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Život nám prináša množstvo ponúk a 
musíme si vybrať, ako konať v ur-

čitých situáciách. Kritéria podľa ktorých 
sa rozhodujeme môžu byť rôzne, ale ako 
kresťania by sme mali predovšetkým brať 
do úvahy či to pre čo sa rozhodneme pri-
nesie dobré, alebo zlé ovocie. 
Náchylnosť konať zlo sme zdedili po na-
šich prvých rodičoch. Niekedy sa stretne-
me s názorom, že keby Adam a Eva v raji 
konali inak, ešte stále máme raj na zemi. 
Mohli by sme teda povedať, že naši prví 
rodičia konali nezodpovedne a stretla som 
aj ľudí, ktorí boli presvedčení, že by to na 
ich mieste určite zvládli. Myslím však, že 
by to nikto z nás nezvládol. Prečo? Pretože 
denne nezvládame bežné skúšky v kolo-

behu nášho života. Len jeden príklad. Boh 
nám vo svojej láskavosti raj na zemi pone-
chal.  Raj nám zostal v kráse a dokonalosti 
našej Zeme a Vesmíru.  Boh ho dal člove-
ku,  aby všetko spravoval múdro a zodpo-
vedne. Ako si človek počína na Zemi, nám 
hovoria výsledky. Opäť našou pýchou, 
chamtivosťou a rozpínavosťou pomaly, 
ale iste spejeme k záhube.
Tak, ako Boh vo svojej veľkorysosti, dal 
šancu prvým rodičom, dáva ju stále aj 
nám. Dáva nám Radcu s úžasnými darmi a 
milosťami pre náš konkrétny život. Radcu 
bohatého a štedrého na dary, len ich treba 
prijať a používať. Je to Duch Svätý so svo-
jimi darmi múdrosti, rozumu, rady, sily, 
poznania, nábožnosti a bázne voči Bohu. 

Prvýkrát sme prijali Ducha Svätého vo 
sviatosti krstu a dostali tak nezmazateľný 
znak Božej lásky a stali sa Božími deťmi. 
Neskôr, pre zrelé používanie darov Ducha 
Svätého, sme prijali sviatosť birmovania a 
je to už na každom z nás, ako tieto božie 
dary vo svojom živote používame.
Dajme priestor Duchu Svätému, počúvaj-
me, čo nám hovorí v tichom rozjímaní, 
v modlitbe, pokoji, oslobodení od zhonu 
dnešnej doby, vnímajme každý Jeho pod-
net. Nechajme sa viesť Jeho múdrosťou, 
radou, poznaním, nábožnosťou, bázňou 
pred Bohom, aby sme raz mohli povedať: 
Bože, s Tvojou pomocou, som bojoval 
dobrý boj. Nech nám dobrotivý Pán po-
máha.  Marianna Štolcová

Nechajme sa viesť svätým Duchom
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Svätý Atanáz, alebo Atanáz Alexan-
drijský, či Atanáz Veľký, gr. Atha-

nasios, bol grécky cirkevný otec, ale-
xandrijský patriarcha. Sv. Bazil Veľký 
nazýva Atanáza „lekárom, ktorého 
ustanovil Boh na liečenie cirkevných 
rán“.
Sv. Atanáz sa narodil v egyptskom 
meste Alexandria v r. 297 v kresťan-
skej rodine. Na jeho výchovu dbal 
muž menom Alexander, ktorý sa ne-
skôr stal biskupom jeho rodného mes-
ta. Rástol v múdrosti a čnosti, poznal 
sa aj so sv. Antonom Veľkým, pričom 

sa označoval za jeho učeníka. Pravde-
podobne počas pobytu u neho napísal  
niektoré svoje spisy (Reč proti poha-
nom, O vtelení Slova).
Asi v roku 318 sa stal diakonom. V 
tom čase začal jeho neúnavný boj 
proti arianizmu, bludu, ktorý popieral 
božstvo Ježiša Krista a rýchlo sa šíril. 
V roku 325 sprevádzal svojho biskupa 
Alexandra na koncile v Nicei. Keďže 
biskup bol už starý, namiesto neho 
prehovoril diakon Atanáz. Podal veľ-
mi jasnú a pravdivú náuku o božstve 
Ježiša Krista. Po tomto koncile sa bo-
jovým heslom na najbližších 50 rokov  
stalo Nicejské vyznanie viery.
Tri roky po koncile biskup Alexander 
zomrel a sv. Atanáz sa stal patriar-
chom Alexandrie, hoci mal vtedy len 

okolo tridsať rokov a tejto hodnosti sa 
vzpieral. V januári 329 prijal biskup-
ské svätenie. Sv. Gregor z Nazianu 
o ňom neskôr napísal: „On bol prvý 
nad všetkými, nie pre svoju vysokú 
hodnosť, ale vďaka svojim čnostiam 
a pokladal seba za posledného, lebo 
jeho srdce bolo naplnené neobyčaj-
nou pokorou. Bol dobrosrdečný, po-
kojný, milosrdný, láskavý, príjemne 
milý v reči a ešte milší v skutkoch...“
Pretože naďalej kategoricky odmietal 
arianizmus, prenasledovali ho a číhali 
mu na život. V roku 335 musel odísť 
do vyhnanstva do Trevíru v Galii. 
Medzitým bludár Árius zomrel a Ata-
náz dostal roku 337 povolenie vrátiť 
sa. Potom bol ešte viackrát prinútený 
odísť do vyhnanstva, alebo sa skrý-
vať. Bolo to najmä za cisára Konštan-
cia, ktorý podporoval ariánov. 
Po jeho smrti sa Atanáz mohol vrá-
tiť, avšak nie nadlho. Roku 362 totiž 
zvolal synodu biskupov do Alexan-
drie, ktorá vyslovila vernosť rozhod-
nutiam nicejského koncilu. Vtedajší 
cisár Julián Odpadlík zúril. Atanáz 
musel znovu opustiť Alexandriu. Po 
jeho smrti sa vrátil, ale cisár Valens 
ho chcel tiež odstrániť a tak sa Atanáz 
skrýval asi štyri mesiace. Alexandrij-
ský ľud sa však búril a hrozil povsta-
ním, preto bol cisár nútený súhlasiť 
s jeho návratom. Posledných sedem 
rokov života už prežil v pokoji. 
Napísal viacero spisov obranného 
charakteru a vysvetlenie svojich po-
bytov vo vyhnanstve. Dožil sa úpadku 
arianizmu. Ešte v roku 350 bol skoro 
celý svet ariánsky, avšak koncom 4. 
storočia už opäť katolícky. Najväčšiu 
zásluhu na tom má práve sv. Atanáz. 
Napriek všetkým útrapám neustúpil 
od pravej viery. Zomrel 2. mája 373. 
Za svoj život a dielo bol poctený ti-
tulom Učiteľ Cirkvi. Pochovaný bol 
Alexandrii, neskôr boli  jeho pozo-
statky prevezené do Carihradu a na-
koniec do Benátok. v. Š. 

Spracované podľa Životopisu svätých.

svätý ataNáz ii. farská NočNá 
krížová cesta

V noci zo Zeleného štvrtku na Veľký 
piatok (29. – 30. 3. 2018) sa v našej 

farnosti konala II. farská nočná krížová 
cesta.
Brat Tomáš Lesňák viedol celonočnú 
(21.00 hod – 6.30 hod.) krížovú cestu vi-
núcu sa  lesmi Malých Karpát (35 km). 
Zúčastnilo sa jej 33 osôb, z toho 9 žien. 
Účastníkov neodradil ani dážď, ktorý tr-
val cca do polnoci, ani blato, pre väčšinu 
účastníkov aj neznámy terén, ani pomer-
ne rezké tempo. 
Nočné ticho prerušovalo len čítanie jed-
notlivých rozjímaní nad zastaveniami 
krížovej cesty, ktoré pripravil br. Tomáš. 
Vďaka mesačnému svitu a stromom bez 
listov používanie bateriek prakticky ne-
bolo potrebné, čo ešte viac umocnilo at-
mosféru vnútorného uzobrania.

Br. Martin M. Kollár

BiBLický kurz 
Pre DosPeLých
vo farnosti sv. michala prebieha už 

viac rokov vzdelávací kurz pod názvom 
aBeceDa NaŠej sPásY. je určený 

pre dospelých, ktorí túžia poznať sväté 
písmo a rásť vo viere.

obsahom kurzu je spoznávanie a práca 
so svätým písmom, poznávanie dejín 
našej spásy, sviatostí cirkvi a ich výz-
namu v živote kresťana, liturgických 
úkonov, ako aj iných aktuálnych tém.

kurz začne 1. septembra 2018. a bude 
pravidelne vždy v nedeľu od 16.30 hod. 
v pastoračných priestoroch kláštora mi-
noritov. je potrebné mať vlastné sväté 

písmo (rímsko - katolícky preklad) 
a otvorenosť.
koNtakt: 

tereza.borkovicova@gmail.com
0904 318019
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Turíce (Zoslanie Ducha Svätého, 
Svätodušné sviatky, Zostúpenie 

Svätého Ducha, Päťdesiatnica, lat. 
pentecostes, gr. πεντεκοστή (ἡμέρα) - 
pentekosté (hémerá) - päťdesiaty deň) 
sú svätodušné sviatky.
Prví kresťania prevzali slávenie tohto 
sviatku zo židovstva, pričom používa-
li názov Päťdesiatnica pochádzajúci z 
gréčtiny. Slovenské pomenovanie Turí-
ce vzniklo od slova Tur a súvisí s rov-
nomenným staroslovanským božstvom 
plodnosti a sviatkom oslavujúcim silu 
prírody, ktorá na jar všetko dvíha k ob-
lohe.
Pomenovanie Turíce sa používa v rím-
skokatolíckej cirkvi. V protestantizme 
sa (najmä na označenie v Biblii popísa-
ného zoslania Ducha Svätého) používa 
starší výraz Letnice.
V cirkvách byzantského obradu (teda 
u gréckokatolíkov a pravoslávnych) sa 
pre tento sviatok používa názov Zostú-
penie Svätého Ducha, alebo Päťdesiat-
nica.
Oslavujú sa 50 dní po Veľkej noci a 10 
dní po Nanebovstúpení Pána. Pochá-
dzajú zo židovského sviatku Šavu’ot. 
Teologicky sa tento sviatok vzťahuje v 
židovstve na odovzdanie Zákona na Si-
naji a v kresťanstve na zoslanie Ducha 
Svätého na apoštolov po Ježišovom 
zmŕtvychvstaní.
V gréckokatolíckej a pravoslávnej 
cirkvi sa tento sviatok tradične nazýva 

Zostúpenie Svätého Ducha, čím sa zdô-
razňuje aktivita, činnosť Svätého Du-
cha ako samostatnej osoby. Liturgické 
texty sa sústreďujú na ovocie pôsobe-
nia Svätého Ducha, teda na zbožštenie, 
obnovu, zmenu ľudských sŕdc a na jeho 
dary. Ďalším dôležitým aspektom je 
oslava Svätej Trojice, ktorá je osobitne 
výrazná na večierni v nedeľu večer a v 
Pondelok Svätého Ducha. Osobitnou 
bohoslužbou je večiereň v nedeľu večer 
(často sa slávi hneď po skončení svätej 
liturgie) s modlitbami na kolenách.
V tento sviatok sa chrámy ozdobujú 
zelenými ratolesťami (neraz aj drobný-
mi stromčekmi) najmä vo východných 
cirkvách. Aj farba liturgických odevov 
je tradične zelená, čo symbolizuje, že 
Svätý Duch je darca života.
Skutky apoštolov opisujú, ako boli 
Ježišovi učeníci pri zázraku Turíc na-
plnení Svätým Duchom a začali hovo-
riť rôznymi jazykmi: „Keď prišiel deň 
Turíc, boli všetci vedno na tom istom 
mieste. Tu sa náhle strhol hukot z neba, 
ako keď sa ženie prudký vietor, a na-
plnil celý dom, v ktorom boli. I zjavi-
li sa im akoby ohnivé jazyky, ktoré sa 
rozdelili, a na každom z nich spočinul 
jeden. Všetkých naplnil Duch Svätý a 
začali hovoriť inými jazykmi, ako im 
Duch dával hovoriť.
Svätodušná nedeľa je druhým naj-
významnejším sviatkom liturgického 
roka po Veľkej noci. V deň Turíc (po 
skončení siedmich veľkonočných týž-

dňov) sa Kristova Veľká noc završuje 
vyliatím Svätého Ducha, ktorý je zja-
vený, daný a udelený ako božská oso-
ba. V ten deň je plne zjavená Najsvätej-
šia Trojica. Od toho dňa je Kráľovstvo, 
ktoré ohlasoval Kristus, otvorené pre 
tých, čo v neho veria. Vyliatím Svätého 
Ducha v deň Turíc bola Cirkev zjavená 
svetu.
Holubica – podoba Ducha Svätého pri 
Ježišovom krste – je hlavným symbo-
lom tohto dňa. Pokračujúc v symboli-
ke, holubice, červená liturgická farba, 
symbolizujúca Ducha Svätého, biela 
farba, pripomínajúca biele rúcha kate-
chumenov, červené, alebo biele kvety, 
množstvo zelene, symbolizujúcej život 
(zelená farba znamená nádej a život a 
vo východných cirkvách Ducha Svä-
tého), oheň, číslo tri, symbolizujúce 
tri božské čnosti, ktoré nám boli dané 
Duchom Svätým, číslo sedem, symbo-
lizujúce dary Ducha Svätého, číslo 12, 
symbolizujúce ovocie Ducha Svätého, 
atď., – všetky tieto symboly môžu byť 
zahrnuté v tomto dni. 
Boh dáva svojho Ducha do našich sŕdc, 
aby sme už viac nežili len zákonnícky 
život, ale aby sme žili zo zjavenia. Aby 
sme žili vzťah s Bohom,  ktorý nás 
chce urobiť schopnými počuť ho a slú-
žiť mu vo svätosti života. Vyprosujme 
si milosť, aby sme to, vedení Duchom 
Svätým dokázali praktizovať v našom 
živote. v. š.

turíce

čriePkY zo života

Niekedy nás deti svojou vnímavosťou 
vedia poriadne prekvapiť.  Mamič-

ka sa modlila so svojou malou dcérkou 
modlitby Otče náš, Zdravas Mária. Keď 
sa domodlili Zdravas, dcérka sa obrátila 
na mamičku s otázkou. Maminka, prečo 
sú v tej modlitbe Zdravas, tie „hriešne te-

rasy?“ Mamička prekvapená, spýtala sa 
dcérky aké, hriešne terasy, predsa tam nič 
také nie je. Ale je maminka, presviedča 
dcérka mamu, len dobre počúvaj! Modlí-
me sa, „pros za nás hriešnych teras“  tak 
vidíš, že sú tam. Mamička sa pousmiala a 
vysvetlila dcérke, že to nie sú terasy, ale 

my prosíme o pomoc Pannu Máriu teraz 
i keď budeme zomierať, aby pri nás stála, 
ako naša dobrá mama. 
Na prvý pohľad, úsmevná príhoda, ale pre 
nás dospelých poučná. Položme si otázku, 
ako vnímame slová, ktorými modlíme.                                                                                           
 M.Š.
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DuchovNá oBNova čLeNov tretieho ráDu

Členovia františkánskeho svetské-
ho rádu - Miestneho bratstva Sv. 

Maximiliána Mária Kolbeho pri klášto-
re minoritov v Bratislave sa 6. 4. 2018 
zúčastnili duchovnej obnovy. Viedol ju 
páter Peter Gallik OFMConv., ktorý je 
duchovným asistentom miestneho brat-
stva. Po svätej omši v kaplnke klášto-
ra minoritov nasledovala prednáška na 
tému Božia vôľa. 
Čo je to vlastne Božia vôľa? Božou vô-
ľou je stavať sa k realite života čelom 
a nie len s ňou rátať v bežnom živote. 
Páter Peter zdôraznil, že výrok „Božia 
vôľa“ je veľmi často zneužívaný ako 
klišé, namiesto toho, aby sme hľadali 
hlbší význam prežitej udalosti. Povedať, 
že je to Božia vôľa zvykneme aj na skú-
senosť, ktorej nerozumieme, napr. na 
pohromy, požiare, nešťastia... Treba si 
však uvedomiť, že od Boha nepochádza 
nič zlé, lebo Boh je dobrý a chce dob-
ro, hoci pripúšťa aj zlo, ktoré je spojené  
s následkami slobodnej vôle jeho stvo-
rení. Bez slobody by však nebolo lásky. 
Boh vzal na seba to riziko keď stvoril 
anjelov a ľudí, ktorí si v slobode mohli 
vybrať. Boh stále tvorí svet a my sme 
pozvaní k spoluúčasti na dotváraní sve-
ta. Len Boh dokáže urobiť zo zla dobro. 
Veď ani Ježišova smrť nebola dobrá, ale 
priniesla nám spásu. Ježiš prosil Boha: 
„Otče, ak chceš, vezmi odo mňa tento 
kalich! No nie moja, ale tvoja vôľa nech 
sa stane!“ (Lk 22, 42). 

Ježiš nás učí čeliť problémom, učí ako 
s nimi žiť, vziať svoj kríž a niesť ho. 
Pozýva nás žiť tak, ako žil On. Obeto-
vať sa. Treba sa však učiť rozpoznávať 
to, k čomu nás pozýva Boh a či to slúži 
na naše posvätenie. Nápomocná nám je 
modlitba a Eucharistia. Náš život nemá 
byť útekom pred zodpovednosťou  
k nejakej umelej nábožnosti, ale cestou 
k zrelosti, na ktorej sa posväcujeme. 
Iste, v živote sa nedejú len dobré a spra-
vodlivé veci. Ale neustále obviňovanie 
nás nemôže nijako obohatiť, skôr ide 
o to, aby sme sa naučili čeliť realite  
a problémom. Pochopiť ju a odpove-
dať, čo niekedy znamená vziať svoj kríž 
a niesť ho. Boh nám raz položí otázky: 
Ako si sa postavil k realite života? Zute-
kal ste? Zúfal si? Bojoval si? Čelil si jej? 
Božia vôľa je tajomstvom vtedy, keď od-
mietame pravdu. Aj Ježišovi učeníci sa 
po Jeho ukrižovaní rozpŕchli. Ale Ježiš 
– Boh opäť vstúpil do ich života. On sa 

nikdy neunaví, zas a znova nás vťahuje 
do Jeho života a vovádza do pravdy.
Členovia františkánskeho svetského 
rádu sú laici, ktorí sa sľubom reguly 
zaväzujú žiť podľa evanjelia, v láske  
k blížnym spôsobom sv. Františka. Vy-
dávajú svedectvo viery pred ľuďmi  
v rodinnom živote, v práci, v radostiach 
a utrpení, pri stretnutiach s ľuďmi, účasti 
na sociálnom živote a v bratskom vzťa-
hu ku každému. V osobnom živote aj  
v živote spoločenstva sa snažia prehĺbiť 
vo svetle viery hodnoty a ciele evanje-
liového života podľa reguly OFS ces-
tou neustáleho obnovovania, obrátenia  
a formácie. Žijú vo svete, smerujú k do-
konalej láske a usilujú o posvätenie sve-
ta svojou prácou a vnútri spoločenstva. 
Miestne bratstvo má stretnutia 2x za 
mesiac každý druhý utorok o 16.00 hod.  
v pastoračnej miestnosti pri kláštore. 
Prísť do tohto spoločenstva môže každý. 
 DZ, Mv
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Katolícka jednota Slovenska - po-
bočka Karlova Ves, pozvala na 

svoje aprílové stretnutie saleziána - dona 
Štefana Kormančíka, misijného delegáta 
a predsedu SAVIO o.z., aby našim farní-
kom priblížil život v púštnom mestečku 
Korr na severe Kene, kde saleziánska 
rodina pomáha miestnym obyvateľom 
hodnotnejšie žiť a tiež získať vzdelanie 
a prácu. Don Kormančík doplnil svoje 
rozprávanie pôsobivým premietaním vi-
deí z tejto nehostinnej a chudobnej časti 
Afriky.
V Keni, v mestečku Korr pôsobia sale-
ziáni od roku 1971. V regióne spravujú 
jednu farnosť a sedem ďalších filiálok. 
Počet obyvateľov vo farnosti je približ-
ne 5000. Komunitu v Korr tvoria dva-
ja saleziánski kňazi – don Somora a 
don Ndowa – a tri rehoľné sestry – sr. 
Theresa, sr. Mary a sr. Margret. Sestry 
pracujú v ošetrovni, v materskej škole a 
angažujú sa aj v pastoračných aktivitách 
farnosti. Tento rok sú na ročnej misii v 
tejto komunite aj dve dobrovoľníčky zo 
Slovenska. 
Kvôli klimatickým zmenám sa dostup-

nosť vody v Korre stále zhoršuje. Dlho-
dobo je nedostatok zrážok a dochádza 
k vyčerpaniu vodných zdrojov. Bez vody 
hynie dobytok, preto sa pastieri musia za 
vodou sústavne so svojimi stádami pre-
miestňovať. Dlhotrvajúce sucho spôso-
buje aj zvýšenie cien potravín, podvý-
živu, vyschnuté studne. Nespoľahlivá 
klíma má na svedomí prívalové dažde. 
Život v Korre je ťažký a prostý zároveň. 
Muži sú pastieri, ktorí sa starajú o stádo 
a ochranu rodiny. Ženy majú na starosti 
deti a domácnosť. Okrem varenia musia 
nosiť drevo a vodu. Často po ňu chodia 
aj 20 kilometrov, a potom ju v ťažkých 
20 litrových nádobách dopravujú tou is-
tou cestou domov. Ľudia tu jedia len 1x 
denne a nie je zriedkavosťou, že niekoľ-
ko dní hladujú. Skôr ako sa deti naučia 
písať a počítať, musia sa naučiť, ako 
prežiť takmer bez vody. Na druhej stra-
ne sú miestne ženy rady pekné a pýšia sa 
dlhými farebnými šatami, náramkami, 
či viacradovými náhrdelníkmi a ozdoba-
mi z farebných korálok.
K saleziánom denne prichádzajú ženy, 
deti aj muži s dobytkom po vodu. Na 

zlepšenie prístupu k vode, bola tento 
rok vyhlásená verejná zbierka Tehlič-
ka (koná sa každoročne od roku 2006 
v pôstnom období). Výťažok zo zbier-
ky pomôže zlepšiť systém zachytávania 
dažďovej vody prostredníctvom opravy 
žľabového systému a inštaláciou ďalších 
vodných nádrží. Zakúpením nového ge-
nerátora bude zabezpečená distribúcia 
vody do ošetrovne, škôlky, saleziánske-
ho domu a internátu. Oprava solárnych 
panelov a kúpa nových zabezpečí plnú 
funkčnosť systému. Zbierka má tiež po-
môcť dobudovať multifunkčné športové 
ihrisko v mládežníckom centre, vybaviť 
učebne nábytkom, ozvučením a projek-
torom, vďaka čomu bude možné reali-
zovať viacero aktivít – niekoľkodňové 
tréningy zručností pre mládež. Tehlička 
tiež podporí vzdelávanie miestnych žien 
(bližšie informácie na stránkach - http://
tehlicka.sk/).
Donovi Štefanovi Kormančíkovi ďaku-
jeme za zaujímavé informácie a vypro-
sujeme mu veľa síl v neľahkej práci a 
hojnosť Božieho požehnania v jeho mi-
sijnej činnosti.  M.v.

Kvetná nedeľa nám pripomína sláv-
nostný príchod Ježiša do Jeruzale-

ma a slávi sa vždy v nedeľu pred Veľkou 
nocou. Túto udalosť zaznamenávajú 
všetky štyri evanjeliá (Mt 21, 1-11; Mk 
11, 1-11; Lk 19, 28-40; Jn 12, 12-19). 
Názov sviatku je odvodený od kvetov, 
ktorými bývajú ozdobené chrámy, resp. 
od kvitnúcich ratolestí, ktoré sa rozdá-
vajú veriacim počas bohoslužieb a majú 
pripomínať palmové ratolesti, ktorými 
ľud vítal Ježiša. 
Svätú omšu 25. 3. 2018 o 08.30 hod. 
v kostole sv. Františka celebroval pá-
ter Jozef Sukeník. Zdôraznil zvláštnosť 
tejto sv. omše, pri ktorej sa čítajú dve 
evanjeliá. Prvé číta kňaz na začiat-
ku, pri požehnaní ratolestí. Pripomína 
slávnostný vstup Pána Ježiša do Jeru-

zalema. Počas celej cesty od Jordánu 
do Jeruzalema sa ešte Ježiš zdráha po-
užívať titul Kristus - Mesiáš, lebo to je 
kráľovský titul. Ale príchod do mesta 
je momentom, kedy si dáva záležať na 
tom, aby bol prijatý takýmto spôsobom.
Vchádza do Jeruzalema ako kráľ. Aj 
keď sa nezdá, že by kráľ mal prísť na 
osliatku, predsa v Starom zákone je 
veľa obrazov, kedy králi prichádzajú, 
či odchádzajú práve na chrbte osliatka. 
To vyjadruje, že v Jeruzaleme je mier 
a pokoj. V čase vojny králi jazdili na 
koňoch. Tento vstup má i ďalšie kráľov-
ské prvky, napr. právo panovníka skon-
fiškovať dopravný prostriedok, volanie 
hosana a prestieranie plášťov a ratolestí 
na ceste, po ktorej kráča; toto všetko sú 
symboly, ktoré sú spojené s kráľovskou 

o živote v afrike 

kvetNá NeDeľa
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korunováciou, s pomazaním za kráľa.
No prejde iba niekoľko minút a v li-
turgii čítame o umučení a smrti Pána 
Ježiša. Markovo evanjelium, z ktorého 
počúvame o tejto udalosti, vzniklo iba 
v r. 36, t. j. 2 - 3 roky po Ježišovom 
úmrtí. Toto Markovo evanjelium je vo 
veľkom protiklade k evanjeliu, ktoré 
sme počuli na začiatku sv. omše. Odo-
hráva sa v atmosfére zrady a veľkej 
opustenosti Pána Ježiša, ktorý odchá-
dza z tohto sveta tou najpotupnejšou 
smrťou.
Obe evanjeliá nám však ukazujú slá-
vu. Prvé slávu podľa ľudských kritérií, 
druhé slávu podľa Božej predstavy. Ta-
kúto slávu človek nevie pochopiť. To 

slávou je skutočnosť, že Pán Ježiš dob-
rovoľne dáva svoj život z lásky k nám. 
K tomuto sme však pozvaní aj v na-
šom živote. Pre rehoľníka je to napr. 
rozhodnutie žiť zasvätený život, bez 
manželky, rodiny, bez majetku. Z lásky 
k Pánu Bohu daruje svoj život. Podob-
ne aj manželia, ak žijú svoje manžel-
stvo plnohodnotne, znamená to často 
zrieknutie sa, alebo obmedzenie života 
s kamarátmi, svojich kariérnych plá-
nov, opustenie rodičov a z lásky sa od-
danie tomu druhému, aby spolu vytvo-
rili nové telo. ďalší si nezaložia rodinu, 
lebo sa starajú napr. o chorého otca, či 
mamu a tak by sme mohli pokračovať. 
Dá sa z lásky umierať pri každoden-

ných voľbách, keď si niekto uplatní vý-
hradu vo svedomí a príde preto o prácu, 
alebo nedá úplatok a príde o výhodný 
obchod. Vo všetkých takýchto voľbách 
je oslávený Boh.
Logika Veľkej noci nie je kompatibilná 
s logikou ľudského úspechu. Veď aj ra-
tolesti, ktoré sú v tento deň posvätené 
o niekoľko mesiacov skončia v ohni 
a počas Popolcovej stredy bude ich po-
pol kňazom použitý na naše označenie 
znakom kríža, znakom pokánia. Kvet-
ná nedeľa je časom, kedy môžeme vy-
kročiť k Veľkej noci a k takému uzna-
niu a úspechu, ktorý bude úspechom 
v Božích očiach.

v. š.

NeDeľa Božieho miLosrDeNstva

V prvú nedeľu po Veľkej noci 18. 
apríla 1993 vyhlásil pápež Ján 

Pavol II. na Svätopeterskom námestí v 
Ríme sestru Faustínu za blahoslavenú. 
Svätorečená potom bola 30. apríla v ju-
bilejnom roku 2000, práve v nedeľu Bo-
žieho milosrdenstva. Počas kanonizač-
nej homílie pápež oznámil, že odteraz 
sa v celej Cirkvi bude tento deň nazývať 
Nedeľou Božieho milosrdenstva. 
Tohtoročná Nedeľa Božieho milosrden-
stva pripadla na 8. apríla 2018. Rannú 
sv. omšu v kostole sv. Františka celeb-
roval páter Tomáš Lesňák. Vo svojom 
príhovore čerpal z evanjelia toho dňa, 
ktoré hovorilo o stretnutí apoštola To-
máša s Pánom Ježišom po Jeho zmŕt-
vychvstaní. Odohralo sa to osem dní po 
prvom stretnutí učeníkov s Pánom po 
zmŕtvychvstaní, na ktorom apoštol To-
máš vtedy nebol. Na ich rozprávanie o 
stretnutí s Pánom im povedal: ak nebu-
dem mať tú istú skúsenosť ako vy, ako 
môžem veriť? Neveril ani Márii Mag-
daléne. Potreboval osobnú skúsenosť.
Toto evanjelium nás vedie k tomu, aby 
sme sa pýtali, prečo Tomáš nemal tú istú 
skúsenosť, ako ostatní učeníci. K odpo-
vedi nás môže viesť aj prvé čítanie tejto 
nedele. Hovorilo sa tam o živote prvej 
kresťanskej komunity. Množstvo veria-
cich malo jedno srdce, jednu dušu, všet-

ko mali spoločné.... Z toho vidíme, čo 
zmŕtvychvstanie prináša. Nie je to in-
dividuálna zmena, nejaká naša dokona-
losť. Zmŕtvychvstanie prináša jednotu, 
tvorí spoločenstvo, jedno telo, jedného 
ducha. Všetko čo vlastníme, je aj pre 
druhých, slúži na budovanie jednoty.
Duch Svätý a nový život sa prenášajú 
do kvality našich vzťahov a smerom 
k jednote. To, čo predtým išlo ťažko, 
zrazu ide ľahko. A to bol dôvod, prečo 
Tomáš nestretol Pána Ježiša a súčasne 

dôvod, prečo Ho potom stretol. Zmŕt-
vychvstanie je bratská láska, jednota, 
nie súkromná udalosť. Tomáš teda ne-
mohol stretnúť Pána Ježiša, kým nebol 
spolu s ostatnými učeníkmi.
Podobnú skúsenosť mal aj sv. Pavol. Pri 
prvom stretnutí s Pánom ostal oslepený. 
Až keď v Damasku prišiel k nemu Ana-
niáš a oslovil ho: brat Šavol, poslal ma 
Pán Ježiš, nastal čas na zmenu. Ananiáš 
nazval bratom toho, ktorý mal byť jeho 
katom. A Pavlovi nebol vrátený zrak, 
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za ivaNom kravjaNským

Niekoľko dní pred Veľkou nocou 
sme sa v Kostole sv. Františka v 

Karlovej Vsi rozlúčili s naším verným 
priateľom, dlhoročným šéfredaktorom 
farského časopisu Svätý Michal,  pá-
nom Ivanom Kravjanským. Pán života 
ho povolal k sebe na Kvetnú nedeľu v 
skorých ranných hodinách.
Ing. Ivan Kravjanský sa narodil v To-
poľčanoch ako tretie a najmladšie die-
ťa v rodine železničiara. Gymnázium 
absolvoval v Prešove. Tam sa zoznámil 
so svojou životnou láskou Dodou. Vyso-
koškolské štúdium začal v Bratislave a 
ukončil ho v Ostrave s titulom banského 
inžiniera. Ivan a Doda sa v roku 1952 
vzali a založili si rodinu. Keďže Ivan 
dostal umiestenku na stredné Slovensko, 
presťahovali sa neskôr do Španej Doli-
ny. V tom období sa narodili ich prvé dve 
deti. Neskôr sa presťahovali do Banskej 
Bystrice, kde pán Kravjanský viedol Ge-
ologický prieskum. V roku 1971 dostal 
ponuku pracovať v Bratislave na vtedaj-
šom Geologickom úrade ako riaditeľ od-
boru, kde pôsobil tam až do ukončenia 
profesionálnej kariéry. Odvtedy žil aj s 
rodinou v Karlovej Vsi.
Po roku 1989, keď vznikal kresťansko-
demokratický klub v Karlovej Vsi, pán 
Ivan Kravjanský sa v ňom začal anga-
žovať. Ochotu poslúžiť dobrej veci pre-

javil aj aktívnym životom v karloveskej 
farnosti. Niekoľko rokov zastával úlohu 
šéfredaktora farského časopisu Svätý 
Michal a aj po odovzdaní tejto funkcie 
rád do časopisu prispieval. Okrem toho 
viedol niekoľko rokov klub Združenia 
kresťanských seniorov v Karlovej Vsi a 
nakoniec i celé Združenie kresťanských 
seniorov Slovenska.
Pán Ivan bol citlivým, empatickým 
človekom, ktorý veľmi miloval svoju 
manželku Dodu a svojich päť detí. Mal 
dvanásť vnúčat a desať pravnúčat. 

Napokon treba povedať, že bol realis-
tom. Príbuzným často vravieval, aby si 
nemysleli, že sme tu navždy. Tým sa v 
zásade aj riadil. Tešil sa z každého dňa, 
z každého stretnutia. Mal rád ľudí, mi-
loval život a prežíval ho až do posled-
ných dní v hlbokom spojení s dobrým 
Bohom. V stredu 28. marca sme zaň pri 
zádušnej sv. omši poďakovali dobrému 
Bohu. Nech ho v nebi obdaruje všet-
kým, v čo na tejto zemi úprimne veril! 
Odpočinutie večné daj mu Pane a svetlo 
večné nech mu svieti!

kým v Ananiášovi nespoznal brata.
Toto s nami robí Duch svätý, ktorý sám 
je spoločenstvom, jednotou medzi Ot-
com a Synom. Cirkevné spoločenstvo 
je spoločenstvom, kde môžeme zakúsiť 
zmŕtvychvstanie. To je v konečnom dô-
sledku to, čo chce s nami urobiť Boh. 
Naučiť nás byť s druhými. Všetko je 
iné, ak sme v jednote s Bohom. Ešte 
aj jedlo má inú chuť, ak ho zdieľa-
me s druhými. Život je krásny, ako ho 
zdieľame a je nešťastný, ak zostávame 
v samote, bez Boha. Ide tu však predo-
všetkým o jednotu srdca. Môžeme to-
tiž fyzicky zhromaždiť okolo seba veľa 
ľudí a predsa byť v priepasti odcudze-

nia, ktoré pripomína peklo.
Táto téma tiež úzko súvisí s témou od-
pustenia. Viaže sa na prvé stretnutie 
Ježiša s učeníkmi po jeho smrti. Vtedy 
na nich vdýchol a povedal: prijmite Du-
cha Svätého, komu odpustíte hriechy, 
tomu bude odpustené, komu ich zadr-
žíte, budú zadržané. Ježiš nás dobre po-
zná a preto nám dáva tento dar, udeliť 
si odpustenie. Každý náš nový hriech 
nás spútava strachom. Sme však po-
zvaní vyznať naše hriechy a prijímať 
oslobodenie. K tomu však potrebujeme 
viac dôverovať Božiemu milosrdenstvu 
a menej sile svojej dobroty.
Keď Ježiš hovoril o tejto veci, ukázal 

svojim učeníkom rany na rukách a boku, 
aby nezabudli, že každé odpustenie je 
aj o sebaobetovaní na kríži. Ježiš zapla-
til obrovskú cenu, aby sme mohli žiť 
v odpustení, aby sme mohli odpustenie 
prinášať iným, aby sme mohli budovať 
spoločenstvo a žiť v jednote.
Tomáš sa mohol dotknúť jeho rán a kaž-
dý z nás sa ich má tiež dotýkať. Keď 
sa po týždni stretávame ako spoločen-
stvo učeníkov a Ježiš stojí uprostred 
nás ukazujúc nám svoje rany, ukazuje 
nám dôkazy Božej lásky k nám.  Mô-
žeme srdcom vidieť túto lásku a vyznať 
v tom, čo On s nami robí, Boha a všetko, 
čo potrebujeme k plnému životu. v. š.



8

SVÄTÝ MICHAL farský časopis  •  3 / 2018  •  ročník XXV

•  V noci z 29. na 30. 3. 2018 sa uskutočnila už 
druhá farská nočná krížová cesta, ktorej sa zú-
častnilo 24 mužov a 9 žien.

•  Na Bielu sobotu pri rannej modlitbe absol-
vovali piati katechumeni obrad vrátenia sym-
bolu. Následne bol vykonaný obrad Effeta a 
predkrstné pomazanie. Katechumeni boli po-
krstení a pobirmovaní vo veľkonočnej vigílii, 
pri ktorej sme si všetci obnovili krstné sľuby 
a pripomenuli naše znovuzrodenie z vody a 
z Ducha Svätého. Vo Svätej noci vzkriesenia 
prijalo osem veriacich aj prvé sväté prijímanie.

•  V týždni od 16. 4. 2018 sme sa modlili za du-
chovné povolania. 

•  V utorok 17. 4.  o 20.00 hod. v kostole sv. Fran-
tiška bola mládežnícka adorácia.

•  V piatok 20. 4. o 18.00 hod. bola sv. omša za 
rodiny. 

•  V sobotu 21. 4. 2018  a 28. 4. 2018 o 10.00 
hod. bola slávnosť prvého svätého prijímania 
detí zo Spojenej školy sv. Františka. 

•  Májové pobožnosti v našej farnosti boli kaž-
dý deň v kostole sv. Františka o 17.45 hod. a v 
kostole sv. Michala o 6.30 hod. 

•  Prvé sväté prijímanie detí zo Základnej ško-
ly na Karloveskej 61 bolo v sobotu 5. mája o 
10.00 hod. 

•  15. máj bol OSN vyhlásený ako Medziná-
rodný deň rodiny. Tohtoročným mottom 
bolo: „Stojíme pri sebe“. V súvislosti bola 
v našej farnosti  v piatok 11. 5. 2018  o 18.00 
hod.  sv. omša za rodiny a v nedeľu 13. 5. 
2018 o 15.30 hod. na Námestí sv. Františka 
bolo  spoločné stretnutie a koncert.

•  Prvé sväté prijímanie detí zo Spojenej ško-
ly na Tilgnerovej ulici bolo v sobotu 12. 5. 
2018. o 10.00 hod.

•  Rodičia Spojenej školy sv. Františka zor-
ganizovali Štvrté Františkove trhy, ktoré sa 
uskutočnili v  nedeľu 13. 5. 2018 od 7.30 
do 13.00 hod. pred kostolom sv. Františka. 
Celý výťažok z predaja bol určený na pod-
poru našej školy.

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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Zelený štvrtok, alebo Veľký štvrtok je 
v kresťanskom kalendári štvrtok pred 

Veľkou nocou a je súčasťou Svätého týž-
dňa, resp. Veľkého týždňa a veľkonočné-
ho trojdnia.
Názov vznikol prešmyčkou nemeckého 
názvu Greindonnerstag (plačlivý štvrtok) 
na Gründonnerstag (Zelený štvrtok), pre-
tože niekedy sa v tento deň konalo zmie-
renie kajúcnikov. Biskup ich rozhrešoval 
a prijímal do spoločenstva veriacich.
V tento deň sa na niektorých miestach 
používalo rúcho zelenej farby a aj zvyk 
požívať v tento deň veľa zeleniny podpo-
rovali názov tohto dňa.
Pri dopoludňajšej liturgii (ktorá sa koná 
iba v katedrálach) biskupi na pamiat-
ku ustanovenia sviatosti kňazstva slúžia 
svätú omšu so všetkými kňazmi svojej 
diecézy. Pri tejto omši nazývanej Missa-
chrismatis - Omša svätenia olejov, biskup 
svätí tri druhy oleja: krizmu, olej kate-
chumenov a olej chorých. Táto omša je 
aj vyjadrením jednoty kňazov so svojim 
biskupom, preto počas nej kňazi obnovu-
jú svoje kňazské sľuby.
Večerná omša sa slávi na pamiatku Páno-
vej večere. V liturgii Zeleného štvrtka sa 
už začína akoby slávenie Veľkonočného 
trojdnia, Veľkého piatku. Umývanie nôh 
učeníkom, ustanovenie Eucharistie pri 
Poslednej večeri, Ježišova modlitba na 
Olivovej hore v Getsemanskej záhrade 
a napokon jeho zajatie, sú hlavnými té-
mami večera a noci. V slávení večere je 
zjavné, čo znamená Ježišovo utrpenie, 
smrť a zmŕtvychvstanie pre neho samého 
i pre veriacich. Ježiš ohlasuje svoju smrť 

a vysvetľuje jej zmysel. Naposledy pred 
Veľkou nocou pri tejto večernej sv. omši 
zaznejú zvony. Zvuk zvonov až do Veľkej 
noci nahrádzajú rapkáče a klapačky.
Po jej skončení kňaz v tichosti obnažuje 
oltár. Pripomína to, že Ježiš v Getseman-
skej záhrade bdel na modlitbe. Apoštoli 
od únavy zaspali. Ježiš ostáva sám. Túto 
opustenosť symbolizuje nielen otvorený 
prázdny svätostánok a zhasnuté večné 
svetlo pred ním, ale aj obnažovanie oltá-
rov a odnášanie z nich všetkých predme-
tov.
Večernú svätú omšu v kostole sv. Fran-
tiška vo štvrtok 29. 3. 2018 celebroval 
páter Tomáš Lesňák. Vo svojom príhovo-
re zdôraznil, že je to sv. omša, ktorá  sa 
odlišuje od všetkých ostatných svätých 
omší. Súvisí to s umývaním nôh a novým 
príkazom, ktorý Ježiš odovzdal učení-
kom. Evanjelista Ján, ktorého slová sme 
si mohli vypočuť, vo svojom evanjeliu 
vynecháva udalosť ustanovenia eucha-
ristie a v súvislosti s poslednou večerou 
sa sústreďuje na umývanie nôh. Podľa 
odborníkov Ján chcel eucharistiu v tomto 
prípade zvýrazniť ako udalosť a nie ako 
sviatosť, dať do popredia viac obsah, než 
znak. Ján chce kresťanskému spoločen-
stvu pripomenúť a zdôrazniť, aký výz-
nam má obrad umývania nôh, aké kon-
krétne požiadavky sú v ňom zahrnuté. 
Ide o oveľa viac, ako sa zdá na prvý po-
hľad. Dal som Vám príklad, hovorí Je-
žiš. Mohlo by sa zdať, že ide o Ježišovu 
reakciu na spor medzi učeníkmi počas 
poslednej večere, koho z nich možno 
považovať za väčšieho. Zatiaľ, čo oni 
sa sporia, Ježiš sa vzdialil, zobliekol si 
odev, opásal sa plátenou zásterou, čo bol 

odev sluhu, vzal misu s vodou a pokľakol 
pred Petrom, aby mu umyl nohy. Akoby 
umývaním nôh chcel Ježiš vystihnúť celý 
zmysel svojho života. Túžil potom, aby 
si to učeníci dobre zapamätali. Aby raz, 
keď budú na to zrelí, pochopili. Ježiš dáva 
príklad života obetovaného za druhých, 
života, ktorý sa stal chlebom rozlámaným 
pre svet.
Všetci si navzájom máme umývať nohy 
bez ohľadu na naše postavenie. Charizma, 
úrad či zodpovednosť, ktorá sa neprejavu-
je službou, je ako pluh, ktorý zhrdzavie, 
ak dlho nebrázdi zem.
Služba sama o sebe je neutrálna. Služba, 
o ktorej hovorí evanjelium, je niečo úpl-
ne odlišné. Ježišovi ide o životný postoj, 
spôsob, akým sa správame k ostatným. 
Rozdiel je v pohnútkach a vnútornom 
prístupe. Ježiš miloval svojich a miloval 
ich do krajnosti. Služba je ovocím, naj-
lepším plodom lásky, ktorá nehľadá svoj 
prospech, ale prospech druhého, nekoná 
na požiadanie, ale dáva sa ako dar.
Láska má však aj ďalšiu vlastnosť a tou je 
pokora. Sv. František z Assisi často hovo-
ril: hľaďte, bratia, na Božiu pokoru a po-
korte jej svoje srdcia. Pokorte sa aj vy, aby 
vás On povýšil.
Skúsme si položiť otázku, či je náš život 
službou a či sme v tejto službe nezištní 
a pokorní. Možno sa snažíme iným vy-
hovieť, ale možno len v snahe získať po-
chvalu, alebo vlastný pocit spokojnosti.
Kristus nehľadal záľubu v sebe. Toto je 
pravidlo služby. Máme si všímať, ktoré 
veci robíme s radosťou a tak zistíme, aké 
sú naše pohnútky. Najcennejšie služby 
sú tie, ktoré vidí iba Otec, ktorý vidí aj 
v skrytosti. v. š. , foto. M. Šimko


