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U ž sme si zvykli, že v našej Karlovej 
Vsi mávame hody na sviatok sv. Mi-

chala archanjela, ktorému je zasvätený náš 
starý kostolík, ako i celá farnosť.
Dnes už asi presne nepovieme, prečo bol 
práve jeden z hlavných anjelov, vybratý 
na patróna kostola a neskôr i tejto farnosti. 
Pôvodná kaplnka v Karlovej Vsi bola totiž 
zasvätená sv. Jánovi Nepomuckému. Po 
jej prestavbe však bol nový kostol zverený 
do opatery archanjelovi Michalovi. Mož-
no podľa spolku sv. Michala, ktorý bol  
v r. 1934 v Karlovej Vsi založený práve za 
účelom výstavby kostola.
Odvážim sa povedať, že to bolo dobré 
rozhodnutie. V osobe sv. Michala Karlov-
ka mala a má naozaj mocného ochrancu 
a obetavého orodovníka. Božím riadením 
sa táto, kedysi maličká obec (v r. 1933 
mala 963 obyvateľov) rozrástla na veľkú 
mestskú časť s viac ako 30 000 obyvateľ-
mi a Kostol sv. Michala pretrval 40 rokov 
socialistického režimu.
Farnosť dala cirkvi viacero zasvätených 
osôb (podrobnejšie o tom písal v našom 
časopise už nebohý pán Vojtech Tóth  
v r. 2015 a 2016), rozvíjalo sa tu mnoho 
spoločenstiev, rástol počet veriacich.
Príchod otcov minoritov do Karlovej Vsi 
otvoril akoby novú etapu. Bol postave-
ný nový kostol zasvätený sv. Františkovi 
z Assisi, založená cirkevná Spojená škola 
sv. Františka, farnosť ožila a je ju viac cítiť 
aj v živote mestskej časti.
To všetko iste nie sú náhody. Je to dar, kto-
rým Pán požehnáva túto časť nášho mesta, 
verím že aj vďaka orodovaniu nášho pat-
róna.
Preto pri spoločnom hodovom slávení ne-
zabudnime poďakovať za dary, ktorých sa 
nám uplynulý rok dostalo a ďakujme aj 
nášmu patrónovi, sv. Michalovi, ktorého 

sviatok si v týchto dňoch pripomíname.
Môžeme sa pomodliť aj známu modlitbu, 
k sv. Michalovi archanjelovi, ktorú vytvo-
ril v 19. storočí pápež Lev XIII. (existujú 
jej dve verzie: krátka i dlhá).   
Jeden deň po slávení sv. omše našli pápe-
ža Leva XIII. ako sa uprene, akoby slepo, 
hľadel. O chvíľu neskôr sa náhle vrátil do 
prítomnosti a rýchlo sa zavrel v súkromnej 
izbe. O polhodinu neskôr vyšiel s vytvo-
renou modlitbou k sv. Michalovi. Od toho 
dňa bolo známym, že pápež často recituje 
túto modlitbu. 
Aké videnie inšpirovalo túto modlitbu? 
Podľa jedného opisu mal víziu ako démo-
nické sily obkolesujú Rím. Podľa iného 
Lev počul rozhovor medzi Bohom a Sata-
nom, v ktorom Boh dovolil Satanovi, aby 
si vybral jedno storočie, v ktorom vykoná 
svoje najhoršie dielo. A ktoré storočie si 
Zlý vybral? 20. storočie. 
Od tridsiatych rokov 20. storočia citovali 
rôzne články v katolíckych publikáciách 
príbehy podobné tomuto. Či sú pravdivé 
žiaľ nie je isté, pretože opisy tejto vízie 

sa neobjavili skôr ako 45 rokov po tom 
ako pápež Lev XIII napísal túto modlitbu.  
V každom prípade je jedno isté: duchovný 
boj je všade okolo nás a náš patrón nám 
v tomto boji určite môže pomôcť: 
Sv. Michal archanjel, bráň nás v boji. 
Buď nám ochrancom proti zlobe  
a úkladom diabla. 
Pokorne prosíme, 
nech mu Boh ukáže svoju moc, 
a Ty, knieža nebeských zástupov, 
Božou mocou zažeň do pekla satana
a iných zlých duchov, 
ktorí sa na skazu duší potulujú po svete.

Hostia svätej čistoty
venované našej bl. Anke Kolesárovej (K. Čibová)

Ó svätá čistota na bielych lupeňoch ruží s kvapkami 
krvi  v tvojich prameňoch

Usmieva sa na mňa nežne Ježiš - môj Pán a môj Boh
Vyžaduješ objať s láskou kríž

V srdci mojom radosťou si hlbokou napriek bolesti 
nepochopeniu a bojom

v obetavej milosrdnej láske prijatie počatých ľud-
ských životov

na vyjadrenie tvojej krásy nieto dostatku slov
volám srdcom v hrudi krvácajúcej guľkami zranenej 

k Ježišovmu menu 
vidíte ma k Jeho Srdci pritúlenú

vodopád z hôr studnička uprostred lúk 
žehná Pán ochote a práci čistých rúk

ó svätá čistota oči v tebe zrejú nebeské videnia
kochá sa v tebe nebeská obloha 

plesajú i žasnú anjeli keď panenská duša Ženícha 
Ježiša Máriu i Jozefa volá

kto žije v tebe vidí Boha okusuje jeho lásku 
a nepotrebuje ani nežiada už odpovede na žiadnu 

životnú otázku
už nepáli moje líce slza bolestná slaná

korunou dvojitou čistoty i mučeníctva som v nebi 
korunovaná

ó svätá čistota vo vlastnení  a každodennej ochrane  
obrane teba

v prijímaní svätého Chleba
cítim a mám blízkosť Ježišovej hrude

svadobná dôverná láskyplná chvíľa v Jeho objatí 
večnosťou nádhernou nebeskou bude

svätomicHalské Hody v našej farnosti
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Sv. Ján Zlatoústy, arcibiskup Ca-
rihradu, sa narodil v r. 344 v sýr-

skom meste Antiochia. Veľmi skoro 
stratil otca a tak jeho matka Anthuza sa 
musela sama starať o dve deti. 

Snažila sa deťom dopriať čo najlepšiu 
výchovu a vzdelanie a tak ich posielala 
k najlepším učiteľom, ktorí v tom čase 
v Byzancii existovali. Hlavne im však 
vštepovala  dokonalú kresťanskú vý-
chovu, čo považovala za najcennejší 
poklad.
Prirodzené schopnosti, vysoké vzde-
lanie i veľké čnosti Jána zaujali i naj-
vyššie štátne úrady, ale on si vybral 
inú cestu. Prešiel búrlivým obdobím, 
počas ktorého navštevoval divadlo, zá-
bavné podniky a začal sa vystavovať 
morálnemu úpadku. Našťastie Boh 
nad ním bdel a on veľmi skoro pocho-
pil, že sa dostal na zlú cestu.
Aby prerušil kontakt s ľahkomyseľný-
mi priateľmi, začal chodiť v prostom 
hrubom šate, mnoho sa postiť, dlho sa 
modlil a spal na tvrdej podlahe.
Jediným predmetom jeho lásky sa 
stal Ukrižovaný a jeho najmilším za-
mestnaním modlitba a sebazapieranie. 
Antiochijský patriarcha sv. Meletij ho 
pozval k sebe do paláca, kde mu dával 

rôzne ponaučenia a potom ho vysvätil 
na lektora. Po troch rokoch sa vrátil 
k matke, ale keď sa dozvedel, že jeho 
i priateľa Bazila chcú vysvätiť za bis-
kupov, utiekol a vrátil sa až potom, čo 
boli biskupské stolce obsadené inými 
ľuďmi.
V tom čase napísal šesť hodnotných 
kníh o kňazskom stave. Okúsil život 
medzi pustovníkmi, ale kvôli zdravot-
ným problémom sa vrátil späť do Anti-
ochie. Zanedlho ho sv. Meletij vysvätil 
za diakona a v r. 386, biskup Flavian 
za kňaza a  svojho zástupcu. Nasledu-
júcich dvanásť rokov kázal a s veľkou 
láskou opatroval chudobných.
V čase veľkého pôstu v r. 387, keď 
ľudia zneuctili a porozbíjali pomníky 
cisára a jeho rodiny, Ján predniesol 
dvadsaťjeden účinných kázní a náuk 
o pomníkoch. 
V r. 397, ho po smrti carihradského 
patriarchu Nektaria cisár povolal na 
uvoľnený stolec. Jeho prvým krokom 
bolo, zníženie výdavkov na svoju do-
mácnosť a určenie ušetrených peňazí 
na podporu chudobných a chorých. 
Súčasne dal vybudovať mnohé lekár-
ne, ktoré podporoval. Svojím vplyvom 
spôsobil, že ženy sa v Carihrade začali 
slušnejšie obliekať, vykoreňoval pre-
klínanie, obracal pohanov a heretikov. 
Zároveň bol k hriešnikom neobyčajne 
láskavý.
S otcovskou láskou sa staral o zasvä-
tené osoby. Modlil sa za spásu duší 
a aj ostatných pozýval k modlitbe. Ale 
cisárovná Evdoksija nemohla zniesť 
jeho kázne a začala proti nemu brojiť. 
Podarilo sa jej dosiahnuť, že ho posla-
li do vyhnanstva. V meste Komonach 
však tak ochorel , že už nemal síl dôjsť 
na miesto ktoré mu určili. Tam prijal 
svoje posledné sväté prijímanie, po-
modlil sa poslednú modlitbu, prežeh-
nal sa a so slovom „Amen“ na perách 
skonal. Bolo to v roku 407. Jeho spo-
mienku si pripomíname každý rok 13. 
septembra. v. š. 

Spracované podľa Životopisu svätých.

svätý ján Zlatoústy ZáväZná každo-
denná modlitba 
sv. ruženca  – Za 
Zneužívané deti

Pred pár mesiacmi som sa začala s lás-
kou a z lásky modliť každý deň sv. 

ruženec za zneužívané deti. O pár dní na 
to som poprosila istú pani, či by sa ku 
mne duchovne nepripojila. Veľmi rada to 
urobila a tak sme sa modlili už dve. Ne-
dávno som sa pokúsila osloviť a pozvať 
ďalších ochotných ľudí a viacerí súhlasili 
a pripojili sa k nám. Vytvorili sme akýsi 
tím, ktorý sa každodenne záväzne mod-
lí sv. ruženec za tieto deti. Momentálne 
je nás už 22 a mám nádej, že sa náš tím 
ešte rozšíri. Zapojili sa už aj viacerí mladí 
ľudia, sestry uršulínky, ľudia z našej far-
nosti... Z malého semiačka sa tak stáva 
košatý strom...
Čo vlastne robíme? Naša modlitba má 
prameň v jednoduchosti a láske. Podsta-
tou našej služby je každodenná, záväzná 
modlitba sv. ruženca – aspoň jeden desia-
tok za zneužívané deti. Túžime byť ako-
usi žilou lásky, cez ktorú priamo k nim 
prúdi pomoc a ochrana Panny Márie. Nie 
je nám ľahostajné ich bolestné utrpenie 
a nechceme, aby boli v tomto bolestnom 
utrpení samé.  
Týmto príspevkom túžim pozvať k mod-
litbe sv. ruženca každého, kto chce po-
máhať týmto úbohým deťom takouto 
formou. Spolu budeme vyprosovať, kiež 
im Mama, Panna Mária pomôže, pomáha 
a chráni ich. Tieto deti nás veľmi potre-
bujú. 
Ďakujeme za vaše láskou zapálené  a pre 
tieto deti bijúce srdce a tešíme sa na vás.

Katka Čibová

Mailový kontakt: 
sunflower77kci@gmail.com
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Keď v roku 1768 postavili minori-
ti na pravom brehu rieky Ondavy 

v Brehove kláštor, určite netušili, že 
o 250 rokov neskôr bude plný rodín 
a detského kriku. Počas tretieho júlo-
vého týždňa sa tu zišlo 15 rodín – po-
väčšine zo spoločenstva v Karlovej Vsi 
– už na piatej duchovnej obnove rodín. 
Program samotnej duchovnej obnovy 
sa začínal vo štvrtok. Návštevníci však 
mali možnosť prísť do kláštora už skôr 
a využiť čas na individuálnu rekreáciu, 
oddych, či stíšenie v prázdninovom 
zhone.
Duchovnou obnovou nás sprevádzal 
páter Tomáš Lesňák a témou bolo Po-
čúvanie. Podobne, ako v podobenstve 

o rozsievačovi, aj my sme reflektovali 
nad dôležitosťou počúvania v našom 
živote. Nielen vo vzťahu k rodine, 
manželke, manželovi, deťom a okoliu, 
ale najmä vo vzťahu k Bohu. Každo-
denná Eucharistia, spoločná modlitba, 
prednášky, priestor na ticho, rozjíma-
nie, prácu, osobné rozhovory a svedec-
tvá urobili z tejto akcie naozaj požeh-
naný čas.
V sobotu sme navštívili neďaleký Saro-
spatak v Maďarsku. Tu sme mali mož-
nosť sláviť Eucharistiu v Bazilike sv. 
Alžbety Uhorskej. Potom sme zamie-
rili k mestskému hradu, kde sa práve 
odohrávalo dobíjanie hradieb v podaní 
skupín a nadšencov historického boja. 

Z bezpečnej vzdialenosti a za dunenia 
výstrelov z pušiek a diel sme sledovali 
predstavenie v dobových kostýmoch, 
ktoré sa skončilo víťazstvom všetkých 
bojovníkov v miestnom pohostinstve. 
V programe sa našiel aj priestor na ope-
kačku, večerné posedenie pri dobrom 
tokajskom a spoločné zdieľanie.
Veľká vďaka za hladký priebeh a výbor-
nú organizáciu patrí pátrovi Tomášovi, 
animátorom, kuchárkam, spoločenstvu 
minoritov v Brehove a všetkým, ktorí 
priložili ruku k dielu. Predsa – postarať 
sa o cca 40 detí, nakŕmiť takmer 100 
hladných krkov, pripraviť izby a upra-
tať po nich nie je maličkosťou.
Pán Boh zaplať. Miroslav Šimko

rodiny v breHove

relikvie sv. maximilána

Tohtoročný Sviatok Panny Márie An-
jelskej z Porciunkuly sme oslavova-

li vo štvrtok dňa 2. augusta 2018. Svätú 
omšu o 18.00 hod. v našom kostole sv. 
Františka celebroval bratislavský arcibis-
kup metropolita Mons. Stanislav Zvolen-
ský.
Sv. omšu sme začali vnesením relikvií 
sv. Maximiliána Márie Kolbeho, ktoré 
boli do našej farnosti privezené z kláštora  
v poľskom Nepokaľanove, ktorý sv. Ma-
ximilián M. Kolbe osobne založil. Tieto 
relikvie nebudú trvalo uložené v kostole, 
ale naši bratia minoriti s nimi plánujú via-
ceré výjazdy aj do iných farností na Slo-

vensku. Sv. Maximilián sa pri prijímaní 
bratov do nepokaľanovského kláštora 
nechal viesť myšlienkou sv. Františka  
z Assisi, ktorý v kláštore pri Porciunkule 
dovolil prebývať iba tým najhorlivejším 
rehoľníkom. Podľa vzoru Porciunkuly 
zakladal sv. Maximilián aj ďalšie marián-
ske centrá a kláštory. Pre veriacich, ktorí 
túžili čo najdokonalejším spôsobom na-
sledovať Krista, založil mariánske apoš-
tolské hnutie Rytierstvo Nepoškvrnenej 
(M.I.), do ktorého patria aj mnohí veriaci 
z našej farnosti.
Svätého Maximiliána veriaci poznajú 
najmä ako kňaza, ktorý sa v koncentrač-
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nom tábore Auschwitz - Birkenau obeto-
val za odsúdeného otca rodiny a nechal 
sa namiesto neho zavrieť do hladovej ko-
mory, kde zomrel ako mučeník.
V jednom zo svojich listov vyjadril túžbu 

byť rozdrvený na prach, aby ho vietor 
mohol na slávu Nepoškvrnenej rozniesť 
do celého sveta. Avšak len Boh vtedy ve-
del, že na slávu Nepoškvrnenej obetuje 
raz v koncentračnom tábore svoj život 

a jeho telo bude v krematóriu skutočne 
premenené na popol a roznesené vetrom.
Sv. Maximilián teda nemá a nikdy nemal 
hrob, kde by boli uctievané jeho telesné 
ostatky. Napriek tomu sú v mnohých kos-
toloch sveta jeho relikvie, pretože bratia, 
ktorí s ním žili, ho už počas jeho života 
považovali za svätca. Boli presvedčení, 
že keď jedného dňa umrie, bude sa za 
nich prihovárať v nebi a Cirkev ho raz 
vyhlási za svätého. Preto si viacerí z nich 
odložili veci, ktoré používal a v archíve 
kláštora Nepokaľanov sa dokonca nachá-
dzajú dve nádoby obsahujúce jeho vlasy 
a bradu. Je to poklad, ktorý si ešte počas 
života svätca odložil brat holič. Tieto re-
likvie sú dnes jedinými telesnými ostat-
kami sv. Maximiliána.
Práve nimi nám otec arcibiskup na konci 
slávnostnej svätej omše udelil aj závereč-
né požehnanie.

Nedeľa  20. 5. 2018 bola  sviatkom 
Zoslania Ducha Svätého. Svätú 

omšu v kostole sv. Františka o 18.00 
hod. celebroval páter Jozef Sukeník.
V úvode svojho príhovoru nám vysvetli, 
že tento sviatok slávili Židia už stovky 
rokov pred narodením Ježiša Krista. Bol 
to sviatok, v ktorom si pripomínali, že 
majú byť vďační Bohu za milosť a dobrú 
úrodu. Slávil sa totiž v čase, keď už bola 
úroda z polí pozberaná a uložená v sýp-
kach.
V časoch Pána Ježiša mal tento sviatok 
už aj ďalší význam. Bolo to po babylon-
skom zajatí a išlo o poďakovanie za dar 
Božieho zákona. Tento sviatok sa volal aj 
„päťdesiatnica“.
Sviatok nadväzuje na najdôležitejšiu 
udalosť v dejinách Izraela a tým je Veľká 
Noc. Boh zachraňuje Izraelitov z otroc-
tva v Egypte. Vyberá si túto pospolitosť, 
aby sa stala vyvoleným národom, z kto-
rého má prísť Mesiáš. Až na púšti sa stá-
vajú národom, dostávajú nové povolanie, 
postavenie. Tam začína smerovanie Izra-
ela k svojej krajine, k svojmu kráľovstvu.
Päťdesiat dní po tomto vyslobodení pri-
chádza Izrael k vysokému vrchu a Mojžiš 

vychádza na jeho vrchol, aby sa tam stre-
tol s Bohom. Boh skutočne zázračným 
spôsobom zostupuje a dáva Mojžišovi 
zákon na dvoch kamenných tabuliach, do 

ktorých ho On sám vpísal svojim prstom. 
To sa deje za veľkého rachotu a dunenia 
hromov, silnej víchrice a zvuku poľnice.
Keď evanjelista Lukáš opisuje, ako kres-
ťania zažili svoje prvé Turíce, na päťde-
siaty deň po Ježišovom vzkriesení, opi-
suje Zoslanie Ducha Svätého rovnakým 

spôsobom, ako bol v Starom zákone opí-
saný dar Božieho zákona. Oheň, víchri-
ca, trasenie domu. To všetko sú obrazy, 
ktorými Lukáš chce povedať, že Boh zo-
slaním Ducha na zhromaždených učení-
kov dáva svojmu ľudu Nový zákon.
Pán si povoláva v istom zmysle nový 
ľud, formuje si Cirkev ako nové, slobod-
né spoločenstvo, riadiace sa zákonom 
Evanjelia, ktoré má nový smer a má žiť  
pravou a skutočnou láskou. Už cez pro-
roka Jeremiáša Boh sľúbil svojmu ľudu, 
že im dá nové srdce a nového ducha.
Mojžišov zákona slúžil na to, aby ľudia 
vedeli, čo je dobré a čo zlé a za hriechy 
stanovoval aj trest. Mal za úlohu iden-
tifikovať zlo a ukázať na človeka, že je 
hriešny. Rabíni však hovorili, že aj hrieš-
ny človek, ktorý predstúpi pred Boha, má 
mať po svojom boku tešiteľa, obhajcu. 
Týmto obhajcom by mali byť dobré skut-
ky a skutky, ktorými človek zachovával 
Boží zákon. 
Pán Ježiš hovorí, že odchádza a to je lep-
šie, lebo pošle iného tešiteľa, nie toho, 
v ktorého dúfali Židia. Duch Svätý je 
Boh, ktorý zostupuje dolu, prichádza 
medzi nás. Nie však preto, aby nás bránil 

Zoslanie ducHa svätéHo
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pred Bohom. Veď Boh nás miluje! Nech-
ce nás súdiť a odsúdiť! Prichádza, aby 
nás bránil pred klamstvom, ktorému veril 
Adam. To bol prvý hriech. Klamstvo Sa-
tana, ktorý mu hovoril, že ho Boh nemá 
rád, že ho vníma ako konkurenta.

Neverme tomu a prijmime Božieho Du-
cha, ktorý je ovocím Veľkej Noci. To je 
odvalený kameň, víťazstvo života, víťaz-
stvo pravdy. To je Kristova obeta z Lás-
ky, v ktorej Boh zjavuje, že každý z nás 
je milovaný a On urobí všetko, dá sám 

seba, aby ukázal, že sme milovaní. Sme 
dedičmi Božieho kráľovstva. To je to 
ovocie Veľkej Noci, za ktoré ďakujeme 
po päťdesiatich dňoch. To je ten dotyk 
Božieho prsta, ktorý už nepíše do kame-
ňa, ale do srdca.  v. š.

Hoci toto slovo môže znieť záhad-
ne, myslí sa ním maličká kaplnka, 

ktorá sa dnes nachádza uprostred veľ-
kolepej baziliky Anjelskej Panny Márie 
v Assisi. Názov Porciunkula pochádza 
z talianskeho „piccolaporzione“ – malá 
časť územia, na ktorom táto kaplnka 
stála. Boli to pozemky patriace bene-
diktínom a kaplnka zo 4. storočia sa 
v čase života sv. Františka doslova roz-
padala, bola takmer ruinou bez strechy, 
stáli len obvodové múry. 
Počas svojho obrátenia, svätý František 
počul Ježišov hlas ako vraví: „František, 
nevidíš, že sa môj dom rozpadá? Oprav 
ho!“ František neváhal a začal opravovať 
kostol, v ktorom sa práve modlil. Neskôr 
opravil aj kaplnku Anjelskej Panny Má-
rie a spolu s ďalšími bratmi sa tam na-
sťahoval. Benediktíni mu chceli kaplnku 
i toto územie darovať, ale František chcel 
ostať chudobným a nič nevlastniť, a tak 
si miesto prenajal za symbolický nájom - 
košík rýb ročne. Tak v Porciunkule Fran-
tišek založil prvý františkánsky kláštor. 
Okolo kaplnky pribudli chatrče, v kto-
rých bývali bratia. Konali sa tu zhromaž-
denia a spoločné modlitby. Práve tu do 
Františkových rúk zložila v noci z 18. na 
19. marca 1212 rehoľné sľuby aj assiská 
šľachtičná Klára, ktorá utiekla z rodičov-
ského domu v túžbe nasledovať Krista. 
Neskôr založila Rád chudobných panien 
– klarisiek. 
Stalo sa to práve v Porciunkule v roku 
1216, keď František tvárou pritlače-
nou k zemi vzdával úctu Pánovi, ktorý 
k nemu prehovoril a spýtal sa ho, po 
čom túži pre spásu duší. František bez 
rozmýšľania odvetil: „Nebeský Otče, aj 
keď som len nehodný hriešnik, prosím, 
aby bola všetkým, ktorí prídu do tohto 

kostola s úmyslom vyznať svoje hriechy 
a prejaviť skrúšenosť, udelená milosť 
úplného odpustenia dočasných trestov.“ 

Pán súhlasil s podmienkou, že svoju žia-
dosť predloží pápežovi. František nevá-
hal a vyhľadal pápeža Honória III a všet-
ko mu rozpovedal. Pápež súhlasil a už  
o niekoľko dní, v prítomnosti umbrij-
ských biskupov, zvolal svätec k zhro-
maždeným veriacim v Porciunkule: 
„Túžim, aby ste všetci prišli do neba!“  
V roku 1480 pápež Sixtus VI. rozšíril toto 

privilégium na všetky františkánske kos-
toly I. a II. rádu, ale týkalo sa to len re-
hoľných bratov. V roku 1622 Gregor XV. 
zahrnul do tohto privilégia všetkých ľudí, 
ktorí sa v tento deň vyspovedajú a príjmu 
sv. prijímanie a rozšíril ho, okrem fran-
tiškánskych, aj na kostoly bratov kapucí-
nov. Pápeži toto privilégium stále znovu 
a znovu potvrdzovali. Pápež Pavol VI. 
ho v roku 1967, apoštolskou konštitúciou 
Indulgentiarium Doctrina, upravil tak, že 
2. augusta môže získať úplné odpustky 
každý, kto navštívi františkánsky, alebo 
farský kostol a splní obvyklé podmienky 
pre získanie odpustkov.
Kaplnka v Porciunkule bola sv. Františ-
kovi veľmi blízka a stala sa srdcom fran-
tiškánskej rodiny. Práve tam sa v sobotu 

3. októbra 1226 pri západe slnka skončil 
pozemský život sv. Františka. Zomrel na 
svoje prianie na holej zemi, obklopený 
bratmi. Dnes z rozhodnutia pápeža Pia 
V. stojí kaplnka Porciunkula v nádher-
nej bazilike vybudovanej nad ňou v roku 
1909. Pápež Pius X. jej udelil titul pat-
riarchálnej baziliky. 

M.v.

Porciunkula

Sv Michal sept 2018.indd   5 18.09.18   20:23



6

SVÄTÝ MICHAL farský časopis  •  4 / 2018  •  ročník XXV

roZHovor Po roku

Pred rokom sme v našom farskom 
časopise uverejnili rozhovor s no-

vým diakonom br. Tomášom Mária 
Vlčekom. Medzi tým, opäť v júni, bol 
br.Tomáš vysvätený za kňaza. Aj keď 
momentálne už nepôsobí v našej far-
nosti, položili sme mu niekoľko otázok, 
aby náš rozhovor nezostal bez konca.

• vlani sme rozhovor končili s plánmi 
do budúcna (záver štúdia, diplomov-
ka, vysvätenie) - takže ako to teda pre-
behlo, bola tréma pred vysvätením...
Všetko prebehlo podľa plánu, aj keď to 
išlo trochu ťažšie, než som očakával. 
Hlavne s diplomovkou. Ale Pán Boh opäť 
ukázal svoju moc, že je väčší než moje 
problémy s písaním práce. Parafrázujúc 
apoštola Pavla (Rim 4,18): diplomovú 
prácu som proti nádeji v nádeji odovzdal 
– a všetko dobre dopadlo. Štátnice som 
mal v deň spomienky blahoslavených 
Michala a Zbigneva – našich mučeníkov 
z Pariacoto v Peru – čo som považoval za 
jasný signál zhora, že ak sa na tie štátnice 
dostanem, tak to pôjde. A naozaj: ak by 
som mal možnosť sám zložiť štátnicovú 
komisiu a potom si sám vybrať otázky, 
asi by som nedokázal vybrať tak dobre, 
ako to zariadil Pán Boh. No a po štátni-
ciach to už išlo z kopca. U verbistov vo 
Vidinej pri Lučenci som absolvoval du-
chovné cvičenia, ktoré mi veľa dali – a to 
napriek tomu, že som po večeroch tajne 
organizoval vysviacku a primície. V deň 
vysviacky som bol pokojný. Veľa vecí 
som nemal úplne domyslených, no stres 
by mi vôbec nepomohol. Mnohé dotiahli 
do úspešného konca moji spolubratia, za 
čo im veľmi ďakujem. Jediné, čoho som 
sa trochu obával, bola moja ďakovná reč 
otcovi arcibiskupovi: ako zareaguje na 
to, keď mu poviem, že stačí keď ma vy-
svätil, pochovávať ma už nemusí. Ale aj 
to dobre dopadlo, zasmial sa a smeje sa 
vždy, keď sa stretneme a ja mu poviem, 
že ešte žijem.

• primičná sv. omša - čo to pre vás zna-
menalo, dojmy - chcete niekomu oso-
bitne poďakovať

Nový začiatok. Na jednej strane som ko-
nečne dosiahol to, k čomu ma Boh povo-
lal, no na druhej strane sa všetko ešte len 
začalo. Tiež to bol pre mňa taký „sviatok 
jednoty“. Svätá omša je sprítomnenie Je-
žišovej obety na kríži, vďaka ktorej Ježiš 
zmieril nás ľudí s Bohom. Preto som na 
túto svätú omšu pozval veľa ľudí, aby 
sme ďalej udržiavali túto jednotu s Bo-
hom a medzi nami navzájom. Boli tam 
miestni farníci, mnoho ľudí od nás z Kar-
lovej Vsi, Spoločenstvo Misia Máriina, 
viacerí kňazi a rehoľníci/rehoľné sestry, 
moji spolužiaci z gymnázia… Pozvanie 
prijali aj takí ľudia, ktorí do kostola veľ-
mi nechodia – a oslovilo ich to. Boh ich 
oslovil.
Tiež to bola pre mňa príležitosť poďa-
kovať Bohu za dar povolania a pomoc 
pri jeho uskutočňovaní. Veľkú vďačnosť 
tiež cítim voči blahoslaveným Michalovi  
a Zbignevovi. Preto som primičnú svätú 
omšu slúžil v červenej liturgickej farbe  
s formulárom o mučeníkoch.
Osobitne by som chcel poďakovať mo-
jím rodičom a súrodencom, ktorí spolu  
s farníkmi a pánom farárom na Teplickej 
zorganizovali všetko potrebné. Keď mi 
mama rozprávala, aké problémy museli 
vyriešiť počas prípravy, tak som žasol, 
ako to mohli zvládnuť. Ale Boh je veľký 
a s Jeho pomocou všetko dobre dopadlo.

• kde momentálne pôsobíte, ako si zvyká-
te na nové prostredie a nové povinnosti

Od 1. júla 2018 pôsobím ako kaplán  
v Spišskom Štvrtku, spolu s pátrom Ró-
bertom a bratom Ondrejom. Je to farnosť, 
do ktorej patria ešte ďalšie tri dediny: 
Dravce, Bukovinka a Dlhé Stráže. Sú od 
seba „nezávislé“, pretože v každej dedine 
je kostol, v ktorom sa schádzajú miestni 
veriaci. Zjednodušene by som mohol po-
vedať, že je tu štyrikrát viac roboty ako  
v bežnej farnosti, pretože mnohé veci tre-
ba robiť štyrikrát. Málokedy tu zabijete 
štyri muchy jednou ranou…
Na nové prostredie som si zvykol veľmi 
rýchlo a teraz každému hovorím, že sa 
tu cítim ako v raji. Nielen preto, že mám 
blízko do Slovenského raja a do Tatier, 
ale hlavne preto, že konečne môžem byť 
medzi ľuďmi bez toho, aby mi svedomie 
vyčítalo, že by som sa mal viac venovať 
škole a štúdiu…
Okrem klasickej kňazskej roboty som 
dostal na starosti birmovancov, čo ma 
nesmierne potešilo, lebo mladých ľudí tu 
treba vyslovene hľadať. V nedeľu zrej-
me sú roztrúsení po kostole, ale pohro-
made ich môžete vidieť akurát večer na 
ihrisku alebo v parku. Nedávno si však 
hromadne prišli do sakristie vyzdvih-
núť prihlášky na birmovku, tak verím, 
že naše farské spoločenstvo teraz trochu 
omladne… Mojou najväčšou túžbou je, 
aby vydržali aj po birmovke…
No snažím sa skamarátiť nielen s mladý-
mi, ale so všetkými. Rád sa prechádzam 
po dedinách a spoznávam nových ľudí. 
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sila dalitskýcH žien

Vjedno májové popoludnie 2018 
sme v našej farnosti privítali She-

rin Asha Devanantham z Indie, ktorá je 
dalitskou kresťankou. Návšteva Sherin 
bola súčasťou kampane pápežskej na-
dácie ACN Slovensko – Pomoc trpiacej 
Cirkvi (známej aj ako Kirche in Not) - 
SILA DALITSKÝCH ŽIEN. Kampaň 
je zameraná na konkrétnu materiálnu 
a duchovnú pomoc týmto ženám a záro-
veň chce prostredníctvom ich životných 
príbehov inšpirovať Slovákov k zmene 
ich vlastného života. 
V úvodnom slove riaditeľka národnej 
kancelárie nadácie ACN Slovensko 
Martina Hatoková krátko priblížila čin-
nosť tejto medzinárodnej organizácie, 
ktorá už 70 rokov pomáha prenasle-
dovaným a trpiacim ľuďom. Nadácia 
má zastúpenie v 24 krajinách sveta, 
kde podnecuje a vyzýva k pastoračnej 
činnosti. ACN sa zasadzuje o to, aby 
prenasledovaní a utláčaní  kresťania 
mali svoj hlas a ostali verní vo viere.  
V minulom roku podporila ACN 5357 
projektov v 149 krajinách sveta. (zdroj: 
http://acn-slovensko.org/)
Kampaň Sila dalitských žien upozorňu-
je na život dalitov a zvlášť žien, ktoré 

sú v Indii na najnižšom stupni spolo-
čenského rebríčka. V Indii je stále hl-
boko zakorenený kastový systém, hoci 
bol právne upravený zákonmi a ústava 
zmieňuje rovnoprávnosť. Daliti sa na-
priek tomu stále stretávajú s diskrimi-
náciou. Pätina obyvateľov Indie (240 
miliónov ľudí) patrí k dalitom, čo zna-

mená nedotknuteľný, pretože sú pova-
žovaní za nečistých a ľudia z vyšších 
sociálnych vrstiev sa ich nesmú ani len 
dotknúť. Sú im dovolené len podradné 
práce a nemajú prístup k vzdelaniu. 
Daliti sú teda stále akoby vydedencami 
a zvlášť sa to týka žien, lebo sú cenené 
ešte menej ako muži. V Indii je 29 mi-

V každej dedine žijú aj Rómovia, tak sa 
snažím priblížiť aj ku nim. Čo sa týka 
Rómov, uvedomil som si, že mám oproti 
miestnym kňazom a ľuďom jednu obrov-
skú výhodu (ktorá môže byť zároveň aj 
nevýhodou): keďže som doteraz živého 
Róma nestretol, nemám s nimi zlé skúse-
nosti a tým pádom ani mnohé predsudky, 
ktoré sú s tým spojené.
Od predstavených som dostal ešte dve 
ďalšie úlohy:
Po prvé, mám sa venovať Spoločenstvu 
Pavol v susednej Levoči. Momentálne sa 
budeme stretávať dvakrát za mesiac. Raz 
na evanjelizačnom stretnutí pre všetkých 
záujemcov a potom na stretku pre mla-
dých.
Po druhé, spolu s pátrom Jaroslavom a 
bratom Jankom máme hľadať povolania 

do našej rehole. Aj preto sa snažím byť 
veľa medzi ľuďmi a „mať oči na stop-
kách…“ Určite tu niekde sú.

• na odľahčenie - ako využívate dar od 
spoločenstva misia máriina – bicykel
Bicyklu som sa veľmi potešil. Rád na 
ňom jazdím – hlavne po dedinách, kto-
ré máme na starosti. Vozím sa aj cez 
miesta obývané Rómami: v Spišskom 
Štvrtku sa ma hneď opýtali, či som za-
blúdil; v Dlhých Strážach mi ponúkali 
výmenu „nový za starý“ a v Bukovinke 
ma vystrašili najviac, lebo ma poprosili, 
aby som vyspovedal jedného chorého. 
To však znamenalo zosadnúť z bicykla 
a nechať ho vonku bez dozoru. S malou 
dušičkou som teda oprel bicykel o plot, 
nakázal som všetkým okolostojacim, aby 

ho dobre strážili a išiel som spovedať.  
A veru, strážili dobre, lebo keď som sa 
vrátil, bicykel stál na svojom mieste – aj 
so všetkým príslušenstvom!

• prípadný odkaz našom veriacim.
Raz sa do Bratislavy určite vrátim. Ale 
neponáhľam sa, lebo tu na Spiši sa mi 
páči. A ďakujem za vaše modlitby – po-
trebujem takúto podporu. Tiež sa chcem 
za vás modliť, aby som nebol len Vaším 
dlžníkom…

v mene našich farníkov ďakujeme 
pátrovi tomášovi za rozhovor i za 
službu, ktorú po niekoľko rokov v na-
šej farnosti vykonával. nech ho dobrý 
boh sprevádza. v. š.
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•  V nedeľu 13. 5.  2018 sa priestor medzi klášto-
rom a kostolom naplnil ruchom, detským dža-
votom, štrnganím mincí, no najmä atmosférou 
radosti, ochoty, nadšenia, zapálenia... Konali 
sa totiž pomaly už tradičné Františkove trhy. 
Výťažok vo výške 2.847 € bol venovcaný na 
obnovu školského dvora našej Spojenej školy 
sv. Františka.

•  V týždni od 14. 5. 2018 boli letné kántrové dni, 
počas ktorých sme  prosili za jednotu kresťa-
nov. V našej farnosti sme sa na tento úmysel 
modlili pri sv. omši o 18.00 hod. v stredu 16. 
5. 2018.

•  Všetky rodiny i spoločenstvá pôsobiace v na-
šej farnosti sa mohli zúčastniť na slávení Tu-
ríčnej vígilie v sobotu 19. 5. 2018 o 20.30 hod.  
v Kostole sv. Františka. Toto nočné bdenie je 
tradičnou modlitbou cirkvi očakávajúcej prí-
chod Ducha Svätého, ktorý zjednocuje ve-
riacich a dáva im odvahu spoločne svedčiť  
o Kristovi. Na modlitbu boli pozvaní aj veriaci 
iných cirkví, keďže to bola ekumenická boho-
služba. Vigília bola  ukončená spoločným agapé.

•  V stredu 23. 5. 2018 o 20.00 h sme  mali májo-
vú mládežnícku adoráciu. 

•  V piatok 25. 5. 2018 bola celodenná farská po-
klona Najsvätejšej Sviatosti. 

•  Počas utorka 29. 5. 2018 sa uskutočnilo  
stretnutie a diskusia so Sherin Asha Deva-
nantham z Indie, ktorá ako dalitská kresťanka 
zažila mnoho príkoria a dnes aktívne bojuje za 
práva dalitov a kresťanov v Indii. 

•  V dňoch 12. – 14. 6. 2018sa konala  farská 
duchovná obnova s  pátrom Eliasom Vellom 
OFMConv. 

•  V sobotu 16. 6. 2018 prijal v Katedrále sv. 
Martina sviatosť kňazstva brat Tomáš Mária 
Vlček  z našej farnosti a 23. 6. 2018 v Kated-
rále sv. Petra a Pavla v Brne diakonskú vy-
sviacku br. Petr Macháček, pôsobiaci taktiež 
v našej farnosti. Páter  Tomáš  svoju primič-
nú sv. omšu slávil 17. 6. 2018 o 12.00 hod.  
v Kostole Kráľovnej rodiny na Teplickej ulici 

v Bratislave za početnej účasti našich farníkov. 
Svoju prvú „karloveskú“ sv. omšu  v Kostole 
sv. Františka potom slúžil v piatok 22. 6. 2018, 
pričom na záver nám udelil svoje novokňazské 
požehnanie. 

•  Od piatku 29. 6. 2018 do nedele 1. 7.  2018 
sa konal ďalší ročník spoločného splavova-
nia Malého Dunaja, na ktorý sa vybrali rodiny  
a deti našej farnosti v Bratislave – Karlovej Vsi.

•  Pokojné priestory kňazského seminára sv. 
Františka Xaverského v Badíne ožili čulým 
ruchom. Členovia a sympatizanti spoločenstva 
Misia Máriina sa tu stretli na tradičnej letnej 
duchovnej obnove. Rodičia, deti (ktoré tvo-
rili takmer polovicu osadenstva), animátori, 
starší, mladší aj seniori – viac ako 100 ľudí, 
sa rozhodlo stráviť druhý júlový týždeň 2018  
v príjemnom prostredí kňazského seminára, 
ktoré je ako stvorené pre duchovné občerstvenie  
a oddych od každodenného ruchu a zhonu 
hlavného mesta. Duchovnú obnovu viedol pá-
ter Tomáš Lesňák.

•  Pri príležitosti beatifikácie Anky Kolesá-
rovej sa niektorí farníci zúčastnili púte do 
Košíc (od 31. 8. do 2. 9. 2018). 

•  V nedeľu 2. 9. 2018 na detskej sv. omši 
páter Martin Mária Kollár požehnal škol-
ské tašky žiakov našej Spojenej školy  
sv. Františka.

•  Dňa 14.9. 2018  v piatok večer po sv. omši 
a vešperách sa uskutočnil prvý biblický 
večer, pri ktorom sme  spoznávali Jánovo 
evanjelium. 

•  V týždni od 17. 9. 2018 (v stredu, piatok 
a sobotu) boli jesenné kántrové dni. Obsa-
hom jesenných kántrových dní bolo poďa-
kovanie za úrodu.

•  V piatok 21. 9. 2018 večer o 18.00 hod. 
bola sv. omša s katechézou o manželstve 
a s požehnaním rodín. Našim hosťom bol 
Braňo Letko s rodinou.

•  Rodinné centrum Klbko v spolupráci s mi-
noritmi zorganizovalo v sobotu 22. 9. 2018 
tradičnú jesennú burzu detského ošatenia. 

ZaZnamenali sme
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liónov kresťanov a z nich je asi 60-70% 
dalitov. Viera v Boha, ktorý trpel rov-
nako ako oni, im pomáha vnímať svoju 
dôstojnosť a cítiť sa byť v spoločenstve 
Cirkvi. Žiaľ prihlásiť sa verejne ku 
kresťanstvu prináša v Indii ďalšie prob-
lémy, lebo pojem náboženskej slobody 
sa kresťanstva netýka. 
Sherin Asha Devanantham sa s nami po-
delila aj o svoj príbeh. Táto usmievavá 
dobrosrdečná mladá žena nám tak priblí-
žila indický kastový systém. Porozprá-
vala o svojom detstve, o prvom zistení, 
že patrí k dalitom. O príkoriach, ktoré 
musela prekonať, kým sa rozhodla bojo-

vať za práva indických dalitov a kresťa-
nov. Sherin je dôkazom toho, že živá vie-
ra pomáha prekonávať prekážky, hoci sa 
zdajú neprekonateľné. Na záver Sherin 
zaspievala Bohu modlitbu vo svojej reči. 
Potom sme mohli ochutnať pravý indic-
ký čaj Masala a ženy si smeli vyskúšať 
tradičný indický odev sárí. Sherin si zas 
nechala urobiť fotografiu s deťmi, ktoré 
jej prinášajú radosť. 
Pre všetkých bolo toto stretnutie zaují-
mavé a inšpiratívne. V príbehu Sherin 
vidno, aká krehká a vzácna je sloboda 
a že vo svete je stále mnoho ľudí, ktorí 
ju nemajú. Možnosť slobodne vyznávať 

Boha a byť kresťanom nie je pre kaž-
dého na svete samozrejmé a ľahké ako  
u nás. Niekedy si neuvedomíme, ako 
ťažko museli o kresťanstvo naši pred-
kovia bojovať a naša viera nám zo-
všednela. Sherin a ostatní daliti však 
o ňu zvádzajú takmer každodenný boj 
a v mnohom sú nám tak vzorom.
Pamätajme na to a prosme v našich 
modlitbách aj za nich, aby sa im podari-
lo zlepšiť si postavenie vo svojej kraji-
ne a uchrániť kresťanskú vieru. Prosme 
aj za nás, aby sme našu vieru nestratili 
vplyvom falošných lákadiel moderného 
sveta.   Mv 

Sv Michal sept 2018.indd   8 18.09.18   20:23


