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Šiesteho januára si pripomíname jeden 
z najstarších kresťanských sviatkov 

- Sviatok Zjavenia Pána. Tento sviatok 
v sebe ukrýva tri zjavenia Kristovho 
Božstva: Poklonu východných mudrcov 
novonarodenému Ježišovi, Ježišov krst 
v Jordáne a Premenenie vody na víno 
v Káne Galilejskej. 

Sviatok Zjavenia Pána  sa často ľudovo 
nazýva sviatkom troch kráľov, keďže 
návšteva a poklona mudrcov najviac 
zaujali ľud i cirkevných otcov. Prenies-
lo sa to aj do mnohých tradícií, kolied 
a ľudových zvykov. Hovorí sa o návšteve 
troch kráľov, hoci evanjelista Matúš píše 
o mágoch z Východu. Dodnes presne ne-
vieme, kto to bol, ani odkiaľ, ani koľkí 
boli. Evanjelium o ich počte nehovorí, 
na starých obrazoch bývajú zobrazení 
dvaja až ôsmi, ale nábožná tradícia ho-
vorí o troch, podľa počtu darov, ktoré 
priniesli. Predpokladá sa, že šlo o mudr-
cov či astrológov, ktorí nezávisle od seba 
spozorovali na nebi hviezdu. Hvezdári 
na základe záznamov a výpočtov po-
tvrdzujú, že v roku 7 pred n. l. prišlo tri 
razy k zblíženiu planét Jupitera a Saturna 

v súhvezdí rýb, čo na zemi mohlo vyvo-
lať dojem veľkej žiariacej hviezdy, ktorá 
bola v Stredomorí dobre viditeľná. Evan-
jelium píše, že mudrci prišli z Východu, 
mohla to byť Arábia, ale aj Perzia, či Me-
zopotámia... Každopádne prekonali dlhú 
a namáhavú cestu, lebo boli presvedčení, 
že mimoriadna hviezda znamená mi-

moriadnu udalosť. Je možné, že uverili 
v božstvo Ježiša Krista, keď obetovali 
dlhú cestu, z ktorej mali iba výdavky, aby 
sa mu poklonili a zložili dary. Sv. Irenej 
vraví, že: „Svojimi darmi ukázali, kto bol 
ten, komu sa bolo treba pokloniť. Obeto-
vali mu myrhu, lebo mal zomrieť za ľud-
ské pokolenie; zlato, lebo je kráľom, kto-
rého kráľovstvo bude bez konca; kadidlo, 
lebo je Boh.“ Od dávnych čias vidí Cir-
kev v návšteve mudrcov z Východu prvé 
„zjavenie Pána“ a v ich ceste do Betle-
hema predzvesť putovania spravodlivých 
pohanov za žiarivou hviezdou, ktorou je 
Kristus. 
Druhým zjavením Pána je Ježišov krst 
v rieke Jordán. Krst je začiatkom ve-
rejného účinkovania Ježiša. Pri krste zá-
roveň dochádza k zjaveniu Trojjediného 

Boha - A z neba zaznel hlas: Ty si môj mi-
lovaný syn, v tebe mám zaľúbenie“ (Mk 
1,11). A Ján Krstiteľ vydáva svedectvo: 
„Videl som Ducha, ktorý ako holubica 
zostupoval z neba a spočinul na ňom...“ 
(Jn 1 32-34).  Keď Ján zbadal oproti sebe 
Ježiša, začul Boží hlas a zbadal Ducha – 
holubicu, spoznal Pána a riekol: „Hľa, 
Boží Baránok, ktorý sníma hriech sveta.“ 
(Jn 1,29) Tak aj náš krst má byť začiat-
kom života s Bohom. 
Tretím zjavením je premenenie vody na 
víno na svadbe v Káne Galilejskej, kde 
Pán Ježiš urobil prvé znamenie  a zjavil 
tak svojím apoštolom svoje Božstvo. 
Panna Mária postrehla, že svadobčanom 
chýba víno a očakávala pomoc od svojho 
syna. Hoci dostáva odpoveď, že ešte ne-
prišla Jeho hodina, vidno tu silnú dôveru 
Márie v pomoc jej Syna. „Urobte všet-
ko, čo vám povie!“ (Jn 2,5) Tak aj my sa 
máme držať Ježiša a evanjelia.  
Sviatok Zjavenia Pána je bohatý na tra-
dície. Kňaz požehnáva trojkráľovú vodu, 
soľ a kriedu. Požehnáva aj príbytky, alebo 
si ich ľudia požehnajú sami. Ešte aj dnes 
sa stáva, že si niektorí mylne píšu nad 
dvere písmená G+M+B lebo si myslia, 
že sú to začiatočné písmená mien troch 
mudrcov. Správny nápis 20-C+M+B-18 
vyjadruje latinské  „Christus Mansio-
nem Benedicat“ - Kristus nech žehná 
tento dom.
Zjavil sa nám Pán! Neúnavne Ho nasle-
dujme, ako traja východní mudrci a po-
slúchajme Ho vo všetkom, ako radí Jeho 
Matka, lebo je Baránkom Božím, ako 
svedčí Ján Krstiteľ. Nech nás trojkráľo-
vé požehnanie sprevádza po ďalšie dni 
a ochraňuje pred Zlým!  
 M. V.

Sviatok Zjavenia Pána
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Svätý Silvester bol 33. nástupcom 
Krista a za pápeža bol zvolený 

v r. 314. Pochádzal z Ríma a ešte ako 
mládenec zažil hrôzy prenasledovania 
kresťanov. Spolu so ostatnými kres-
ťanmi mal milosť tešiť sa vyhláseniu 
Milánskeho ediktu Konštantínom Veľ-
kým v r. 313., ktorým sa po 300 roč-
nom krvavom prenasledovaní kresťa-
nom zaručilo slobodné vierovyznanie 
v celom rímskom impériu.
Pápežovi Silvestrovi sa však nevy-
hli spory, ktoré už niekoľko desaťro-
čí ohrozovali jednotu Cirkvi. Okrem 

iných, šlo hlavne o ariánstvo. Ariánci 
boli stúpenci alexandrijského kňaza 
Areiosa (260 až 336), ktorý niekedy 
okolo roku 318 začal popierať bož-
stvo Ježiša Krista. Tvrdil, že Ježiš nie 
je rovnakej podstaty ako Boh Otec, ale 
len vznešeným stvorením, neskôr Bo-
hom prijatým za Syna. 
V r. 325 sa v meste Nicei (Malá Ázia) 
konal prvý ekumenický koncil katolíc-
kej Cirkvi. Výsledkom bolo odsúdenie 

Ária a jeho herézy a vytvorenie vyzna-
nia viery. Na tomto koncile bol záro-
veň ustanovený záväzný deň slávenia 
Veľkej noci, platný až dodnes – prvá 
nedeľa po prvom jarnom splne mesia-
ca. Za pontifikátu tohto pápeža cisár 
r. 321 vyhlásil nedeľu za kresťanský 
sviatok a deň pracovného pokoja.
S pôsobením sv. Silvestra sa spájajú 
aj: vyhlásenie Lateránskej baziliky sv. 
Jána za katedrálny chrám mesta Rím, 
konanie svätej liturgie na plátenom ob-
ruse, výstavba Chrámu sv. Petra, Chrá-
mu sv. Kríža a Chrámu sv. Laurentia.
Silvester zomrel 31. decembra 335 po 
dlhom pontifikáte, ktorý trval 21 rokov 
a 11 mesiacov. Ako prvý pápež bol po-
chovaný v chráme, v bazilike sv. Pri-
scilly na Via Salaria, kde boli pocho-
vaní aj niektorí ďalší pápeži. Jeho hrob 
objavil v roku 1890 archeológ De Ros-
si. V tej dobe však už jeho pozostatky 
boli uložené v chráme San Silvestro in 
Capie, kam ich dal v 8. storočia pre-
niesť pápež Pavol I.
Svätý pápež Silvester  patrí medzi pr-
vých nemučeníkov, ktorým prejavova-
la tak západná ako aj východná Cirkev 
liturgickú úctu. Pamiatku svätého Sil-
vestra uctieva cirkev 31. decembra. 
Dátum jeho sviatku má ale aj symbo-
lický význam. Tak ako 31. decembra 
sa končí jeden rok a s nádejou očaká-
vame príchod nového, tak aj pontifikát 
Silvestra  označuje koniec éry prena-
sledovania kresťanov a začína zlatý 
vek Cirkvi. V. š. 
Spracované podľa Životopisu svätých.

Svätý SilveSter ZMysel života

Nehľadaj, čo ti môže dať život, ale 
hľadaj, čo ty môžeš dať životu. Je 

dobré občas obrátiť staré a zaužívané 
otázky: Nepýtaj sa, koľko radosti nájdeš 
u druhých, ale koľko jej nájdeš v sebe 
a daruješ iným; nepýtaj sa iba na cieľ, 
pýtaj sa tiež na cestu k nemu.
Spýtaj sa malého dieťaťa, ktoré tri žela-
nia by mu mal splniť čarodejník a stret-
neš sa s detskými odpoveďami: lopta, 
bicykel, živé zvieratko. Polož rovnakú 
otázku dospelému a vypočuješ si žela-
nia dospelých: zdravie, majetok, po-
hodu. Pýtaj sa starca – a možno budeš 
počuť slová o smrti, o konci životného 
trápenia.
Ľudský život, v jeho zmysle a naplnení, 
môžeme prirovnať k nádobe na tekuti-
nu. Načo by nám však bola nádoba, na 
prvý pohľad krásna, keby nemala dno? 
A načo by sa hodila nádoba, ktorá síce 
dno má, ale nemožno ju otvoriť, nedá sa 
naplniť?
Život človeka potrebuje jedno i druhé, 
„priestor i dno“, potrebuje zmysel i na-
plnenie, teda obsah aj cieľ. Jedno bez 
druhého je nanič.
Keď zlý duch pokúšal Ježiša na púšti, 
prišiel k nemu trikrát. Najprv mu ponú-
kal jedlo, potom slávu a napokon moc. 
Tri razy mu predkladal obsah. Ani raz 
mu však neponúkol životný cieľ. Ľudia 
sú dnes v podobnej situácii. Pokušiteľ 
neprichádza iba tri razy za život, ale sto-
krát za deň. Ponúka však iba bezodné 
nádoby.
K radosti ľudskej duše patrí, keď sa nám 
podarí nájsť kvalitný obsah aj cieľ živo-
ta zároveň. Potom pochopíme dve pri-
kázania, na ktorých spočíva celý Zákon 
aj Proroci.  

(z knihy Maxa Kašparů O radostiach 
ľudskej duše) spracovala: Jana Zelen-
ková

BiBliCký kUrZ Pre DoSPelýCH
Pozývame Vás na desaťmesačný kurz (1. 9. - 30. 6.) spoznávania biblických 

dejín, sviatostí Cirkvi, ich významu vo vzťahu k spáse človeka. Jeho súčasťou 
je i spoznávanie významu a správne vykonávanie liturgických úkonov. Pred-

nášky sú postavené na princípe prelínania sa starej a novej Zmluvy a poznávaní 
posolstiev biblických spisov. Tiež môžu pomôcť pri rozpoznaní rôznych

„duchovných“ ponúk, s ktorými sa vo svete stretávame.
Potrebné sú: Vôľa učiť sa a Písmo sväté (rím. - kat. preklad ) 

„Príďte a presvedčte sa, aký dobrý je Pán.“
KontaKt: tereZa.BorKoviCovaa@gMail.CoM

0904 318019
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V tomto roku sme v našej arcidiecé-
ze slávili rok sv. Martina, patró-

na našej arcidiecézy. Bola to príležitosť 
lepšie spoznať jeho život a podľa jeho 
vzoru i na jeho príhovor prehlbovať 
svoju vieru a napĺňať ju skutkami evan-
jelia v každodennom živote.

Pripomenuli sme si aj 500. výročie 
reformácie v rámci ktorého sme v na-
šej farnosti uskutočnili tri modlitebné 
stretnutia s bratmi evanjelikmi. Náš 
rehoľný rád si pripomínal 500. výročie 
smutného rozdelenia františkánov na 
dve rehoľné rodiny. Z tejto príležitos-
ti nás pri niektorých slávnostiach nie-
koľkokrát navštívili bratia františkáni. 
Snáď najväčší ohlas mali mariánske 
výročia, 100 rokov od fatimských zja-
vení a založenia hnutia Rytierstvo Ne-
poškvrnenej. Vo výročné dni zjavení 
sme slávili šesť mimoriadnych fatim-
ských pobožností, pri ktorých sme zve-
rovali Panne Márii jednotlivé skupiny 
obyvateľov našej farnosti. Rytierstvo 
Nepoškvrnenej sa rozrástlo o mnohých 
nových členov. Ich mesačné formačné 
stretnutia navštevujú aj mnohí veria-
ci z iných farností. Výročie založenia 
tohto hnutia sme oslávili 13. augusta s 
otcom biskupom Jozefom Haľkom. Pri 
tejto príležitosti sme mali v Kostole sv. 

Františka výstavu o živote a diele sv. 
Maximiliána.
V našej komunite v tomto roku pribu-
dol br. Rafal, ktorý sa vrátil na Slo-
vensko  po ukončení noviciátu. Jeden 
z našich bratov, Tomáš Vlček, prijal 
v tomto roku (10.6.2017) diakonskú 
vysviacku. Vo farnosti tak máme šty-
roch kňazov, jedného diakona, troch 
rehoľných bratov, z ktorých jeden slúži 
v sakristii a piatich bohoslovcov, ktorí 
študujú na Teologickej fakulte. Všetci 
sa podľa svojich možností zapájajú do 
života farnosti. Náš rodák, dp. Matej 
Balázsi, ktorý študoval v kňazskom se-
minári sv. Cyrila a Metoda v Bratislave 
za našu farnosť, prijal v tomto roku 10. 
júna kňazskú vysviacku a stal sa kaplá-
nom vo farnosti Stupava.
Vo farnosti máme raz v týždni, vo štvrt-
ky, celodennú tichú adoráciu, ktorá je 
obetovaná na zmierenie za svätokráde-
že, urážky a ľahostajnosť voči Ježišovi 
vo Sviatosti Eucharistie. Taktiež v prvú 
nedeľu mesiaca je adorácia popoludní 
od 15.00 hodiny do večernej sv. omše.
Pri rôznych aktivitách v našej farnosti 
a pri prehlbovaní života viery naďalej 
výrazne pomáhajú aj priestory nášho 
Rodinného centra, kde sa pravidelne 
konajú stretnutia pre rodiny. V rámci 
prípravy na manželstvo a život v rodine 
ponúkame 4 krát do roka 9 - týždňovú 
prípravu na manželstvo. Konajú sa tam 
tiež rôzne pastoračné aktivity a stretnu-
tia viacerých spoločenstiev. Okrem 
týchto aktivít v rámci tohto centra po-
núkajú svoju odbornú pomoc aj dve 
psychologičky a jedna detská psychiat-
rička.
Významnou súčasťou našej farnosti je 
cirkevná škola sv. Františka z Assisi. 
Je dobrým priestorom a príležitosťou 
na vytvorenie komunity ľudí, ktorý na-
sledujú Ježiša Krista a žijú svoj život 
ako poslanie a službu. Aj tento rok bola 
zaradená medzi najlepšie školy na Slo-
vensku a v bratislavskom kraji. V tom-
to školskom roku ju celkovo navštevu-
je 685detí.Sme Bohu vďační za tieto 
úspechy, ktoré nám robia veľkú radosť 

a tiež svedčia o kvalite kresťanskej 
výchovy a vzdelávania. Iste mnoho 
z toho by nebolo bez veľkej obetavosti 
a ochoty konkrétnych ľudí. Naša reho-
ľa sa podieľa na živote školy účasťou 
vo vedení, duchovnou službou deťom 
aj učiteľom a prítomnosťou na rôznych 
akciách školy. Chcem z tohto miesta 
poďakovať vedeniu školy i všetkým 
učiteľom a pracovníkom za ich veľkú 
obetavosť v tejto náročnej misii.
Na území farnosti sa nachádzajú ďalšie 
štyri školy, v ktorých sa vyučuje nábo-
ženská výchova. Spolu máme na všet-
kých našich školách siedmych kateché-
tov a 3 kňazov. Všetkým tým, ktorí sa 
angažujú v katechizácii chcem vyjadriť 
úprimnú vďaku za ich obetavú a nároč-
nú službu.
Prípravu dospelých na sviatosti vedie 
v tomto roku P. Jozef. Na prijatie svia-
tosti krstu sa pripravujú ôsmi kandidáti 
a na sviatosť prvého sv. prijímania a 
birmovania päť už pokrstených kandi-
dátov. Túto prípravu môžu absolvovať 
aj tí, ktorí už všetky sviatosti prijali, ale 
cítia potrebu prehĺbiť svoje poznanie o 
Sv. písme a kresťanskej viere.
Krstov v našej farnosti bolo v tomto 
roku 68.Je takmer bežné, že rodičia, 
ktorí prichádzajú poprosiť o krst svo-
jich detí sami nežijú vo sviatostnom 
manželstve a veľmi často sa stáva, že 
majú problém nájsť si krstných rodi-
čov, ktorí žijú aktívnym kresťanským 
životom, majú prijaté všetky sviatosti 
prislúchajúce ich stavu (krst, sviatosť 
birmovania, sviatosť manželstva). Je 
dôležité, aby rodičia chápali súvis me-
dzi svojim životom viery, prijímaním 
sviatostí, vzťahom k Cirkvi a vycho-
vávaním svojich detí vo viere, k čomu 
sa pri ich krste pred Bohom zaväzujú, 
keď sľubujú ich kresťanskú výchovu.
V tomto roku k sviatosti prvého svä-
tého prijímania pristúpilo 112 detí. Aj 
týmto rodičom chcem pripomenúť ich 
nezastupiteľnú misiu viesť svoje deti 
k viere, modlitbe, sviatostnému životu 
- pravidelnej sviatosti zmierenia a Eu-
charistii, účasti na sv. omšiach v nedele 

SPráva aDMiniStrátora farnoSti 
sv. MiChala arChanJela
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a prikázané sviatky. V budúcom roku sa 
na prvé sv. prijímanie pripravuje 94detí.
Pozývam rodičov k tomu, aby zodpo-
vedne pristupovali k príprave svojich 
detí na túto výnimočnú chvíľu v ich 
živote a aby využili túto príležitosť aj 
k náprave vlastného života viery, ak je 
potrebné a možné.
Sviatosť birmovania v tomto roku v na-

šej farnosti prijalo 73 birmovancov. Na 
začiatku školského roku sme začali prí-
pravu, na ktorú sa prihlásilo 42 kandi-
dátov. Chcem ich povzbudiť, aby dobre 
využili tento čas prípravy na osobné a 
hlbšie poznanie Boha a na priblíženie 
sa k nemu. Na tomto mieste zvlášť vy-
jadrujem poďakovanie animátorom, 
ktorí sa rozhodli obetovať svoj čas a 
venujú sa im.
V tomto roku bolo uzatvorených v na-
šej farnosti10 katolíckych manželstiev. 
Avšak väčšina snúbencov, ktorí sa u nás 
pripravujú do manželstva, sa sobáši v 
iných kostoloch alebo farnostiach. Teší-
me sa, že stále viac mladých ľudí začína 
vnímať potrebu tejto sviatosti. Povzbu-
dzujme mladých, aby budovali svoju 
budúcnosť na skale a neuspokojili sa 
len s alternatívami rodinného života, 
ktoré im neumožňujú prežívať šťastie 
z úplného darovania sa v láske. Svojím 
životom ukážme, že si vážime rodinu, 
vernosť a svätosť manželského zväzku.
Chcem upozorniť aj na potrebu neustá-
lej kresťanskej formácie, ktorá je veľmi 
potrebná aj v živote dospelého kres-
ťana. V našej farnosti máme k tomu 
niekoľko príležitostí. Počas školského 
roka sú v rámci našej farnosti k dispo-
zícii Biblické kurzy. Okrem toho sú v 
ponuke katechézy neokatechumenátnej 
cesty, kurz Objav Krista, formácia v 
spoločenstvách rodín a iných spoločen-
stvách farnosti.
Pokiaľ ide o navštevovanie chorých 
a starších ľudí na prvý piatok v na-
šej farnosti máme nahlásených okolo 

dvadsať farníkov, ku ktorým pravidelne 
chodíme so sviatosťou zmierenia a Eu-
charistiou. Chcem poprosiť všetkých, 
ktorí majú doma ľudí starých a cho-
rých, aby k nim pozývali kňaza aspoň 
párkrát do roka a nenechávali to na po-
slednú chvíľu ich života. Je morálnou 
povinnosťou každého veriaceho za-
volať kňaza k umierajúcemu, či ťažko 
chorému príbuznému. Je dobré, že stále 
viac našich veriacich odchádza z tohto 
sveta zaopatrených sviatosťami.
Poslednou službou, ktorú my kňazi 
vykonávame pre veriacich je ich vy-
prevadenie a modlitba za nich na ich 
poslednej ceste. Na našich cintorínoch 
v Slávičom Údolí a na Karloveskom 
cintoríne bolo v tomto roku 149 kato-
líckych pohrebov.
Ako viete, v rámci zbierok, ktoré sú or-
ganizované každú druhú nedeľu v me-
siaci sú zhromažďované prostriedky na 
potreby našej farnosti. Ďakujeme Vám 
za štedrosť pri týchto zbierkach, vďaka 
čomu môžeme investovať do rôznych 
pastoračných projektov a bezproblémo-
vo pokrývať aj hmotné potreby našej 
farnosti.
Chcem dnes zvlášť poďakovať nášmu 
farskému Zboru sv. František. Všetci 
sa tešíme z ich ochoty a spevu, kto-
rým nám pomáhajú k radostnejšiemu 
a plnšiemu prežívaniu slávnostných sv. 
omší. Taktiež ďakujem našim organis-
tom a miništrantom.
V našej farnosti sa tiež mnoho ľudí za-
pája do rôznych činností, ktoré nie sú 
navonok viditeľné, ako je pranie oltár-
nej bielizne, liturgických šiat, obsluha 
sakristie, príprava dekorácie na sviatky, 
týždenná starostlivosť o kvety a výzdo-
bu kostola, poriadok a údržbu budov, 
farskú kanceláriu, atď. Veľmi si vážim 
a ďakujem všetkým, čo nezostávajú len 
pri slovách, ale konkrétnym spôsobom 
prispievajú pre dobro našej farskej ro-
diny.
Na záver sa chcem poďakovať Vám 
všetkým, ktorí sa akýmkoľvek spôso-
bom podieľate na živote našej farnosti. 
Prajeme Vám v mene celého nášho re-
hoľného spoločenstva hojnosť Božích 
milostí do Nového roku, veľa úspechov 
v osobnom i rodinnom živote, rast vo 
viere a jednote celej našej farskej rodi-
ny. P. Peter Gallik OFMConv.

„Pamätaj, že prach si a na prach sa obrá-
tiš“, sú slová, ktoré budeme počuť,  keď 
budeme prijímať na Popolcovú stredu 
znak pokánia. Začne sa obdobie pôstu, 
ktoré nás má nasmerovať k pokániu, 
teda k našej vnútornej premene. Bude-
me si opäť pripomínať utrpenie Ježiša, 
Jeho cestu na kríž, na ktorú sa vydal po 
svojom krste v rieke Jordán. 
Z kníh Starého zákona vieme, že po vý-
chode z Egypta cesta Izraelitov po púšti 
trvala 40 rokov, taktiež Mojžiš sa na hore 
Sinaj postil 40 dní. Ježiš tiež prijíma a 
koná 40 dňový pôst, no konci ktorého je 
pokúšaný. Ježiš božím slovom víťazí nad 
pokušením a ukazuje nám tak príklad, kde 
máme hľadať pomoc v našich pokuše-
niach. Predovšetkým, že sa nedokážeme 
zlu oprieť svojimi silami, svojím rozu-
mom, či skúsenosťami, ale potrebujeme 
pomoc Boha, ktorý nám ponúka svoju 
múdrosť a potrebnú milosť. Ježiš nako-
niec víťazí nad diablom, svojou posluš-
nosťou až do konca, vzdáva sa všetkého 
a obetuje seba samého na kríži. Ukazuje 
nám tak, že zlo nemožno premôcť silou 
zla, ale silou lásky a obety.
Ak nás má pôst naozaj zmeniť, musíme 
si uvedomiť, čo je cieľom tejto zmeny. 
Máme sa stávať čoraz viac podobní 
Kristovi a podobne ako On víťaziť nad 
pokušením a zlom opieraním sa o moc 
Božieho slova, mocou lásky, ktorá zlo 
neopätuje, ale snaží sa ho zastaviť, aj za 
cenu vlastnej obety.
Akú obetu prinesieme počas týchto na-
sledujúcich pôstnych dní? Vstúpme do 
pôstu spolu s Ježišom, raďme sa s Ním, 
ako odolávať pokušeniam, ako sa vy-
hnúť nástrahám zlého. Spoľahnime sa 
na Jeho múdrosť, dôverujme Mu a do-
voľme Mu, aby nás premieňal.
Ježiš Kristus je víťazom nad hriechom aj 
smrťou. Vydajme sa teda s Ním na ces-
tu nášho pokánia, aby sme po víťazstve 
nad hriechom v tomto živote prijali z 
Jeho rúk dar večného života. Veď o tom-
to má byť náš pôst a potom aj radosť zo 
slávenia Veľkej noci. Blanka šimková

vStúPMe 
Do PôStU 
S náDejoU 
a oDvaHoU
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Sviatočný vianočný čas sa skončil. 
Dni nového roka opäť rýchlo uteka-

jú a pre rodinu nastal stereotyp všedných 
dní, plných stresu a náhlenia. Všetci bo-
jujú s nedostatkom času, čo je pre dnešnú 
dobu také charakteristické. Veľmi často 
počujeme: Nič nestíham, som unavený, 
všetko mi lezie na nervy... Pripisujeme 
to dnešnej dobe, v ktorej po tlakom uda-
lostí nemáme čas jeden pre druhého. 
Niektorí sa vraciame k spomienkam, 
ako to bolo v našich rodinách voľakedy. 
V niečom bolo ťažšie, ale ľudia si našli 
čas pre svojich blížnych, nešetrili milým 
slovom, ktoré sa dnes v rodinách akoby 
premenilo na výčitky, nedorozumenia a 
hádky. Mnohé z nich sa končia bolest-
ným rozvodom a bojom o deti.
Odkiaľ sa to všetko berie? Voľakedy 
predsa rodiny nemali také vymoženosti, 
aké nám priniesla moderná doba a ktoré 
dnes vnímame ako samozrejmosť, či už 
sú to  autá, televízory, počítače, mobily, 
automatické pračky, umývačky riadu, 
kuchynské roboty a iné. Z mnohých 
rodín sa vytráca spoločné stolovanie 

a tak sa stráca aj atmosféra rodinného 
spoločenstva. Veď sa dá objednať pizza, 
prípadne si zájsť na obed do najbližšej 
reštaurácie. Voľakedy bola každá nedeľa 
príležitosťou zasadnúť k slávnostne pre-
stretému stolu, aj keď to bolo pri skrom-
nejšom jedle.
Ako je to, že napriek jednoduchšiemu 
a náročnejšiemu životu bolo v rodinách 
viac priestoru na rozhovor, viac času pre 
deti a starých ľudí, deti vedeli rešpekto-
vať rodičov, učiteľov, úcta k starším bola 
samozrejmosťou.
Možno to bolo aj tým, že v rodinách 
nechýbala viera v Boha a život podľa 
Jeho slova. Spoločná modlitba, účasť 
na svätej omši, prijímanie sviatostí a tak 
veľmi potrebná láska k Bohu, vzájomná 
láska a úcta medzi manželmi, spoločná 
láska k deťom, boli tým najlepším pu-
tom v rodine. Či práve z týchto dôvodov 
sa nerozmáhajú mnohé názory na rodi-
nu, ktoré sa vymykajú prírodným aj Bo-
žím zákonom.
Možno si viacerí z Vás pomyslíte, že 
Vás sa to netýka. Lenže týka sa to nás 

všetkých. Veď na to, ako to bude u nás 
vyzerať, prispieva každý z nás. Média 
a celkový trend, ktorý v spoločnosti 
pretrváva, silno ovplyvňuje myslenie 
mladých ľudí. Koľko mladých, na-
priek tomu, že vyšli z kresťansky zalo-
žených rodín, neuzavrelo manželstvo 
pred Bohom? Koľko matiek prosí Boha 
o záchranu pre svoje detí, ktoré pohltil 
dnešný svet? Koľko detí je nepokrste-
ných, lebo rodičom na tom nezáleží? 
A tak by sme mohli apokračovať. Naše 
kresťanské Slovensko sa rýchlo mení.
Ako môžeme pomôcť my, obyčajní ve-
riaci, ktorí sme už v živote všeličo pre-
žili a vieme, že bez Boha je naša náma-
ha márna. Prosme dobrého a láskavého 
Nebeského Otca a našu Nebeskú Matku 
s ružencom v rukách, prosme za našich 
mladých ľudí. Obetujme svoje bolesti, 
ťažkosti i problémy za naše rodiny. Nech 
sa do našich rodín opäť vráti vzájomná 
úcta, vernosť a láska. A predovšetkým 
nech v našich rodinách zavládne láska 
k Bohu.
 Marianna štolcová

Potom, čo bratia evanjelici v októbri 
minulého roka navštívili našu far-

nosť a stretli sa s našimi veriacimi na 
spoločnej modlitbe večerných chvál v 
kostole sv. Františka, oplatili sme im 
v jeden decembrový adventný utorok 
(12.12.2017) návštevu v ich zborovom 
dome v Dúbravke. V úvode stretnutia 
evanjelický pán farár Janko Hroboň pri-
vítal našich pátrov Petra a Jozefa, veria-
cich i náš spevácky zbor. Už tradične sa 
pri bohoslužbe v speve striedali oba zbo-
ry – evanjelický chrámový zbor aj náš 
farský zbor Sv. František.
Po úvodných modlitbách, sa páter Jozef 
Sukeník, vo svojom príhovore venoval 
téme ekumenizmu dnešných i minulých 
čias. Pripomenul, že súčasný ekumeniz-
mus existuje od čias Druhého vatikán-
skeho koncilu, ale vo františkánskom 
ráde siaha až do čias sv. Františka, ktorý 
v 13. storočí navštívil egyptského sultá-

na aby mu zvestoval evanjelium. Preto 
majú bratia františkáni vždy veľmi blíz-
ko k ekumenizmu, hoci paradoxne me-
dzi samými bratmi počas stáročí bolo 
veľa rozporov. 
Páter Jozef poukázal aj na to, že rok 1517, 
ktorý je rokom reformácie, je zároveň 
rokom, kedy došlo k rozdeleniu františ-
kánskeho rádu. Hoci všetci bratia boli 
nasledovníkmi sv. Františka, predháňali 
sa v tom, ktorý rád ho nasleduje najlep-
šie. Robili si prieky, hádali sa a rozpory 
medzi nimi iba narastali. Je neuveriteľ-
né, že iba nedávno - v roku 2009, keď 
františkánska rodina slávila 800 rokov 
od svojho založenia, začali bratia opäť 
hľadať jednotu. Nejde predsa o to, kto 
je lepší nasledovník sv. Františka, ale o 
nasledovanie Ježiša Krista. Podstatné je 
postaviť do centra svojich spoločenstiev 
Pána Ježiša a Jeho evanjelium. Začali 
vznikať aj spoločné františkánske for-

mačné domy, spoločné misie a školy, 
spoločná univerzita. Páter Jozef potom 
zdôraznil, že jedine spoločné hľadanie 
Krista nás môže priviesť k jednote. Po-
znamenal, že dôvodom nášho rozdelenie 
je práve to, že často uprednostňujeme 
pred Pánom Ježišom niečo iné a neváži-
me si, čo sme dostali vo sviatosti krstu. 
Poprial nám, aby sa nám podarilo znova 
postaviť Krista do centra svojho života, 
našich rodín, a tak plnohodnotne prežiť 
blížiace sa sviatky.
Po spevoch, prosbách a modlitbe Ot-
čenáš, ukončil naše spoločné modlitby 
požehnaním páter Peter Gallik, správca 
Farnosti sv. Michala Archanjela.
Nasledovalo priateľské stretnutie veria-
cich doplnené výborným pohostením. 
Veriacim z Dúbravky a ich duchovnému 
otcovi srdečne ďakujeme za krásny ve-
čer a vyprosujeme im milostiplný nový 
rok!    M.V.

rodina v súčasnosti a JeJ dôležitosť

aDventná návšteva U evanjelikov v DúBravke
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farSký PleS

Bolesť

Svoj čas má plakať, svoj čas má 
smiať sa. Svoj čas má zarmucovať 

sa, svoj čas má tancovať. (Kaz 3,4)
20. január 2018 bol v Karlovej Vsi 
čas na radosť a zábavu. V tento deň 
sa totiž konal tradičný Karloveský 
Farský Ples. Táto udalosť je prí-
ležitosťou pre všetkých farníkov 
a priaznivcov prežiť spoločný večer 
s trochou noblesy, pri dobrej hudbe, 
výbornom jedle a najmä v kruhu pri-
ateľov a dobrých ľudí.
Podujatie sa uskutočnilo v Karlo-
veskom centre kultúry na Molecovej 
ulici a zúčastnilo sa ho takmer 150 
ľudí. Približne o 19.10 hod. ples ot-
voril farár P. Peter Gallik, privítal 
hostí, medzi ktorými bol aj zástup-
ca miestneho úradu p. Branislav 
Záhradník s manželkou. Nasledoval 
pestrý kultúrny program, o ktorý sa 
postarala Základná umelecká škola 
sv. Cecílie. Celý ples slovom spre-
vádzala veselá moderátorka Alenka 
Jurčacková. Ďalej v priebehu veče-
ra vystúpili v rámci programu bratia 
kapucíni Ján Felix a Ondrej Lazar 
Tkáčovci s vynikajúcimi piesňami. 
O skvelú hudbu do tanca sa starala 
kapela 4Others. Okolo polnoci bolo 

žrebovanie tomboly. Prvú cenu ve-
noval miestny úrad v Karlovej Vsi. 
Výťažok z tomboly putoval do soci-
álneho a štipendijného fondu Spoje-
nej školy sv. Františka z Assisi. Zá-
bava bola naozaj výborná a poslední 
tanečníci odchádzali z parketu okolo 
piatej nad ránom. Opäť sa potvrdilo, 
že dobrí ľudia a dobrá hudba robia 
dobrú zábavu. 
 Miroslav šimko

Napriek všetkej bolesti idem k vrcholom 

k obláčikom

Hľadím k nebu za mojím 

Slnkom mojím Miláčikom 

Ubolaená som zo straty  stratil sa celý dej

Z bolestných vzdychov zvieram ešte nádej

Prišla som o všetko jedným dychom

Nedá sa to vyrozprávať 

Týmto básnickým príbehom

Kryha bolesti ako v ľade ostáva

Rana silno krváca 

Nádej sa z duše mi stráca

Držím ju z posledných síl

Úrodný dážď spanilo žehnal zem

Báseň dostala svoj pokory lem

Obdarená nehou ako len ona vie byť

Vie aké bolestné je žiť

Kríž nás bolí  ešte stále neprebolel

A bolieť nás bude neustále

Pod krížom sú uložené v slzách naše žiale

Z toho potu a krvi vzíde úroda raz

Úroda voňavá vrchovatá ovocím krása krás 

V mukách som onemela a 

Hľadela som v diaľ do žiarivých hviezd

O nádeji mi prišli švitoriť

Vtáčiky zo svojich hniezd

švitorili mi útechu nehou svojich hláskov

Bolesť či dá sa vydržať ....dá.... 

ale len s láskou...                   

  Katka Čibová

svätá čistota 
Pre Pána

 Svätá čistota ty tŕňová koruna lásky od Pána

Korunovaná i slávou radosťou v nebi 

a k nebesiam úzka brána

Keď mi trhajú z duše závoj

Teba si nepustím rany mi zahoj

Svätá čistota všetko ma pre teba vnútri bolí

Si mučeníctvo ktoré

moja duša dobrovoľne a rozhodne si navždy volí

V čase ťažkej bolestnej skúšky teba nech si pre 

Ježiša zachovám

Priveď ma ty vyvierajúca z nebies bezpečne 

do Jeho brán

Svätá čistota ty biela ľalia skvejúca sa i dnes

od hmly oddeľuješ citov les

Niekedy ľudská hriešnosť a zlosť

sa pred ničím nezastaví a nepovie si 

v krutosti dosť

Svätá čistota teba si radikálne uchrániť 

i krvácajúc 

Radšej než tvoju stratu voliť si smrť 

privinúť sa na Ježišovu hruď

Len v tebe je láska nebeská nádhera a radosť

Svätá čistota moju lásku čistú vernú 

až do konca zachovaj

Ak kruto mi ťa budú chcieť uchytiť

daj nech si ťa nespustím vnes ma v Ježišov raj

V najťažších chvíľach nech ťa nestratím

Nech sa svätých rán a kríža Ježiša môjho 

Ženícha silno držím 

Môj Ježiš nech Jeho volám čistým bozkom 

nevesty až po posledný môj dych

Nech nevypadnem hriechom z Jeho rúk 

Ty ma drž pevne v nich

Katka Čibová ( Mária Agneska) 
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vianočná oBnova ChlaPov

V piatok 15. 12. 2017 sme v našom Kostole sv. Fran-
tiška slávili svätú omšu za rodiny, po ktorej sme sa 

ako zvyčajne spoločne modlili večerné chvály. Potom už 
nasledovala v poradí druhá vianočná obnova chlapov pod 
vedením pátra Tomáša Lesňáka. Začala sa malým pohoste-
ním zvaným agapé a pokračovala prednáškou, v ktorej sa 
P. Tomáš zameral predovšetkým na vzájomný vzťah muža 
a ženy v manželstve a na problémy v týchto vzťahoch. Ho-
voril o nesprávnom postoji mužov, ktorí si mužné správanie 
spájajú s presadzovaním si svojej vôle a krikom. Panovanie, 
a utláčanie druhého však nazývame hriechom. Nie je to však 
nič nové, lebo vzťah muža a ženy je tým sprevádzaný od 
prvého hriechu.

Existuje ale aj iný druh moci, iný druh panovania. Ten sa 
rodí z lásky, vtedy keď sa niekto daruje druhému, lebo je 
presvedčený o jeho dôstojnosti a hodnote. A manželstvo 
je presne o tom.
Ježiš, ako nový Adam, nám osobne ukázal tento nový 
druh moci, nový spôsob panovania.  Keď umieral na krí-
ži, z jeho boku vytiekla voda a krv a bola stvorená Cir-
kev - nová Eva (podobne ako z Adamovho boku stvoril 
Boh ženu). Vzťah Ježiša a Cirkvi má preto manželské 
črty. V Liste Efezanom sv. Pavol o tejto veci hovorí takto 
...vytvoril si Cirkev, aby bola plná lásky, svätá a nepo-
škvrnená. Kristus seba samého vydal za Cirkev. Vybral 
si ju, aby ju posvätil, lebo sa pre ňu rozhodol. Znamená 
to, že sa vydal za nás vtedy, keď sme boli v hriechoch 
a len preto, aby sme sa stali nepoškvrnenými. V tom je 
viditeľná obrovská hĺbka Božej lásky k nám.
Nepoškvrnenosť teda nie je východiskom, ale cieľom, 
ku ktorému nás láskavý Boh smeruje. Tak je to aj v man-
želstve. Na začiatku nie je dokonalosť, aj keď si to mla-
domanželia neraz myslia. Je to začiatok. Na spoločnom 
konci by manželia mali stáť pred Bohom ako osoby, kto-
ré nemajú škvrny.
Moc vzájomnej lásky nám má pomáhať dozrievať, očis-
ťovať sa. Ak vnímame, že Kristus nás miluje v našich 
hriechoch, že sa k nám skláňa, nesúdi nás, počíta s nami, 
odpúšťa nám, plodí v nás túžbu podriadiť sa, túžbu zak-
úsiť jeho moc, tak aj my (muži) by sme mali s rovnakou 
láskou pristupovať k našim manželkám. O takú moc ide. 
Kristovu moc môžeme zakúsiť aj v Eucharistii. Keď pri-
jímame obyčajný chlieb, premieňame ho na seba. Keď 

prijímame Eucharistiu, je to opačne. Ona nás premieňa 
a spája nás s Kristovým telom. Kristova moc sa uskuto-
čňuje znútra. Keď sa jej poddáme, budujeme spoločen-
stvo. Kristus sám si organizuje svoju Cirkev, svoje údy. 
On nás privádza do spoločenstva, On si nás volí.
Veľmi dôležitou postavou z evanjelia bol pre prvých 
kresťanov dobrý lotor, pretože práve on spoznal Krista 
ako kráľa na kríži. Kresťan vidí v človeku na kríži svoj-
ho Boha, svojho Spasiteľa. Je zaujímavé, že Ježiš tam po 
prvý raz neodporuje a priznáva, že je Boh. Kristus má 
nad svojim telom takú moc, že ho môže vydať na ukri-
žovanie. Tým telom je Cirkev, to sme my. On má moc 
obetovať nás. Svätí mučeníci to videli a prijali to. Z ich 
obety sa zrodili veľké diela.
Neraz sa nám stáva, že máme ťažkosti a nevieme, ba 
ani netušíme, čo bude nasledovať. Sú to konkrétne ži-
votné situácie, ktorým vôbec nerozumieme, keď nám 
nič neobjasňuje, čo sa to vlastne deje. Zmysel im môže 
dať len tajomstvo kríža. Kríž je tým kľúčom pre pocho-
penie mnohých situácií v našom živote. Keď Ježišovi 
odovzdáme moc nad sebou, pocítime, že sa všetko mení 
a uvidíme aj konkrétne prejavy. Nedá sa to prikázať 
zvonka, to sa rodí znútra. Napr. aj vtedy, keď sa ovlád-
neme a povznesieme nad malichernosti. Každý z nás má 
svoj kríž, ktorý spravidla súvisí s našim povolaním. Je 
to napr. manželstvo, otcovstvo, kňazstvo, príslušnosť k 
nejakej komunite.
Skôr, či neskôr sa ocitneme pred krížom. A vtedy sa uká-
že, kto je našim kráľom, kto má nad nami moc. Ak vtedy 
neuznáme Ježišovu moc, nadarmo budeme navonok de-
klarovať, že sme kresťania, že chodíme do kostola. 
V závere prednášky P. Tomáš ešte pripomenul evanjeli-
um o chudobnej vdove, ktorá darovala všetko, celé svoje 
živobytie. Je dôležité, správne to pochopiť. Ako kresťa-
nia máme túto vdovu nasledovať, keď prichádzame do 
chrámu. V krste sme všetci prijali účasť na Kristovom 
kňazstve a tak máme spolu s kňazmi prinášať obetu. Ne-
obetujeme mŕtve zvieratá, ale prinášame seba samých. 
Kresťanstvo je o odovzdaní, o obetovaní vlastného ži-
vota. Chudobná vdova je v tomto zmysle vzorom kňaza. 
Podobne by sme mali aj my obetovať všetko. Ako často 
však  prichádzame s egoistickými pohnútkami a túžbami.
Ježiš Kristus zomrel a dal nám Ducha Svätého, aby sme 
aj my vedeli obetovať veci zvnútra. Duch Svätý prichá-
dza, aby nás oslobodzoval od nášho egoizmu a našej 
sebastrednosti, aby sme mohli nasledovať Krista až po 
obetu na kríži, konkrétnom kríži, ktorý máme niesť prá-
ve v tento deň. Vďaka tejto moci lásky môžeme dávať 
seba ako obetu. Toto je najkrajšia dobrá novina, svetlo, 
kvôli ktorému žijeme. 
Po prednáške nasledovala tichá adorácia Najsvätejšej 
Sviatosti, na ktorej sa k nám pridali aj bratia z kláštora. 
Adoráciu sme zakončili spoločnou večernou modlitbou 
(tzv. kompletóriom) a eucharistickým požehnaním. v. š.
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Ako je v našej farnosti zvykom, 
polnočná svätá omša na Božie 

narodenie sa v kostole Sv. Michala Ar-
chanjela slávila o 22.00 hod. V tomto 
roku jej predsedal  páter Tomáš. Krásne 
vyzdobený kostol bol úplne plný.

V homílii nám P. Tomáš vysvetlil, že 
prvým, kto symbolicky niesol kríž, bol 
syn nášho praotca Abraháma, Izák, kto-
rý si cestou na horu Moria sám na svo-
jich pleciach niesol drevo, na ktorom 
mal byť obetovaný. Je to obraz, ktorý 
nám ukazuje, o čom sú Vianoce. Príchod 
Mesiáša, nie je príchodom vladára.
Izák, ktorý niesol bremeno, aby bol na 
ňom obetovaný, je obrazom každého 
z nás. Aj my nesieme svoje bremená. 

Prorok Izaiáš však hovorí, že príde kto-
si, kto  naše bremeno vezme. Tak sa 
stalo aj v prípade Izáka, keď sa v krí-
ku objavil zakliesnený baránok, ktorý 
Izáka nahradil. Naše bremená prišiel 
vziať Ježiš, ktorého narodenie slávime  
25. decembra.
Ako sa to deje? Izaiáš hovorí, že to 
bude ako v deň porážky Madiánčanov. 
Vtedy Gedeon stál proti mnohoná-
sobnej presile nepriateľov a Boh mu 
napriek tomu prikázal, aby prepustil 
niektorých svojich bojovníkov domov. 
Nakoniec ich zostalo len 300 proti nie-
koľkým desiatkam tisícov. Pán Boh 
povedal Gedeonovi, že práve teraz zví-
ťazí. Zvíťazíme nie vtedy, keď máme 
sme si vedomí svojej sily, ale práve 
naopak, keď sa v našej slabosti spo-
ľahneme na Boha. Ježiš, ktorého ako 
malé dieťa kňaz na začiatku sv. omše 
vloží do jasličiek nám tiež ukazuje túto 
pravdu. Boh sa nám zjavuje ako slabé 
Dieťa, ktoré nič nezmôže. Mohli by 
sme sa azda aj pohoršovať, že Boh pri-
šiel na svet ako bezmocné dieťa. Izaiáš 
však hovorí, že práve v tejto slabosti 
je Božia sila. Podobne je aj v našom 
živote, Je mnoho vecí, ťažkostí, nejas-
ností a problémov, ktoré vlastným sna-
žením, vlastnými silami, nezvládneme 
vyriešiť. Izaiáš sa nám práve to snaží 
povedať, že toto je presne ten čas a to 
miesto, kde môže konať Mesiáš. Keď 

príde On, tak to bude ako pri porážke 
Madiánčanov. Náš dnešný svet je plný 
rôznych foriem zla a násilia, nepokoja, 
vojen, klamstiev. Nemusíme hľadať 
ďaleko, pozerať na Sýriu a iné krajiny. 
Úplne stačí, keď sa pozrieme do svo-
jich rodín a zistíme, že pre mnohým z 
toho stojíme úplne bezradne. 
Toto je posolstvo Vianoc. Nebojme sa! 
Boh je silnejší ako toto všetko a raz 
mu bude poddaný celý svet. Ako ho-
vorí prorok, naše ťarchy budú vlože-
né na Mesiášove plecia. Ježiš Kristus 
sa narodil, aby zomrel z lásky za nás.  
V tomto je ukryté aj  pozvanie pre nás, 
a odpoveď na to ako odpovedať na svo-
je povolanie. Máme ako kresťania do-
zrievať k tomu, aby sme dokázali dať 
svoj život za druhých.
Vianočné sviatky sú sviatkom prijatia 
dobrej noviny. Nie preto, že sa naro-
dilo Dieťatko, ktoré bude žiť v Svätej 
rodine, ale preto, že Vianoce sú úvo-
dom k Veľkej Noci. Vianoce bez kríža 
a zmŕtvychvstania by nemali zmysel. 
A práve toto má pre nás obrovský vý-
znam. Veď tu v našej neschopnosti a 
bezradnosti počujeme, že sa nemáme 
báť. Víťaz, ktorý toto všetko vezme 
na svoje plecia, sa už narodil. Práve v 
túto noc, keď sa narodil Kristus, Cirkev 
ohlasuje celému svetu dobrú novinu. 
Ak máš dobrú vôľu, môžeš ju prijať. 
Môžeš začať žiť vo Svetle. v. š.

Polnočná sv. oMša v staroM 
koStolíkU Za rok 2017

•  V piatok 15. 12. 2017  v kostole sv. Františ-
ka prebehla už druhá predvianočná obnova 
chlapov, ktorú viedol páter Tomáš.

•  V utorok 19. 12. 2017 o 19.30 hod. bola 
v kostole sv. Františka mládežnícka adorá-
cia.

•  V stredu 20. 12. 2017 o 19.00 hod. sa usku-
točnil  malý adventný koncert v podaní or-
chestra Curiosi di Tutti.

•  V sobotu 23. 12. 2017po sv. omši sa v kos-

tole sv. Františka konal Taizé večer; spevom 
a hudbou sprevádzal zbor František.

•  Miništranti z Karlovej Vsi a Stupavy vyces-
tovali v dňoch 26. – 30. 12. 2017 do mino-
ritského kláštora v Spišskom Štvrtku. Tento-
krát sa  pridal aj náš bývalý miništrant, dnes 
už kaplán v Stupave, dp. Matej Balázsi. Vzal 
so sebou aj dvoch miništrantov, vďaka čomu 
táto zimná výprava dosiahla počet 21 miniš-
trantov + dvaja kňazi.

•  Od  18. do 25. januára 2018 prebiehal 
aj v našej farnosti Týždeň modlitieb za 
jednotu kresťanov. Za jednotu kresťanov 
sme sa modlili počas večerných sv. omší. 

•  V sobotu 20. 1. 2018 sa v Karloveskom 
centre kultúry konal tradičný farský ples.

•  Dňa 10. 2. 2018 bol v jedálni Spojenej 
školy sv. Františka ďalší ročník plesu 
karloveskej mládeže.

ZaZnaMenali SMe
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