trPiaceho 
/ utečeneckého Dieťatka 

za voJtom tóthom
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Pôstna duchovná obnova 

V dňoch  6. – 8. apríla 2017  pri ve-
černých sv. omšiach v kostole sv. 

Františka sa nám v rámci  pôstnej du-
chovnej obnovy  prihovoril P. Tomáš 
Prajzendanc CCG, z Marianky.
Predmetom rozjímaní bolo odpustenie. 
Páter Tomáš nám vysvetlil, že naša ne-
ochota odpustiť spôsobuje, že do nášho 
srdca sa postupne vkráda tvrdosť. Tá 
bráni rozvoju milosti, ktorú sme dostali 
od Boha. Paradoxne sa tak obeť postup-
ne mení na kata. Neraz sa totiž, práve 
vplyvom tvrdosti nášho srdca začíname 
správať tak, ako tí, ktorí nám ublížili, či 
ešte stále ubližujú.
Odpustenie je nutnosťou ľudského 
srdca, pretože ak neodpustím, pomaly 
umieram, lebo ľahostajnosť a krutosť 
ma zmenia na horkosťou naplneného 
človeka. To je to, čo nechcem a predsa 
to robím. Poukázal v tejto súvislosti na 
učenie sv. Pavla  (List Rimanom - ka-
pitola 7,15 - Ani nechápem, čo robím, 
lebo nerobím to, čo chcem, ale robím to, 
čo nenávidím).
Odpustenie je totiž spiritualita, ktorú sa 
musíme učiť každý deň a stále sa du-
chovne očisťovať. Musí to byť nutnosť, 
rovnako ako je nutnosť očistiť si telo 
pravidelným umývaním.
Neraz naše odpustenie podmieňujeme 
tým, že ten, ktorý nám ukrivdil, sa nám 
musí ospravedlniť. Naráža to však na 
niekoľko problémov. Napríklad, že ten, 
kto nám ublížil, si vôbec nemusí byť 
vedomý toho, že sa cítime poškodení, 
že trpíme, že je ponížená naša ľudská 
dôstojnosť. Problémom môže byť aj to, 
že náš vinník vôbec nemusí mať chuť 
sa nám ospravedlniť a tak by sme mohli 
čakať zbytočne až do súdneho dňa.
Skutočné odpustenie má však dve strán-
ky a obe máme vo svojich rukách. Po 
prvé: ja sám chcem odpustiť, čiže je to 
prejav slobodnej vôle, ktorú nám da-
roval Stvoriteľ a po druhé: ja sám sa 
chcem očistiť a otvoriť sa pôsobeniu 
Ducha Svätého. Odporúča sa krátka 
modlitba: Otče, v mene Ježiša Krista 
odpúšťam všetkým, čo mi ublížili, ranili 
ma atď. Musím ale vedieť o krivde, kto-
rá mi bola spôsobená. Je to teda jasný 
prejav vôle, aj keď možno spočiatku len 
ústami a nie aj v srdci, ale pri opakova-

nej modlitbe Boh začne pôsobiť a srdce 
začne premieňať. Odpustenie je proces, 
ktorý môže trvať aj niekoľko rokov, ale 
je znakom toho, že prejavujem úctu ni-
elen sebe, ale aj inému človeku, ktorý je 
rovnako ako ja, Božím stvorením. Mu-
sím tak urobiť, lebo som synom, či dcé-
rou samotného Boha. Boh zbiera všetky 
slzy, ktoré prelievame z dôvodu nespra-
vodlivosti páchanej na nás a každá slza 
má nepredstaviteľnú hodnotu. 
Keď teda neodpúšťame, rakovina nemi-
losrdenstva začína požierať naše srdce. 
Môžeme si pomôcť rozumom, vedome 
vôľou si uvedomiť, že aj pre mňa, ale-
bo - hlavne pre mňa je dobre odpustiť, 
pretože tak očistím svoje srdce zvnútra. 
Odpustiť býva často veľmi ťažké, skoro 
až nemožné, najmä vtedy, ak nám niek-
to ublížil zámerne, s úmyslom spôsobiť 
bolesť, škodu, utrpenie. Pre takého je 
však pripravený pekelný oheň. A prá-
ve naše odpustenie a milosrdenstvo ho 

môže pred týmto trestom ochrániť.
Udržiavanie nenávisti nás napĺňa hrie-
chom a preto netreba čakať roky, čakať 
do smrti, čakať, že sa nám niekto príde 
ospravedlniť. Treba začať hneď a od-
pustiť tak rýchlo, ako len dokážeme. 
Sami si totiž ani neuvedomujeme mieru 
krivdy, ktorú možno aj my sami neúmy-
selne páchame druhým.
Odpustenie má však aj svoju druhú 
stránku. Neraz sme si vedomí, že sme 
iným ublížili a z rôznych dôvodov sme 
sa neospravedlnili, prípadne sme to ne-
stihli (napr. pre smrť) a teraz sa trápime. 
Sme len slabí ľudia vystavení neustále-
mu pokušeniu. Netreba tento kameň ďa-
lej niesť so sebou, musíme si odpustiť 
a požiadať Boha o pomoc, aby sme sa 

nevracali k tomu, čo bolo, ale s ná-
dejou hľadeli vpred na horizont večnej 
slávy. v. š.

čriePky 
zo života

Každý z nás má spomienky, ku ktorým 
sa rád vracia, lebo môžu byť radost-
né, príjemné, alebo aj trocha záhadné 
a nevysvetliteľné. S jedným takým zá-
žitkom by som sa rada s vami podelila. 

Je to síce zážitok z nemocnice, ale je 
veľmi zaujímavý a ja naň rada spomí-
nam už iba preto, že sa spája s tým, čo 
môže v našom živote spôsobiť prijatie 
Živého Ježiša v Eucharistii.

Moje ochorenie si vyžiadalo dlhší 
pobyt v nemocnici. Od začiatku mali 
so mnou hlavne zdravotné sestry pro-
blém, lebo pri meraní krvného tlaku 
som im spôsobovala nemalé starosti. 
Hodnoty tlaku pri meraní, nikdy nebo-
li také, aké by mal mať zdravý človek. 
Vždy boli vysoké a zbytočné boli moje 
upozornenia, že mi stačí vidieť tlako-
mer a môj tlak už beží do závratných 
čísiel. Upokojili sa až po konzultácii 
s lekárom z interného oddelenia, kto-
rý im u mňa potvrdil syndróm bieleho 
plášťa.

Raz prišla zdravotná sestra, odmerala 
mi tlak a položila mi otázku, dosť ne-
zvyčajnú pri meraní tlaku. Spýtala sa, 
či náhodou nebol u mňa kňaz. Na čo 
som jej odpovedala, že práve odišiel 
a priniesol mi Pána Ježiša v Eucharis-
tii. Pozrela na mňa, usmiala sa a pove-
dala: „Máte dobrý tlak“. Napadlo ma, 
samozrejme, veď predsa práve ON je 
najlepším lekárom duše i tela.

Vďaka Ti môj drahý Priateľ a Lekár, 
za tento malý zázrak, ktorý tiež sved-
čí o Tvojej  prítomnosti v Eucharistii, 
láske a veľkosti Boha. M.Š.                                                                                  
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Vo štvrtok, 6. apríla 2017, po večer-
nej sv. omši sme v rámci pôstnej 

meditácie privítali v kostole sv. Fran-
tiška pani Annu Orlovskú z obce Žeh-
ra. Navštívila nás na pozvanie otcov 
minoritov, aby nám metódou Biblia 
pauperum predstavila a priblížila kon-
cept stredovekej fresky z Kostola Du-
cha Svätého v Žehre. Freska má názov 
Strom života.
Na ploche  niekoľkých štvorcových 
metrov predstavuje celé dejiny spásy 
od stvorenia človeka a prvého hriechu 
až po obetu Ježiša Krista na kríži a prá-
ve cez neho aj znovudarovanie ovocia 
stromu života vykúpenému ľudstvu.
Pani Orlovská sprevádza návštevy 
a poskytuje odborný výklad v kostole 
v Žehre už dvadsať rokov, ale toto bola 
jej prvá prednáška mimo Žehru.
V úvode nám priblížila históriu kostola, 
ktorý bol postavený v roku 1275. V po-
slednej štvrtine 14. storočia bol kostolík 
vyzdobený freskami. Freska je maľba 
do vlhkej omietky, pri ktorej sa farba 
s omietkou lepšie spojí, vďaka čomu sa 
maľba stáva trvanlivejšou. V 17. storočí 
boli pôvodné fresky prekryté inou maľ-
bou, neskôr z dôvodu moru z preven-
tívnych dôvodov všetko bolo vápnom 
natreté na bielo. Maľby boli opätovne 
odkryté v roku 1870. Prvý archeologic-
ký výskum sa v kostolíku uskutočnil už 
v roku 1884. Opravovaný bol aj v ro-

koch 1928 a 1940. V rokoch 1956 až 
1959 boli zreštaurované nástenné maľ-
by.
Meditácia sa skladal z troch častí: pri-
blíženie fresky a obsahový výklad, zhr-
nutie vo veršoch a príbeh o najvzácnej-
šej krvi. Návštevníci s pokorou a najmä 
s úžasom hľadia na najznámejšiu fresku 
- Strom života, kde na ploche štyroch 
štvorcových metrov je pomocou zna-
kov a symbolov zobrazené takmer celé 
Sväté písmo Starého i Nového zákona.
Strom života, na ktorom bol ukrižovaný 
Kristus, delí ľudskú históriu na dejiny 
Starého a Nového zákona. Okolo stro-
mu sa vinie had, od ktorého prijíma Eva 
jablko. Predstaviteľkou Starého zákona 
je ženská postava Synagóga. Nesie na 
sebe znaky ukončenia Starého zákona: 
meč zaseknutý v hlave, zlomená žrď 

bojovej zástavy, osol s rozťatou šijou a 
kolenami, oči previazané šatkou. Sym-
boly naznačujú, že tak sa ďalej ísť nedá. 
Nový zákon predstavuje Ecclesia - Cir-
kev s kráľovskou korunou na hlave. 
V jednej ruke drží bojovú zástavu na 
konci ozdobenú krížom, v druhej ruke 
kalich s hostiou. Sedí na zvláštnom 
zvierati (symbol silnej cirkvi), ktorý 
má štyri rozličné hlavy a nohy (symbol 
evanjelistov). V 14. storočí, keď freska 
vznikla, málokto na vidieku vedel čítať, 
a ak aj vedel, sotva mal doma Bibliu.
Nasledovalo prednesenie veršov a dojí-
mavý príbeh o obetovaní sa  Božieho 
Syna transformovaný na súčasné pome-
ry a krátka beseda v sakristii kostola, 
kde bolo možné zakúpiť si informačné 
a obrazové materiály vzťahujúce sa ku 
Kostolu Svätého Ducha v Žehre. v. š. 

Veľkonočné trojdnie sme začali slá-
viť večernou sv. omšou o 18.00 

hod. v kostole sv. Františka na Zelený 
štvrtok. Omši predsedal P. Peter Gallik, 
koncelebrovali p. Tomáš a páter Martin. 
Súčasťou liturgie bolo aj pripomenutie 
si udalosti, keď Pán Ježiš umyl svoj-
im učeníkom nohy.  Páter Peter Gallik 
symbolicky umyl nohy  svojim spolu-
bratom v kňazskej službe i niekoľkým 
farníkom.
Večer po 21.00 hod.  potom v kostole 

sv. Františka  viacerí farníci  meditovali 
nad  evanjeliom podľa Jána, modlili sa 
ruženec, krížovú cestu a adorovali pred 
Sviatosťou.
Obrady Veľkého piatka sa konali pod 
vedením pátra Tomáša, za asistencie 
diakona Mateja. Pozostávali s boho-
služby slova – umučenie podľa Jána, 
nasledovala  poklona krížu a  sväté pri-
jímanie. 
Po obradoch sa prítomní farníci vydali 
na symbolickú krížovú cestu od kostola 

strom života – Pôstna meDitácia

veľká noc
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smerom do Líščieho údolia. Pri nesení 

kríža sa postupne vystriedali deti, bir-
movanci, seniori, zástupcovia jednotli-
vých spoločenstiev, kňazi. Krížovú ces-
tu sme zakončili spoločnou modlitbou 
a požehnaním.
Na Bielu sobotu dopoludnia sme sa zú-
častnili požehnania jedál, ktoré vykonal 
seminarista z našej farnosti – diakon 
Matej Balázsi (treba uviesť, že sa aktív-
ne a dôstojne zúčastňoval celého veľko-
nočného diania).
Vigíliu na Bielu sobotu viedol páter Jo-
zef. Asistovali P. Peter,  P. Martin a dia-
kon Matej. Okrem tradičnej slávnost-

nej liturgie sme boli svedkami   krstu 
a prvého svätého prijímania s birmov-
kou, ktorého sa dostalo katechumenke 
Zuzane, ktorá si zvolila birmovné meno 
Sofia.
Veľkonočnú nedeľnú svätú omšu 
o 11.30 hod. v kostole sv., Františka 
sme slávili pod vedením pátra Petra
Počas celých sviatkov nás pri svätých 
omšiach i pri obradoch sprevádzal far-
ský spevácky zbor František, ktorý 
veľkou mierou prispel k slávnostnému 
a dôstojnému priebehu sviatku Veľkej 
Noci v našej farnosti. v. š. 

100 rokov oD zJavenia vo Fatime

V sobotu 13. mája 2017 uplynulo 
presne 100 rokov od udalosti, kto-

rá výrazným spôsobom poznačila život 
Cirkvi v 20. storočí.
Vtedy sa totiž v portugalskej Fatime 
trom deťom, súrodencom Hyacin-
te a Františkovi a ich sesternici Lucii  
zjavila Panna Mária. Zjavenia pokra-
čovali až do 13. októbra 1917. Počas 
týchto zjavení Panna Mária deťom vy-
javila tri tajomstvá (ukázala im peklo; 
hovorila o budúcnosti Ruska a problé-
moch, ktoré ho čakajú, ak sa nezasvätí 
Nepoškvrnenému Srdcu Panny Márie; 
opísala útok na Svätého Otca). Súčasne 
ich vyzvala, aby sa každý deň modlili 
ruženec
Pri zjavení 13. júna 1917 Panna Mária 
Lucii povedala, že František a Hyacin-
ta zomrú ešte v detskom veku (stalo sa 
tak v r. 1919 a 1920).  Ďalej prisľúbila, 
že urobí zázrak, aby potvrdila pravo-
sť svojich zjavení, ale až 13. októbra 
1917. Na konci tohto tretieho zjavenia 
Panna Mária naučila deti modlitbu, 
ktorá sa modlí po každom desiatku sv. 
ruženca:
„Ó Ježišu, odpusť nám naše hriechy, 
zachráň nás od pekelného ohňa, priveď 
do neba všetky duše najmä tie, ktoré 
najviac potrebujú tvoje milosrdenstvo.“
13. októbra 1917 do Fatimy prišlo veľ-
mi veľké množstvo ľudí, pretože na 
tento deň bol prisľúbený zázrak. Podľa 
štatistiky 13. októbra do Cova da Iria 
prišlo asi 70 000 ľudí. Okolo poludnia 
v žiare a v blesku prichádza Panna Má-

ria, zjavuje sa im nad nízkym dubom, 
ktorý už je zničený, pretože ľudia ho 
obtrhali. Lucia sa jej opäť pýta, čo si 
od nich žiada. Ona si žiada, aby na tom 
mieste postavili kaplnku na jej počesť, 
pretože je Ružencová Panna Mária. 
Chce, aby sa každý deň modlili sv. 
ruženec a hovorí že vojna sa čoskoro 
skončí.
Potom sa stala zvláštna vec. Slnko, 
predtým zakryté mrakmi, sa začína 
ukazovať. Panna Mária roztvorila ruky 
a vtedy sa stal zázrak nazývaný aj ako 
tanec slnka. Slnko bolo úplne jasné, 
začalo sa točiť a menilo rôzne farby. 
Farebné lúče padali na ľudí, takže aj 
ľudia sa navzájom videli farebne. Za-
čalo veľmi silne rotovať a v tej rotácii, 
akoby padalo na zem. Všetci si mysleli, 
že sa blíži koniec sveta. Ľudia od hrôzy 
a strachu kričali. Padali do blata, mod-

lili sa a prosili o odpustenie hriechov.  
Zázrak Slnka trval asi 10 minút.
Zjavenie sa však ešte neskončilo. Keď 
sa deti pozreli do Slnka, v popredí Sln-
ka uvideli Pannu Máriu, malého Ježiš-
ka a sv. Jozefa. Panna Mária sa im tam 
zjavuje so Sv. Rodinou. To bolo jedno 
zjavenie. Potom sa im  Panna Mária  
zjavila ako Karmelská Panna Mária 
a potom ešte ako  Sedembolestná Pan-
na Mária. 
100. výročie zjavenia sme si v našej 
farnosti pripomenuli pri večernej svätej 
omši 13. mája 2017 o 18.00 hod. Spo-
ločne s pátrom Jozefom Sukeníkom 
sme sa modlili k Panne Márii Fatim-
skej, ďakovali za jej príhovory a pro-
sili o milosť pre tých svojich blízkych, 
ktorí nežijú sviatostným spôsobom ži-
vota. v. š. 
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Takmer dve desaťročia pôsobí v na-
šej farnosti Františkánsky svetský 

rád - Miestne bratstvo  Sv. Maximiliána 
Márie Kolbeho pri kláštore minoritov 
v Bratislave. O jeho vzniku a činnosti 
som sa porozprávala s ministerkou brat-
stva sestrou Ľubicou Zajacovou a nie-
ktorými členkami tohto rádu, ktoré si 
pre náš časopis ochotne zaspomínali na 
začiatky pôsobenia ľudovo nazývaných 
terciárov v Karlovej Vsi. 
Sestra Anna Šoltísová spomína, že po-
čiatky vzniku miestneho bratstva OFS 
(Ordo Franciscanus Saecularis - Fran-
tiškánskeho svetského rádu) súvisia s 
príchodom minoritov do Karlovej Vsi. 
Bolo to niekedy v roku 1999, keď páter 
Stanislav Maciaszek začal hovoriť o za-
ložení rádu a pozval prvých záujemcov. 
Pod jeho vedením sa začali stretávať 
v priestoroch bývalej materskej škôlky 
na Lackovej ulici. Až po postavení kos-
tola a kláštora sv. Františka sa stretnutia 
presunuli do pastoračného centra. 
Dňa 6.6.2003 boli do miestneho brat-
stva pátrom Jozefom Kočšom  prijatí 
prví členovia, ktorí prejavili vážny záu-
jem o život v ráde. Zároveň páter Jozef 
pozval aj sestry, ktoré už boli členkami 
iných bratstiev OFS - s. Anna Sedlá-
ková, s. Matilda Pijačeková, s. Margita 
Fischerová a s. Božena Hoťková. Medzi 
nimi je aj sestra s najstaršie zloženými 
sľubmi dňa 16.4.1958 s. Margita Fische-
rová, ktorá má dodnes odložený letáčik 
z októbra 2004 o novo vznikajúcom 
spoločenstve v našej farnosti a poslala 
nám ho (viď foto). Zároveň si spomína, 
že pred rokom 1989 sa členovia bratstiev 
stretávali len tajne v bytoch, vzhľadom 
k nevôli zo strany vtedajšieho režimu. 
24.6.2004 sa rozhodovalo o prijatí sestier 
do noviciátu. Prvé sľuby v našej farnos-
ti skladalo do rúk brata Juraja Mroceka 
OFS 17.9.2004 päť sestier. Medzi nimi 
i sestra Anna Šoltísová. Dočasné sľuby 
skladala 22.6.2006 a tretie trvalé sklada-
la 17.11.2008. 
Sestra Margita Fischerová pridáva i milú 
spomienku o tom, že v decembri 2006 
sestry Margita Demková, Marcela Kri-
vosudská, a Magda Kúdeľová osobne 

roznášali vianočné darčeky pre starších 
ľudí. 
 Kanonické zriadenie Miestne-
ho bratstva OFS sv. Maximiliána Márie 
Kolbeho pri kláštore minoritov v Kar-
lovej Vsi v Bratislave sa uskutočnilo 
p. Luciánom M. Boguckim OFMConv. 
v súlade s ustanoveniami kanonického 
práva zo dňa 25.1.1983 v zmysle člán-
kov Generálnych konštitúcií na žiadosť 
bratov a sestier a Národnej rady OFS 

na Slovensku dňa 29.1.2007. Prvé voľ-
by do miestnej rady za účasti národné-
ho duchovného asistenta pátra Jakuba 
Mautaurusa OFM boli 29.1.2008. Prvou 
ministerkou miestneho bratstva sa stala 
sestra Matilda Pijačeková, tajomníkom 
brat Štefan Rajský, pokladníčkou sestra 
Margita Fischerová. Magisterkou formá-
cie bola a je dodnes sestra Zlatica Grego-
rová. Duchovným asistentom bol páter 
Jozef Košč. V októbri 2007 sa duchov-
ným asistentom stal brat Martin Mária 
Kollár OFMConv. Voľby sú stanovené 
generálnymi konštitúciami a prebiehajú 
každé tri roky. Voličmi sú bratia a sestry 
so zloženými sľubmi reguly.   
 Svetskí františkáni nabáda-
ní Duchom svätým sa sľubom reguly 
zaväzujú žiť podľa evanjelia, v láske 
k blížnym spôsobom sv. Františka v ich 
laickom stave.  Dá sa povedať, že ide 

o sekulárny stav, ktorý je zasvätený 
Bohu. Františkánsky svetský rád  je 
otvorený pre veriacich každého stavu. 
Vstúpiť doň môžu laici aj svetskí du-
chovní – tí, čo nie sú viazaní večnými 
sľubmi k inému rehoľnému spoločen-
stvu. Spiritualita a apoštolský život la-
ických príslušníkov OFS sa vyznačuje 
tým, že ostávajú žiť vo svete, vo svojich 
svetských podmienkach. Prispievajú 
k budovaniu Božieho kráľovstva účas-

ťou v životných situáciách a v činnosti 
súčasnej doby. Vydávajú svedectvo vie-
ry pred ľuďmi v rodinnom živote, v prá-
ci, v radostiach a utrpení, pri stretnutiach 
s ľuďmi, v účasti na sociálnom živote a 
v bratskom vzťahu ku každému. V osob-
nom živote aj v živote spoločenstva sa 
snažia prehĺbiť vo svetle viery hodnoty 
a ciele evanjeliového života podľa regu-
ly OFS cestou neustáleho obnovovania, 
obrátenia a formácie. Žijú vo svete, sme-
rujú k dokonalej láske a usilujú o posvä-
tenie sveta svojou prácou a v jeho vnútri. 
Bratstvá pôsobia na rozličnej úrovni – 
miestne, oblastné, národné a medziná-
rodné. Každé bratstvo, aj naše oživuje 
a vedie miestna rada a minister. O prijatí 
nových bratov a sestier rozhoduje miest-
na rada po predložení žiadosti. Prijatie 
do rádu sa dosiahne postupne - obdobím 
zasvätenia, obdobím iniciácie (trvajúcim 

Františkánsky svetský ráD – miestne bratstvo 
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•  V dňoch 31. 7. – 4. 8. 2017 bude v Brehove 
letný miništrantský tábor pre chlapcov vo 
veku 8 – 18 rokov

•  Matej Balázsi, diakon, seminarista z našej 
farnosti,  bude dňa 10. júna 2017 vysvätený 
za presbytera. Nový kňaz bude slúžiť pri-
mičnú svätú omšu dňa 24. 6. 2017 o 10.00 
h v kostole sv. Františka z Assisi

•  Dňa 17. 6. 2017 sa v našej farnosti uskutoč-
ní Sviatosť birmovania

PriPravuJeme

aspoň 1 rok), obdobím formácie (trvajú-
cim 2 roky) a profesiou reguly. Svetskí 
františkáni skladajú sľuby chudoby, po-
slušnosti a čistoty. 
Duchovným asistentom bratstva je od 
22.9.2011 páter Peter Gallik OFMConv. 
Členovia bratstva sa stretávajú 2x za 
mesiac každý druhý - párny pondelok 
v mesiaci o 16.00 hod v pastoračnej 
miestnosti pri kláštore. ( HYPERLINK 
„https://minoriti.sk/oznamy-bratislava-
-karlova-ves“https://minoriti.sk/ozna-
my-bratislava-karlova-ves). Prísť do 
tohto spoločenstva môže každý. V sú-
časnosti stretnutia miestneho bratstva 
navštevujú okrem členov aj sympati-
zanti bratstva. Sestra Ľubica zdôrazňu-
je, že celé spoločenstvo sa snaží žiť vo 
svete, v každodennom bežnom živote 
charizmu sv. Františka, ukázať svetu 
Božiu lásku a zároveň sa každý usiluje 
o radikálnu zmenu doterajšieho života. 
Obrátenie a formácia členov sú neustále 
prítomné. Vonkajšími znakmi svetských 

františkánov sú ročná obnova sľubov, 
zúčastňovanie sa na živote bratstva, na 
sv. omšiach, duchovná obnova, ako aj 
nosenie znaku Tau. Posledná obnova 
sľubov nášho miestneho bratstva bola 
3.10.2016 na slávnosť “tranzitu sv. Fran-
tiška“. V predvečer sviatku Zvestovania 
Pána 24.3.2017 viedol p. Peter duchov-
nú obnovu bratstva, ktorá bola venovaná 
téme modlitba a jej stupne - od recito-
vania modlitby, až po modlitbu v láske.
Členovia Miestneho bratstva Františkán-
skeho svetského rádu Sv. Maximiliána 
Márie Kolbeho pri kláštore minoritov 
v Bratislave sú živou súčasťou Františ-
kánskej rodiny a zúčastňujú sa na živote 
našej farnosti. Majú účasť na všetkých 
plodoch františkánskeho spoločenstva. 
Aktívne sa podieľajú na spáse sveta 
svojimi modlitbami a obetami. Svetskí 
františkáni sú na prvý pohľad bežní, ne-
nápadní ľudia, na ktorých vôbec neba-
dať ich neľahkú úlohu – vnášať do sveta 
evanjeliové svedectvo kresťanskej lásky 

františkánskym spôsobom. Ako sa píše 
v knižke – Škola svätého Františka: 
maJú Pôsobiť ako Františ-
kánska soľ, ktorá má Dať 
svetu chuť evanJelia. 
Za zaujímavé rozhovory a cenné pripo-
mienky veľmi pekne ďakujem sestrám 
Ľubici, Margite, Márii, Matilde a Anne.
 M.V.


