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P o roku opäť stojíme na prahu štyrid-
saťdňového pôstu, obdobia, ktoré je 

príležitosťou sa hlbšie zamyslieť nad tým 
ako sa čo najviac otvoriť na tajomstvo 
smrti a zmŕtvychvstania Krista, ktoré bu-
deme potom sláviť počas najväčších sviat-
kov liturgického roka.
Popolcová streda, ktorou toto obdobie za-
číname je spojená s prijímaním symbolu 
pokánia. Kresťania v tento deň pri svätej 
omši pristúpia ku kňazovi, ktorý ich značí 
popolom na hlavu a vyzýva, aby sa kajali 

a verili evanjeliu a pamätali, že na tomto 
svete sme len dočasne.
Mnohí si zvyknú dávať predsavzatia na 
začiatku nového roka, ale ako kresťania 
si chceme dať predsavzatie aj na začiatku 
veľkého pôstu. Počas pôstnej doby koná-
me denné skutky sebazaprenia, zriekame 
sa alkoholu, sladkostí, mäsitých jedál, 
hlučných zábav, sledovania televíznych 
a zábavných programov. Iní si zas  pri-
dajú do svojho dňa modlitbu posvätného 
ruženca, častejšiu účasť na svätej omši, či 
pobožnosti krížovej cesty.
Pritom sa však stáva, že zabúdame na 

tie elementárne skutky, ktoré by  nema-
li  chýbať v živote žiadneho kresťana. 
Pomôžem si katechézou Svätého Otca 
Františka, v ktorej položil otázku, aké slo-
vo chýba v modlitbe Otče náš. Priznám 
sa, nevedela som to a myslela som si, že 
keď nás túto modlitbu naučil Boží Syn, 
Ježiš Kristus, tak musí byť dokonalá. Ona 
skutočne dokonalá je, ale či my ju správ-
ne chápeme? V tejto modlitbe sa denne 
prihovárame nášmu Nebeskému Otcovi 
v množnom čísle. Nikde tam nenájde-

me slovo „Ja“. Patríme do spoločenstva 
veriacich, do Cirkvi, ktorú založil Ježiš 
Kristus. Boh miluje všetkých ľudí rovna-
ko, bez rozdielu. Všetkým dáva slobodnú 
vôľu a možnosť rozhodnúť sa, žiť s Ním, 
alebo bez Neho. Práve nás kresťanov má 
spájať vzájomná láska, ktorá je vystihnu-
tá v modlitbe Otče náš. Pri tejto modlitbe 
voláme Boha našim Otcom. Spoločne, 
v láske, dôvere a jednote Cirkvi, by sme 
v tejto modlitbe mali pochopiť, že Boh je 
nám všetkým dobrým, starostlivým a lás-
kavým Otcom.
S Božou pomocou a zodpovedne, to, čo 

v modlitbe Otče náš vyslovujeme, máme 
vo svojom živote aj žiť. Teda budovať si 
dôverný vzťah k nášmu Nebeskému Ot-
covi, pokorne prosiť o odpustenie našich 
vín a spojení vo vzájomnej bratskej lás-
ke, prednášať modlitby s bázňou, úctou 
a vďačnosťou. V každom blížnom máme 
vidieť nášho brata a sestru. Ak sa voči nám 
niekto previní, sme pozvaní odpustiť mu. 
Veď iba tak môžeme dúfať aj v odpuste-
nie našich vín. Zriekať sa akéhokoľvek zla 
a snažiť sa konať čo najviac dobra. Nech 

v nás každý, kto nás stretne spozná, že 
patríme ku Kristovi ktorý z lásky k ľuďom 
obetoval seba samého.
Nakoniec zbavení hriechov vo sviatosti 
zmierenia a posilnení prijatím Pána v Eu-
charistii, pripravme naše srdcia a duše na 
slávnostné Veľkonočné ráno, kedy radost-
ným Aleluja, budeme s vďakou chváliť 
láskavého Boha, za Jeho zmŕtvychvstalé-
ho Syna Ježiša Krista, ktorý nám svojim 
utrpením a smrťou otvoril cestu k večné-
mu životu a šťastiu.
 

M. Štolcová

PÔST, ČAS NA ZAMYSLENIE

Sv Michal marec 2019.indd   1 24.02.19   13:55



2

farský časopis  •  1 / 2019  •  ročník XXVISVÄTÝ MICHAL

František Zirano sa narodil 
v r. 1564 v meste Sassari na Sar-

dínii. Pochádzal z hlboko veriacej 
roľníckej rodiny. Mal ešte dve sestry 
a jedného brata. Jeho otec zomrel 
mladý, asi v r. 1582 počas morovej 
epidémie, ktorá si vyžiadala veľa obe-
tí. Matka mu zomrela v r. 1598.
V rodine Ziranovcov bola hlboko za-
korenená úcta k menším bratom (mi-
noritom). Rodina sa pravidelne  zú-
častňovala pútí do baziliky sv. Gavina 
v Porto Torres, napriek riziku, ktoré 
predstavovali útoky rôznych zbojní-
kov a lúpežníkov.
V dobe všeobecnej negramotnosti sa 
Františkovi podarilo získať vzdelanie 
u bratov minoritov v kláštore sv. Má-
rie Betlehemskej v Sassari. Vo veku 
15 rokov sa aj pod vplyvom Františka 
Serru,  bratanca zo strany matky, pri-
dal k minoritom a keď mal 22 rokov, 
bol vysvätený za kňaza a vymenova-
ný za kaplána. Zodpovedne a verne si 
plnil povinnosti vo farnosti i v službe 
voči bratom. V rehoľnom spoločen-
stve mu bola zverená úloha ekonóma.
V r. 1590 jeho bratranec a spolubrat 

páter Serra padol do zajatia tureckých 
pirátov a bol predaný ako otrok do Al-
žírska, kde najčastejšie končili všetci 
muslimskí zajatci. Niekedy sa však 
vyskytla príležitosť na ich vykúpenie, 
čo využívali hlavne bohaté a zámožné 
rodiny, aby získali slobodu pre svo-
jich príbuzných. Vykúpenie chudob-
ných a nemajetných osôb bolo oveľa 
ťažšie. Týmto poskytovali pomoc naj-
mä rôzne cirkevné ustanovizne a cha-
ritatívne spoločnosti.
Keď sa však ani po ôsmych rokoch 
nepodarilo pátra Serru vykúpiť, Fran-
tišek Zirano sa rozhodol, že sa o to 
pokúsi sám. Potreboval na to čas aj 
peniaze. Prešiel prakticky celú Sardí-
niu, aby vyžobral a zhromaždil penia-
ze na výkupné a 19. marca 1599 zís-
kal aj súhlas pápeža Klementa VIII., 
ktorý mu za účelom oslobodenia pátra 
Serru udelil trojročné voľno. Pápež-
ská listina z toho obdobia obsahuje aj 
krátky popis Františka, ako skromné-
ho kňaza a rehoľníka vo veku okolo 
33 rokov, nižšieho vzrastu, s čiernymi 
očami a gaštanovými vlasmi.
Na jar r. 1602, sa vydal do Alžírska. 

BL. FRANTIŠEK ZIRANO
Nemohol tam však ísť priamo a preto 
cestoval cez Španielsko. Kráľ Filip III. 
mu ponúkol pomoc, takže mohol vy-
plávať na lodi v sprievode br. Matea de 
Aguire, ktorý sám bol predtým otrokom 
v Alžírsku. Brat Mateo ovládal jazyk 
a vyznal sa aj v miestnych pomeroch Al-
žírska.  Brat Mateo však bol poverený aj 
politickou úlohou v miestnom konflikte, 
čo Františkovi nebolo známe.
František pristál v Afrike 28. júla 1602, 
ale okolnosti nepriali jeho misii. Až 18. 
augusta sa dostal do Alžíru, hlavného 
mesta Alžírska. Aj tam bola zlá situácia 
a prebiehali rôzne boje. Keďže nemo-
hol pre pátra Serru urobiť nič, zostal na 
mieste ako pomocník brata Matea.
Víťazná strana miestneho konfliktu na-
pokon poverila pátra Zirana, aby zanie-
sol list španielskemu kráľovi Filipovi 
III. Avšak po ceste ho eskorta, ktorá ho 
mala chrániť, opustila a stal sa obeťou 
prepadnutia. Obrali ho o všetko, zaja-
li a 6. januára 1603 uvrhli do väzenia 
v Alžíri. Stretol tam aj iných kresťanov, 
ale keďže ho omylom pokladali za brata 
Matea, emisára Filipa III., musel zostať 
izolovaný a za jeho prepustenie bolo sta-
novené obrovské výkupné. Dvakrát ho 
vo väzení navštívil bratranec páter Ser-
ra, ktorý sa počas svojho pobytu naučil 
arabsky a oznámil mu, že sa dozvedel, 
že ho bez procesu odsúdili na smrť, lebo 
vraj ukradol štyroch otrokov a je špió-
nom. Možnosť spovede pred smrťou mu 
bola odopretá.
František sa odmietol vzdať svojej viery 
s vyhlásením: „Som kresťan a rehoľník 
svätého otca Františka a tak chcem aj 
zomrieť. Vzývam Boha, aby Vás osvie-
til a aby ste Ho spoznali.“ Keď ho vliekli 
hlavnou ulicou mesta nahlas sa modlil  
recitujúc Chválospev troch mládencov 
v ohnivej peci. Poprava bola krutá – za-
živa ho stiahli z kože, ktorú vypchali 
slamou a vystavili na verejnú potupu pri 
jednej z brán Alžíru. O dôstojný pohreb 
jeho pozostatkov sa neskôr postaral jeho 
bratranec páter  Serra, ktorému sa nako-
niec podarilo dostať na slobodu.
František Zirano bol vyhlásený za bla-
hoslaveného 12. januára 2014. Jeho 
pamiatku si pripomíname 25. januára. 
Je patrónom unesených, zotročených, 
imigrantov prechádzajúcich púšte i mo-
ria, hľadajúcich slobodu. v. š.
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Zjavenie Pána, alebo Bohozjavenie, 
či Epifánia  je kresťanský sviatok, 

ktorý väčšina kresťanov slávi 6. janu-
ára. V rímskokatolíckej cirkvi sa Zja-
venie Pána nazýva tiež Sviatkom troch 
kráľov.
Večernú svätú omšu 6. 1. 2019 v Kos-
tole sv. Františka celebroval páter Peter 
Gallik. V úvodnej časti sv. omše posvä-
til vodu a kriedu. Oboje si veriaci po 
skončení liturgie mohli vziať so sebou 
domou, aby si pokropili a označili svo-
je príbytky.
Vo svojej homílii páter Peter zvýraznil 
fakt, že v jednom okamihu sa z celkom 
neznámeho chlapca stal veľmi známy 
človek. Prichádzajú za Ním mudrci 
z ďalekej krajiny, čím vlastne spôsobia 
veľký rozruch. Veď v tých časoch sa 
ľudia obyčajne nedostali veľmi ďaleko 
od miesta, kde bývali.
Keďže podnikli takú dlhú, namáhavú 
a nebezpečnú cestu, museli mať na to 
veľmi vážny dôvod, ktorý musel mať 
pre nich veľký význam. Celý Jeruza-
lem bol teda zvedavý, čo sa to deje.
Vtedy sa ukázalo, že predstavitelia 
ľudu, zákonníci vedeli, čo sa deje. Po-
znali proroctvo o narodení nového krá-
ľa a boli to oni, ktorí odovzdali Hero-
desovi aj mudrcom informáciu, kde sa 
to má stať. Nepochopiteľné však bolo, 

že sami sa nešli presvedčiť. Na jednej 
strane cudzinci, ktorých záhada nového 
kráľa veľmi zaujíma, na druhej strane 
Židia, ktorí vedia, čo sa deje, ktorí ča-
kajú Mesiáša a napriek tomu zostávajú 
doma.
Kráľ Herodes sa v tejto súvislosti zau-
jíma iba sám o seba. Chce sa postarať, 
aby toto Dieťa neohrozilo jeho moc. Ne-
štíti sa preto klamstva, násilia, vraždy.
Pravda niekedy so sebou prináša aj ta-
kéto riziká. V jej svetle sa ukáže, kto je 
čoho schopný. Vo tme si nevšimneme 
mnoho vecí, ale svetlo všetko mení.
Jeden rabín sa pýtal svojich žiakov, ako 
možno určiť okamih, keď sa končí noc  
a začína sa deň. Žiaci sa predháňali 
v odpovediach, ale ani jedna sa rabíno-
vi nepáčila. Na prosbu, aby im povedal 
správnu odpoveď im povedal: “Keď 
sa pozrieš do tváre človeka a spoznáš 
v ňom brata, alebo sestru, vtedy sa pre 
Teba skončila noc a začal sa deň.“
Nechajme zažiariť svetlo Pánovho prí-
chodu v našich srdciach, aby sme Ježi-
ša objavili v našich blízkych, aby sme 
sa nebáli deliť o bohatstvo, čas, o to, čo 
je skryté v našom vnútri, aby sme našli 
to, čo je skryté v srdciach ľudí okolo 
nás, aby sme v nich objavili novonaro-
deného Boha tak, ako mudrci, ktorým 
to stálo za námahu. v. š.

ZJAVENIE PÁNA

RUŽENCOVÁ 
INICIATÍVA ZA 
ZNEUŽÍVANÉ DETI
Aspoň jeden desiatok sv. ruženca denne za 
zneužívané deti.
 Rada by som Vás touto cestou 
s radosťou v srdci informovala, že v ru-
žencovej iniciatíve za zneužívané deti je 
nás už vyše 200 a náš počet stále rastie. 
Chcem Vám ako iniciátorka s pokorou 
srdečne poďakovať a zároveň pozvať kaž-
dého, kto by sa chcel pripojiť a pomáhať 
týmto duchovným spôsobom.
 Naša iniciatíva má svojich čle-
nov v Bratislave, Žiline, Rajci, Spišskej 
Novej Vsi, Dolnom Kubíne, Košiciach, 
Trnave, Banskej Štiavnici, Novej Bani, 
Malackách, Seredi, Šuranoch, Sabinove, 
Ružomberku, Levoči, Nitre, Michalov-
ciach, Banskej Bystrici, Radaticiach, Tre-
bišove, Starej Ľubovni, Prešove, Martine, 
Žiari nad Hronom, Vysokej nad Uhom, 
Bardejove, Považskej Bystrici, Dubnici 
nad Váhom, Kežmarku, Hlohovci, Pieš-
ťanoch, Podolínci, Leviciach, Ivanke pri 
Dunaji.
 O  našej ružencovej iniciatíve za 
zneužívané deti bol uverejnený aj článok 
v Katolíckych novinách č. 42; dostupný aj 
prostredníctvom internetu.
 Na záver moje osobné vyznanie 
radosti realizovania a prežívania duchov-
ného materstva ako zasvätená Pánovi vo 
svete som dostala od viacerých ľudí titul: 
,,duchovnej maminky zneužívaných detí“. 
Za túto i ostatné vyjadrenia žičlivosti a po-
moci pre tieto detičky veľmi ďakujem.

Katka Čibová
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Vsobotu 8. 12. 2018 sme slávili 
sviatok Nepoškvrneného počatia 

Panny Márie. Slávnostnej svätej omši 
o 18.00 hod. v Kostole sv. Františka 
predsedal vzácny hosť, Mons. Stanislav 
Stolárik, rožňavský diecézny biskup.
Na túto slávnosť sme sa v našej farnosti 
pripravovali už od 29. 11. 2018 v rámci 
novény, počas ktorej sa nám v jednot-
livých dňoch postupne prihovárali po-
zvaní kazatelia.
Otec biskup sa na začiatku svojho prí-
hovoru v preplnenom chráme s nami 
podelil spomienkou, že len nedávno - 
v septembri 2018 uplynulo 48 rokov od 
toho, čo bol ako začínajúci bohoslovec 
v kostolíku sv. Michala v Karlove Vsi 
prizvaný k asistencii na chrámovej sláv-
nosti. Bolo to milé a krásne. Dodnes si 
s vďačnosťou spomína na otca špirituá-
la Imricha Poláka.
Potom už svoje myšlienky venoval naj-
mä Panne Márii. Úvahu začal otázkou, 
že aj keď pre budúce zásluhy smrti Je-
žiša Krista bola Panna Mária uchránená 
od dedičného hriechu, čo vlastne z toho 
máme, že ju uctievame? 
Praktické dôsledky sme si mohli pri-
pomenúť aj v r. 2018, keďže uplynulo 
160 rokov od zjavenia v Lurdoch. Vte-
dy tam, dnes už sv. Bernadeta položila 
Panne Márii, otázku kto je a dostala od-
poveď: „Som Nepoškvrnené počatie!“ 
Bernadetka ani nevedela, o čom je reč 
a keď to neskôr zopakovala kňazovi, 
bola to práve táto informácia, ktorá 
kňaza presvedčila. Nevzdelané dievča 
si toto nemohlo vymyslieť. A tak prijal 
jej vysvetlenie a tiež aj ďalšie zjavenia 
v Lurdoch. 
Otec biskup, potom poznamenal, že aj 
on bol v roku 2018 v Lurdoch a dovo-
ľuje si s plnou vážnosťou vyhlásiť, že 
praktický dôsledok nepoškvrneného 
počatia Panny Márie a jej zjavení je 
ohromný. Stále tam prichádza množ-
stvo ľudí, ročne niekoľko miliónov. 
Mária svojim otvoreným srdcom, ale aj 
tajomstvom celej svojej bytosti neustá-
le priťahovala a priťahuje tých, ktorí 
hľadajú Boha, pokoj, pomoc a útechu.
Mária vstúpila aj do spoločenského ži-

vota ľudí všetkých generácií. V Európe 
je postavených množstvo morových 
stĺpov, ako prejav poďakovania Matke 
Božej za záchranu a pomoc pri rôznych 
problémoch, ktorým bol náš kontinent 
vystavený. Boli to morové nákazy, voj-
ny, či iné katastrofy.
Vieme však veľmi dobre, že Mária vstú-
pila aj do politického života. Mala stú-
pencov aj odporcov. Pripomenul v tejto 

súvislosti aj jednu historickú udalosť. 
V roku 1648, keď švédske vojská ob-
liehali Prahu a podarilo sa im aj jej časť 
obsadiť, na odpor sa im postavil mladý 
jezuita Jiří Plachý, ktorý  spolu so štu-
dentmi a ďalším i dobrovoľníkmi začali 
brániť Karlov most a Staromestskú brá-
nu. Pred bojom dali sľub Panne Márii, 
že ak im pomôže, na znak vďaky jej po-
stavia stĺp na Staromestskom námestí. 
Podarilo si im odolať náporu nepriate-
ľov a v r. 1650 bol tento mariánsky stĺp 
postavený. V roku 1652 bol slávnostne 
požehnaný za účasti cisára Ferdinanda 
III. Pár dní po vzniku Československa, 
dňa 3. 11. 1918, bol stĺp strhnutý a zno-
vu ho obnoviť sa už nikdy nepodarilo, 
aj keď sa o to snažili najvyšší  predsta-
vitelia katolíckej cirkvi aj s podporou 
iných sesterských cirkví.
Mária teda nie je len teóriou. Je tiež tou, 
ktorú preniká meč, za ktorou kráčajú 

ľudia, ale aj tou, ktorú ľudia ignorujú 
a odporujú jej.
Otec biskup spomenul aj minoritského 
kňaza a veľkého ctiteľa Panny Márie. 
sv. Maximiliána M. Kolbeho. Keď ho 
spolubratia v dobe nemeckej okupácie 
vyzývali, aby odišiel a ukryl sa, odmie-
tol to so slovami: „Jednu korunu som už 
získal, ale musím získať aj druhú.“ Tou 
prvou bola biela koruna za čistotu, ale 
Panna Mária mu sľúbila ešte i červenú 
korunu - korunu mučeníctva. Povedal: 
„Keby som teraz ušiel, tak červenú ko-
runu mučeníctva nezískam!“
Nechal sa zatknúť, no ešte dve hodiny 
pred zatknutím odovzdal svojim blíz-
kym veľmi zaujímavú prácu. Bola to 
práca o Nepoškvrnenom počatí. Svä-
tý Maximilián Kolbe hovorí, že Má-
ria Bernadete v Lurdoch nepovedala: 
“som nepoškvrnené počatie“, ale „som 
nepoškvrneným počatím.“ Touto for-
muláciou chcel sv. Maximilián Kolbe 
vystihnúť veľmi dôležitú pravdu, že 
Mária bola Božou milosťou uchránená 
od dedičného hriechu. Zastával názor, 
že sú dve nepoškvrnené počatia. Jedno 
stvorené a druhé nestvorené. Nepoškvr-
neným počatím od večnosti je Duch 
Svätý, ktorý pochádza z lásky Otca 
a Syna. Tým stvoreným je Panna Má-
ria, ktorá práve touto milosťou, z bu-
dúcich zásluh jej Syna, ale aj naplnená 
Duchom Svätým, sa ako stvorenie stala 
Nepoškvrneným počatím.
Vo chvíli blahorečenia, 17. 10. 1971, 
dnes už tiež svätý pápež Pavol VI. sa 
vyjadril, že nevidí problém, alebo roz-
por v tejto náuke, vtedy ešte len kan-
didáta na blahorečenie, pátra Maxi-
miliána M. Kolbeho. Nie je to pokus 
o zbožštenie Márie.
Praktický život sv. Maximiliána uka-
zuje, že nebol teoretikom, ale nechal 
sa touto myšlienkou preniknúť, aby na-
pokon vzišli také diela, ako bol kláštor 
Niepokalanow, či časopis Rytier Ne-
poškvrnenej. Známa je aj jeho osobné 
obetovanie sa v koncentračnom tábore, 
keď  ponúkol svoj život za život iného 
väzňa - otca rodiny.
Viery má moc meniť svet. Svätý Ján 

SLÁVNOSŤ NEPOŠKVRNENÉHO POČATIA PANNY MÁRIE
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Pred vianočnými sviatkami sme na 
každom kroku pozývaní na via-

nočné koncerty, besiedky, všade znejú 
koledy a Tichá noc. V pôstnom čase si 
môžeme taktiež vychutnať predveľko-
nočnú atmosféru za tónov historických 
nástrojov s netradičným speváckym ob-
sadením.
Silný biblický príbeh o hriešnici, ktorá 
priniesla alabastrovú nádobu s voňa-
vým olejom, slzami Ježišovi zmáčala 
nohy a poutierala mu ich svojimi vlas-
mi, bozkávala a natierala voňavým ole-
jom, inšpiroval mnohých umelcov, ma-
liarov i skladateľov. Jedným z nich bol 
aj taliansky barokový hudobný skla-
dateľ Antonio Caldara (1670 – 1736). 
Hoci skomponoval vyše 3400 diel, má-
lokto pozná dnes jeho meno. Tento vo 
svojej dobe veľmi uznávaný skladateľ, 
o osem rokov starší od A. Vivaldiho, pô-
sobil v Benátkach, v Mantove a v Ríme 
a od svojich 47 rokov vo Viedni, kde 
komponoval podľa potrieb cisárskeho 
dvora. Okrem množstva opier, kantát 
a inštrumentálnych diel skomponoval 
Caldara aj okolo 43 oratórií. Oratórium 

je hudobnodramatický druh písaný v la-
tinskom, neskôr v talianskom, či inom 
národnom jazyku, ktorý bol pendantom 
opery a jej náhradou v pôstnom období, 
kedy boli obmedzené radovánky života 
a veriaci sa mali viac upriamiť na pôst 
a pokánie. Námety skladatelia čerpali 
predovšetkým z Biblie a zo životopisov 
svätých. Čo sa týka speváckeho obsa-
denia, v mnohých barokových dielach 
(aj v predstavovanom Caldarovom ora-
tóriu) vystupuje okrem „tradičných“ 
hlasových polôh aj hlas kontratenor – 
muž spievajúci špeciálnou speváckou 
technikou v ženskej hlasovej polohe.
Caldarovo oratórium Magdaléna pri 

nohách Krista (z roku 1698/99) nám 
ponúka pohľad na myslenie, kona-
nie a city Márie Magdalény (nemecká 
sopranistka Johanna Ness). Jej neroz-
hodnosť medzi smerovaním k nebeskej 
láske (kontratenor Andrew Hallock) 
a pokúšaním lásky pozemskej (kon-
tratenor Armin Gramer) je zaujímavou 
paralelou aj k súčasnému životu v našej 
spoločnosti.
V medzinárodne pestrom speváckom 
obsadení sa v postave Marty predstaví 
vynikajúca slovenská sopranistka Hil-
da Gulyás, ako farizej Jaroslav Pehal 
(bas) a Ježiša stvárni tenorista Matúš 
Šimko. Mladý súbor pre starú hudbu Il 
Cuore Barocco si mohli Karlovešťania 
už niekoľko krát vypočuť na koncer-
toch v oboch kostoloch Karlovej Vsi. 
Tento krát prijmite pozvanie súboru do 
priestorov Slovenskej filharmónie. 
Veľkonočný koncert Il Cuore Barocco 
sa uskutoční v utorok Veľkého týždňa, 
16. apríla 2019 o 19.00 hod. v Malej 
sále Slovenskej filharmónie. Vstupenky 
v cene 8 eur si môžete zakúpiť na strán-
ke www.navstevnik.sk.  

Pavol II. jasne povedal: „Viera, ktorá 
nepretvára kultúru, nie je pravou vie-
rou.“ Ale ak sa pohŕda pravdami viery, 
vytráca sa aj pretváranie kultúry.
Otec biskup nám potom ešte priblížil 
aj praktický príklad zo života politiky, 
konkrétne spomenul talianskeho pod-
predsedu vlády, ministra vnútra Sal-
viniho, ktorý sa na streche katedrály 
v Miláne modlil ruženec, vyrobený že-
nami, ktoré boli predané na prostitúciu. 
V rámci tejto modlitby dal sľub, že bude 
chrániť taliansku kresťanskú identitu. 
Zasadil sa o zrušenie úradných doku-
mentov, kde sa namiesto otec a matka 
uvádzalo len rodič1 a rodič2. Zastavil 
požičiavanie maternice na donosenie 
dieťaťa za peniaze pre niekoho iného.
Počas Roku Fatimy sme si mohli pri-
pomínať, aké potrebné je naše anga-
žovanie sa a zasvätenie Panne Márii. 

Otec biskup ocenil, že na 9. 12. 2018 sa 
pripravuje zasvätenie Bratislavy Panne 
Márii. Podobne aj rožňavská diecéza 
bola 5. 12. 2018 zasvätená Panne Márii. 
Podľa jeho presvedčenia je to potreb-
né. Ísť k Márii. Veď z kríža počujeme: 
„Hľa, Tvoja matka“. 
Na ilustráciu týchto slov otec biskup 
ešte opísal príbeh sedemročného diev-
čatka, ktoré spolu s mamičkou išlo na 
pašiové predstavenie. Keď príbeh do-
spel k okamihu, kde Judáš po zrade 
prichádza s tridsiatimi striebornými 
a hádže ich k nohám veľrady a kričí, že 
nechce mať nič spoločné s krvou Ježiša 
a vo svojej ľudskej biede vybieha von 
a kričí, že je úplne sám a nevie čo sním 
bude, dievčatko sa obracia k svojej mat-
ke a pred všetkými divákmi nahlas po-
vie: „Mamička, a prečo ten Judáš nejde 
k Panne Márii? Veď tá by mu určite po-

mohla!“ A tak naozaj poďme k Márii. 
A cez ňu k Ježišovi. Tam, kde je Mária, 
tam je nádej, sila, obnova duchovného 
života, nájdenie riešení na mnohé naše 
životné problémy. Aj preto patrí otcom 
minoritom poďakovanie, za zorganizo-
vanie novény k sviatku Nepoškvrnené-
ho Počatia Panny Márie. Pretože keď 
sa ide k mame, tá vždy bude hľadať 
spôsob, ako nám pomôcť, povzbudiť, 
pohladiť.
Prichodí nám poďakovať sa za všetky 
milosti, videné i nevidené, ktoré boli 
v karloveskej farnosti rozliate počas 
tejto novény. Ďakovať treba za tie doty-
ky, ktorými sa Boh skrze Máriu dotýkal 
a bude dotýkať nás všetkých. Buďme 
tými, ktorí k nej utekajú, lebo ona nás 
vždy čaká s otvoreným náručím. Tými-
to slovami zakončil otec biskup svoju 
homíliu. v. š.

„MAGDALÉNA PRI NOHÁCH KRISTA“ – POZVÁNKA NA 
VEĽKONOČNÝ KONCERT V SLOVENSKEJ FILHARMÓNII
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SVIATOK OBETOVANIA PÁNA – HROMNICE

Sviatok Obetovania Pána, ľudovo na-
zývaný Hromnice, má svoj pôvod na 

východe, kde sa slávil od polovice 4. sto-
ročia 14. februára, t. j. 40 dní po Zjavení 
Pána. V Jeruzaleme sa v tento deň konali 
osobitné procesie. V roku 542 cisár Jus-
tinián zaviedol jeho slávenie v Carihra-
de a stanovil ho na 2. februára, čiže 40 
dní po Narodení Pána. Z Carihradu sa 
potom sviatok rýchlo rozšíril na Západ. 
Pápež Sergej I. (687-701) nariadil, aby 
sa v tento deň konali slávnostné proce-
sie, ktoré smerovali do Baziliky Panny 
Márie Snežnej (Santa Maria Maggiore). 
V 8. a 9. storočí sa dôraz obsahu sláv-
ností postupne presunul na oslavu Panny 
Márie a sviatok nadobudol mariánsky 
charakter. V novom liturgickom kalen-
dári z roku 1969 dostal názov Praesenta-
tio Domini – Obetovanie Pána – a vrátil 
sa mu jeho kristologický ráz. Sviatok 
Obetovania Pána sa spája s požehna-
ním hromničnej sviece, v ktorej vidíme 
ochranu pred rozličnými živelnými po-
hromami a nebezpečenstvami. Sviece 
každoročne v úvode sv. omše požehnáva 
biskup, alebo kňaz. Zavedenie svätenia 
hromničných sviec sa pripisuje pápežovi 
Geláziovi v r. 494.
Hromnice sa spájajú aj s Dňom zasväte-
ného života, kedy si rehoľníci a rehoľníč-
ky pripomínajú zasvätenie svojho života 
Bohu. Pred miestnym biskupom symbo-
licky obnovujú svoje rehoľné sľuby. Deň 
zasväteného života zaviedol v roku 1997 
pápež Ján Pavol II. Stanovil, aby sa slá-
vil 2. februára, v deň sviatku Obetovania 
Pána. Nadviazal na tradíciu začatú za pá-
peža Pavla VI., keď sa v ten deň rehoľní-
ci a rehoľníčky z celého Ríma schádzali 
do Baziliky sv. Petra vo Vatikáne. 
Jozef, Mária a Ježiš sa na štyridsiaty deň 
po narodení Ježiška vydávajú do chrá-
mu. Sv. Lukáš píše (Lk 2,22-30): „Keď 
uplynuli podľa Mojžišovho zákona dni 
ich očisťovania, priniesli ho do Jeruza-
lema, aby ho predstavili Pánovi, ako je 
napísané v Pánovom zákone: „Všetko 
mužského rodu, čo otvára lono matky, 
bude zasvätené Pánovi a aby obetovali, 
ako káže Pánov zákon, pár hrdličiek, ale-

bo dva holúbky.“  Prorok Simeon ozna-
čil Ježiša za Spasiteľa všetkých národov 
a svetlo na osvietenie pohanov. 
Jozef s Máriou vedeli, že netreba pri-
niesť obetu za Máriino očistenie. Mária 
sa predsa počatím a porodením Pána Je-
žiša nepoškvrnila. Vedeli aj to, že dieťa, 
ktoré prinášajú je Bohom a nemusia ho 
Bohu predstavovať. Uvedomovali si, 
že je Vykupiteľ, že nemusí byť vykúpe-
ný. Gestá, ktoré kázal vykonať Zákon, sa 
ich fakticky netýkali. A predsa, Ježišovi 
rodičia, tí prví kresťania, všetko dopod-
robna splnili. Nový Boží ľud nezacho-
váva Zákon preto, žeby musel. Nerobí to 
ani z nutnosti ani zo strachu, ani z povin-
nosti... Tento nový ľud zachováva Boží 
zákon preto, lebo chce. Robí to z lásky 
k Bohu. Z lásky k Bohu koná i to, čo nie 
je nutné. Asi preto je tento deň i sviat-
kom Bohu zasvätených osôb - ľudí, ktorí 
Bohu dajú aj to, čo nemusia. Rozhodujú 
sa žiť v čistote, aj keď vedia, že manžel-
stvo je dobré a Boh zo srdca žehná láske 
muža a ženy. Rozhodujú sa žiť v chudo-
be, aj keď vedia, že hmotné dobrá, ktoré 
by za iných okolností získali, by mohli 

sami použiť na dobré ciele. Rozhodujú 
sa žiť v poslušnosti a podriadenosti, aj 
keď vedia, že Bohu môžu byť poslušní 
aj bezprostredne.
Mnohí si dnes myslia, že obetovanie 
života zložením rehoľných sľubov nie 
je vôbec potrebné. Avšak najlepším prí-
kladom užitočnosti zasvätených ľudí pre 
Cirkev sú samotní Jozef a Mária. Žijú 
v úplnej čistote (panenstvo), v chudobe 
(nemajú peniaze na baránka, iba na hrd-
ličky) a sú absolútne poslušní (i vtedy, 
keď nemusia). Sú to prví dvaja rehoľníci 
na svete a ich rodina je prvým kresťan-
ským kláštorom. 
Ak niekto chce byť členom Kristovej 
rodiny veriacich, nemusí vstupovať do 
kláštora. Stačí, ak sa stane novým člo-
vekom tak, ako dvaja starí ľudia spomí-
naní v evanjeliu tohto sviatku: Simeon 
a Anna. Otvorili Ježiškovi náruč a od-
menou za to im bolo životné objatie 
s Veľkým Svetlom. Týmto gestom každá 
temnota, ktorá bola prítomná v ich živo-
te, stratila svoju moc.

(Podľa TK KBS a Kolbeweb)  M.V.
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KARLOVESKÝ PLES 2019

DUCHOVNÁ OBNOVA ŽIEN

Plesajte spravodliví vPánovi...Tento 
začiatok žalmu 33 na zadnej opone 

sály Karloveského centra kultúry vítal 
a celým podujatím sprevádzal bezmála 
140 účastníkov tohtoročného farského 
plesu.
Plesalo sa 2. februára 2019 a podujatie 
otvoril administrátor našej farnosti páter 
Peter Gallik. Po úvodnom tanci v podaní 
profesionálov Gregora Králika a Pav-
líny Belavej z TK Welcome Trnava bol 
už parket voľný pre všetky veselé srdcia 
a aspoň trochu ohybné kĺby.
O tanečnú hudbu sa postarala už známa 
kapela 4 Others a slovom nás sprevádzal 
zvučný hlas a smiech Alenky Jurčacko-
vej. 
V programe sa ďalej predstavili taneční-
ci zo súboru Čečina, ktorí v rámci svojho 
vystúpenia zorganizovali súťaž v klobú-
kovom tanci s mierne netradičnými ob-
menami. Víťaz si odniesol pre svoj stôl 
fľašu kvalitného vína a zábava mohla 
pokračovať. 
Plesajúci ešte zažili vystúpenie skupiny 
Prešporok, ktorá vznikla pred takmer 
štyridsiatimi rokmi.
Počas večera sa od stola k stolu pohybo-
val muž plný záhad Ivan Lučanič a prí-

tomných zabával svojou šikovnosťou 
a kúzlami.
Výťažok z tomboly, ktorá bola naozaj 
bohatá a neostala minulým rokom nič 
dlžná, bol venovaný na sociálny a štipen-
dijný fond Spojenej školy sv. Františka 
z Assisi. Hlavnú cenu venoval Miestny 
úrad v Karlovej Vsi.
Zábava pokračovala ako sa patrí a bolo 
niečo medzi štvrtou a piatou hodinou 
ráno, keď napokon stíchla hudba a aj 
poslední hostia sa odobrali oddychovať. 
Je skvelé, že farníci mali možnosť aj ta-
kýmto spôsobom prežiť vzájomné spo-
ločenstvo. M. Šimko

V dňoch 14. - 16. decembra 2018 sa 
až 16 matiek z našej farnosti od-

hodlalo na vcelku odvážny krok dôve-
ry: počas tretieho adventného víkendu 
namiesto upratovania opustili svoje do-
movy, šestnástich manželov, a šesťde-
siatjeden detí a vydali sa upratovať ten 
dôležitejší príbytok, ba chrám Ducha 
Svätého – seba :-).
Inšpiráciou im pri tom bolo päť doku-
mentov Jána Pavla II o ženách a najmä 
myšlienky jeho dlhoročnej blízkej pria-
teľky Poľky Wandy Poltawskej pretave-
né slovami pátra Tomáša Lesňáka. 
Aspoň trošku poodhalený génius srdca 
ženy... akými sme povolané byť... skrze 

nás muž môže spoznať svoju dôstojnosť, 
kým je... a len vtedy je žena šťastná, keď 
ho vidí pri sebe rásť, rozvíjať sa.... náš 
vlastný rozvoj ide cez pomoc druhým... 
slúžiť životu a človeku je naše povola-
nie, nie poníženie... naše očakávania = 
istý zdroj frustrácie... našou úlohou je 
vychovávať každého človeka, ktorého 
stretáme, no na 1. mieste seba. :-) Čiže 
sa nemusíme až tak trápiť výchovou detí, 
ale najmä sebou, aké sme.... sväté ženy 
vychovávajú sväté deti... tie len odkuká-
vajú od nás. :-)
Veru, bude o čom ešte rozmýšľať... 
A najmä sa znovu zaľúbiť do hrocha. :-)
Bohu vďaka za tento čas. Monika Vaneková
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Každoročne 11. februára si Cirkev 
pripomína Svetový deň chorých. 

Ustanovil ho pápež Ján Pavol II. v roku 
1992 a hlava Cirkvi k nemu každý rok 
vydáva posolstvo. V tomto roku mu pá-
pež František určil tému „Zadarmo ste 
dostali, zadarmo dávajte“ (Mt 10, 8)
Povzbudzuje nás k solidarite. K tomu, 
aby sme samých seba nechápali ako 
nezávislý svet, ale ako stvorenú by-
tosť, ktorá je zo svojej povahy spojená 
so všetkými ostatnými bytosťami. Aby 
sme sa nebáli priznať si, že sme biedni 
a vlastnými silami nedokážeme preko-
nať všetky naše obmedzenia. Nemáme 
sa báť, lebo aj sám Boh sa v Ježišovi 
uponížil (porov. Flp 2, 8) a skláňa sa k 
nám a našej biede, aby nám pomohol a 
daroval nám všetky dobrá, ktoré sami 
nemôžeme nikdy dosiahnuť. Vzorom 
milosrdnej lásky zviditeľňujúcej Božiu 
lásku k chudobným a chorým nech nám 
je Matka Tereza z Kalkaty, ktorá nás 
učí, že jediným kritériom nášho konania 
musí byť nezištná láska ku všetkým, bez 
ohľadu na jazyk, národnosť či nábožen-
stvo. Pápež František vo svojom posol-
stve vyzdvihol potrebu dobrovoľníctva. 
Dobrovoľník je nezištným priateľom, 
ktorému možno zveriť myšlienky i poci-
ty. Dobrovoľníctvo odovzdáva hodnoty, 
postoje a štýl života, ktorých základom 
je kvas darovania. A tým sa aj starostli-
vosť stáva ľudskejšou. Duch nezištnosti 
by mal inšpirovať predovšetkým katolíc-
ke zdravotnícke štruktúry, aby sa ich ko-
nanie vyznačovalo evanjeliovým zmýš-
ľaním, a to tak v tých najrozvinutejších, 
ako aj v tých najbiednejších oblastiach 
sveta. Pápež všetkých zveril Márii, Salus 
infirmorum (Uzdraveniu chorých). Nech 
nám pomáha deliť sa o prijaté dary, aby 
sme žili ako bratia a sestry, pozorní voči 
potrebám druhých, aby sme vedeli dávať 
s veľkodušným srdcom a osvojili si ra-
dosť z nezištnej služby.
V tento deň sa zároveň slávi aj sviatok 
Panny Márie Lurdskej a v tento deň Cir-
kev vysluhuje v kostoloch sviatosť Po-
mazania chorých (aj u nás v Kostole sv. 
Františka). Choroba a utrpenie podrobu-

jú ľudský život skúške. Človek skusuje 
svoju bezmocnosť, svoje obmedzenia 
a svoju konečnosť. Každá choroba nám 
dáva možnosť vytušiť smrť. Choroba 
môže viesť k úzkosti, k uzatvoreniu sa 
do seba, niekedy dokonca k zúfalstvu 
a vzbure proti Bohu. Ale môže tiež uro-
biť človeka zrelším, môže mu pomôcť 
rozlíšiť, čo v jeho živote nie je podstat-
né, aby sa zameral na to, čo podstatné je. 
Choroba veľmi často podnecuje hľada-
nie Boha a návrat k nemu.
Sviatosť Pomazania chorých je určená 
tým, ktorí sú vážne chorí a hrozí im smrť, 
alebo dovŕšili vek 60 rokov. Pomazanie 
chorých je vhodné prijať aj pred veľkou 
operáciou. Veriaci musia byť v stave mi-
losti posväcujúcej. Kňaz im pomaže ole-
jom čelo i ruky. Posvätným pomazaním 
a modlitbou kňazov celá Cirkev odporú-
ča chorých trpiacemu a oslávenému Pá-
novi, aby im uľavil a spasil ich. Tiež ich 
povzbudzuje k tomu, aby sa dobrovoľne 
spojili s Kristovým utrpením a jeho smr-
ťou, a tak prispeli k dobru Božieho ľudu. 
Táto sviatosť dodáva posilu, pokoj a od-
vahu kresťansky znášať utrpenie cho-
roby, alebo staroby. Zároveň môže byť 
prípravou na prechod do večného života. 
Je možné ju prijať aj opakovane. M. V.

Miestne bratstvo tretieho františkán-
skeho rádu (OFS) z Karlovej Vsi 

sa stretlo na predvianočnej duchovnej 
obnove.
Obnova sa začala v piatok 14. 12. 2018 
podvečer slávením sv. omše v kláštornej 
kaplnke bratov minoritov. Po nej si ses-
try terciárky vypočuli prednášku o tom, 
ako sv. Anton z Padovy učil veriacich 
praktickým spôsobom uplatniť v živote 
vianočné evanjelium.
Dozvedeli  sa, že Anton videl v rozprá-
vaní o ceste sv. Jozefa a Panny Márie do 
Betlehema obraz duchovnej cesty člo-
veka, ktorý si koná dobrú vianočnú spo-
veď, po ktorej z rúk Božej Matky prijíma 
do náruče malého Ježiška. V komentári k 
vianočným čítaniam vysvetľuje Anton aj 
dôležitosť toho, prečo máme vo svojom 
živote vidieť Krista ako malé dieťatko.
Po prednáške sme si pochutnali na vý-
bornej spoločnej večeri.

www.sv.michal.sk

SVETOVÝ DEŇ CHORÝCH A SVIATOSŤ POMAZANIA CHORÝCH

PREDVIANOČNÁ 
DUCHOVNÁ 
OBNOVA OFS
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V tomto roku v našej komunite pri-
budol od augusta (1.8.2018) pá-

ter Jaroslav Cár a brat Ján Čirák, ktorí 
k nám prišli z kláštora v Brehove. Brat 
Tomáš Mária Vlček, prijal v tomto roku 
(16.6.2018) kňazskú vysviacku a brat 
Petr Macháček (23.6.2018) v Brne dia-
konskú vysviacku. P. Tomáš M. Vlček 
pracuje od leta vo farnosti Spišský Štvr-
tok.
Vo farnosti tak máme k dnešnému dňu 
piatich kňazov, jedného diakona, troch 
rehoľných bratov a dvoch bohoslovcov, 
ktorí študujú na Teologickej fakulte. 
Všetci sa podľa svojich možností zapá-
jajú do života farnosti.
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 Ro-
dinného centra, kde sa pravidelne konajú 
stretnutia pre rodiny. V rámci prípravy 
na manželstvo a život v rodine ponúka-
me 4 krát do roka 9 - týždňovú prípravu 
na manželstvo. Konajú sa tam tiež rôzne 
pastoračné aktivity a stretnutia viace-
rých spoločenstiev. Okrem týchto akti-
vít v rámci tohto centra ponúkajú svoju 
odbornú pomoc aj dve psychologičky 
a jedna detská psychiatrička.
Významnou súčasťou našej farnosti je 

cirkevná škola sv. Františka z Assisi. Je 
dobrým priestorom a príležitosťou na 
vytvorenie komunity ľudí, ktorý nasle-
dujú Ježiša Krista a žijú svoj život ako 
poslanie a službu. Aj tento rok bola zara-
dená medzi najlepšie školy na Slovensku 
a v bratislavskom kraji. V tomto škol-
skom roku ju navštevuje 734detí.Sme 
Bohu vďační za tieto úspechy, ktoré nám 
robia veľkú radosť a tiež svedčia o kva-
lite kresťanskej výchovy a vzdelávania. 
Iste mnoho z toho by nebolo bez veľkej 
obetavosti a ochoty konkrétnych ľudí. 
Naša rehoľa sa podieľa na živote školy 
účasťou vo vedení, duchovnou službou 
deťomaj učiteľom a prítomnosťou na 
rôznych akciách školy. Chcem z tohto 
miesta poďakovať vedeniu školy i všet-
kým učiteľom a pracovníkom za ich veľ-
kú 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 deviatich kateché-
tov a 3 kňazov. Všetkým tým, ktorí sa 
angažujú v katechizácii chcem vyjadriť 
úprimnú vďaku za ich obetavú a náročnú 
službu.
Prípravu dospelých na sviatosti vedie 
P. Jozef. Prebieha formou večerného 
kurzu. V tomto roku sa jej zúčastňuje asi 
15 dospelých. Máme štyroch dospelých 
katechumenov.
Krstov v našej farnosti bolo v tomto roku 
60.Je takmer bežné, že rodičia, ktorí pri-
chádzajú poprosiť o krst svojich detí 
sami nežijú vo sviatostnom manželstve 
a veľmi často sa stáva, že majú prob-
lém nájsť si krstných rodičov, ktorí žijú 
aktívnym kresťanským životom, majú 
prijaté všetky sviatosti prislúchajúce ich 
stavu (krst, sviatosť birmovania, svia-
tosť manželstva). Je dôležité, aby rodi-
čia chápali súvis medzi svojim životom 
viery, prijímaním sviatostí, vzťahom 
k Cirkvi a vychovávaním svojich detí vo 
viere, k čomu sa pri ich krste pred Bo-
hom zaväzujú, keď sľubujú ich kresťan-
skú výchovu.

V tomto roku k sviatosti prvého svätého 
prijímania pristúpilo 83 detí. Aj týmto 
rodičom chcem pripomenúť ich neza-
stupiteľnú misiu viesť svoje deti k viere, 
modlitbe, sviatostnému životu - pravi-
delnej sviatosti zmierenia a Eucharistii, 
účasti na sv. omšiach v nedele a prikáza-
né sviatky. V budúcom roku sa na prvé 
sv. prijímanie pripravuje 156detí.Po-
zývam rodičov k tomu, aby zodpoved-
ne 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 to potrebné 
a možné.
Sviatosť birmovania v tomto roku v na-
šej farnosti prijalo27 birmovancov. Na 
jar 2019,po dvojročnej príprave, plá-
nujeme v našej farnosti vysluhovanie 
sviatosti birmovania. Na jej prijatie sa 
pripravuje 41 kandidátov. Chcem ich po-
vzbudiť, aby dobre využili tento čas prí-
pravy na osobné a hlbšie poznanie Boha 
a na priblíženie sa k nemu. Na tomto 
mieste zvlášť vyjadrujem poďakovanie 
animátorom, ktorí sa rozhodli obetovať 
svoj čas a venujú sa im.
V tomto roku bolo uzatvorených v na-
šej farnosti10 katolíckych manžel-
stiev. Avšak väčšina snúbencov, ktorí 
sa u nás pripravujú do manželstva, sa 
sobáši v iných kostoloch, alebo far-
nostiach. Tešíme sa, že stále viac mla-
dých ľudí začína vnímať potrebu tejto 
sviatosti. Povzbudzujme mladých, aby 
budovali svoju budúcnosť na skale 
a neuspokojili sa len s alternatívami 
rodinného života, ktoré im neumožňu-
jú 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 veľ-
mi 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 

SPRÁVA ADMINISTRÁTORA FARNOSTI 
SV. MICHALA ARCHANJELA ZA ROK 2018
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•  V dňoch 26. a 27. 2018 deti a mládež našej far-
nosti v sprievode rehoľníka ohlasovali Dobrú 
novinu. 

•  V sobotu 22. 12. 2018 sa v  Kostole sv. Františ-
ka o 19.00 hod. konali modlitby Taizé v našich 
rodinách.

•  V  piatok 18. 1. 2019 bol Týždeň modlitieb za 
jednotu kresťanov, ktorý sa koná každoročne 
a trvá do 25. januára.

•  Dňa 2. 2. 2019 sa v  Karloveskom centre kultú-
ry konal farský ples.

•  Naša farnosť sa zapojila do celoslovenského 
podujatia Štafetovej adorácie rodín za rodiny. 
Adorácia sa uskutočnila v piatok 1. 2. 2019 
v čase  od 8.00 do 20.00 hod.

•  V pondelok 11. 2. 2019 sme si pripomenuli už 
27. svetový deň chorých. Všetci sme pozvaní 
pamätať na chorých, ktorí žijú v našej blízkosti 
a preukazovať im lásku v podobe starostlivos-
ti o ich telesné i duchovné dobro. Pamätajme 
teda i na to, aby im nikdy nechýbala milosť, 
ktorú Boh štedro udeľuje vo sviatostiach – 
svätej spovedi, sviatosti pomazania chorých 
a svätom prijímaní. V našej farnosti bola svia-
tosť pomazania chorých udeľovaná v Kostole 
sv.  Františka v pondelok 11. 2. 2019 počas 
večernej sv. omše o 18.00 hod. tým,  ktorí sú 
vážne chorí, alebo dovŕšili 60. rok života.

•  Taktiež v pondelok 11. 2. 2019 sa začal  Ná-
rodný týždeň manželstva. Počas sv. omší s sme 
sa modlili za uzdravenie a upevnenie man-
želských vzťahov. V piatok 15. 2. 2019 bola 
v Kostole sv. Františka ďalšia sv. omša pre ro-
diny spojená s požehnaním rodín. Zaznela pri 
nej manželská katechéza na tému „Aby sme 
mohli milovať“. Deti, ktoré chceli vyhrať pek-
nú knihu, mali možnosť nakresliť rehoľníka, 
alebo rehoľníčku (môže to byť aj nejaký svä-
tec). Po tejto sv. omši bolo už tradičné agapé. 

•  16. 2. 2019 od 18:00 do 24.00 hod. sa konal 
mládežnícky ples našej farnosti.

•  V pondelok 11. 2. 2019 sa začali konať aj far-
ské katechézy pre mládež a dospelých.  Ko-
najú sa každý pondelok a štvrtok o 19.00 hod.

VTIPNÉ OKIENKO

Farár maliarovi, ktorý maľuje kostol:
- Človeče, čo ste sa zbláznili? Kde ste videli an-
jela v topánkach?
- Pán farár a kde ste videli anjela bez topánok?

Rok 33. Palestína. Ráno po svadbe v Káni Ga-
lilejskej. Svadobčania sa pomaly prebúdzajú po 
oslave. Väčšina sa drží za hlavu a stoná. Otec 
nevesty prosí: - Ja mám neskutočný smäd. 
Skočte niekto po vodu. Ježiš sa zdvihne, že teda 
ide on. V tom všetci zborovo vykríknu:- Nie, 
nie! Ty už prosím, nie!

Na ulici padne človek na zem. Okolo ide 
kňaz, chytí muža za ruku a pýta sa ho: 
- Syn môj, veríš v Otca, Syna a Ducha svä-
tého? Chlapík prevráti oči a povie:
- Mňa porazí! Tak ja tu umieram a on mi 
dáva hádanky.

ZAZNAMENALI SME
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ponúkame formáciu v spoločenstvách 
rodín a iných spoločenstvách farnosti.
Pokiaľ ide o navštevovanie chorých 
a starších ľudí na prvý piatok v našej far-
nosti máme nahlásených okolo dvadsať 
farníkov, ku ktorým pravidelne chodíme 
so sviatosťou zmierenia a Eucharistiou. 
Chcem poprosiť všetkých, ktorí majú 
doma ľudí starých a chorých, aby k nim 
pozývali kňaza aspoň párkrát do roka 
a nenechávali to na poslednú chvíľu ich 
života. Je morálnou povinnosťou každé-
ho veriaceho zavolať kňaza k umiera-
júcemu, či ťažko chorému príbuznému. 
Je dobré, že stále viac našich veriacich 
odchádza z tohto sveta zaopatrených 
sviatosťami.
Poslednou službou, ktorú my kňazi vy-
konávame pre veriacich je ich vypreva-
denie a modlitba za nich na ich poslednej 

ceste. Na našich cintorínoch v Slávičom 
Údolí a na Karloveskom cintoríne bolo 
v tomto roku 183katolíckych 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, ktorým nám 
pomáhajú k radostnejšiemu a plnšiemu 
prežívaniu slávnostných sv. omší. Tak-
tiež ďakujem našim organistom a miniš-
trantom.
V našej farnosti sa tiež mnoho ľudí zapá-

ja do rôznych činností, ktoré nie sú navo-
nok viditeľné, ako je pranie oltárnej bie-
lizne, liturgických šiat, obsluha sakristie, 
príprava dekorácie na sviatky, týždenná 
starostlivosť o kvety a výzdobu kostola, 
poriadok a údržbu budov, farskú kan-
celáriu, atď. Veľmi si vážim a ďakujem 
všetkým, čo nezostávajú len pri slovách, 
ale konkrétnym spôsobom prispievajú 
pre dobro našej farskej rodiny.
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 v Novom roku, veľa úspechov 
v osobnom i rodinnom živote, rast vo 
viere a jednote celej našej farskej rodiny.

P. Peter Gallik OFM Conv.

pokračovanie zo str. 9.

Mami, môžem sa dívať na televíziu?

Môžeš, ale nezapínaj ju...

Povedal:  „nebudete ich jesť“...
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