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Keď som začala premýšľať nad témou 
tohto článku, vedela som iba jedno, 

že sa bude týkať Panny Márie. Prežívame 
rok Sedembolestnej Panny Márie a pred 
nedávnom sme tento najväčší slovenský 
mariánsky sviatok oslávili. Tradičná Ná-
rodná púť k Sedembolestnej Panne Márii 
vyvrcholila v Šaštíne svätou omšou so 
zverením Slovenska Panne Márii. V ka-
tolíckej tlači i v televízii sme sa mohli 
dozvedieť veľa zaujímavého venovaného 
našej patrónke. A práve pri čítaní týchto 
článkov ma zaujalo, že Sedembolestnej je 
venovaná i alternatívna záverečná modlit-
ba v Loretánskych litániách, a tak som sa 
rozhodla, dozvedieť sa o nich niečo viac.  
Loretánske litánie vznikli dávno predtým, 
než na žiadosť slovenských biskupov Pius 
XI. dekrétom Celebre apud Slovachiae 
gentem z 22. apríla 1927   dovolil po Lo-
retánskych litániách používať invokáciu 
„Oroduj za nás, Matka Sedembolestná“, s 
odpoveďou: „Aby sme sa stali hodní pri-
sľúbení Kristových.“ 
Presný dátum ich vzniku je nejasný, ale 
keďže zaručené zvesti o ich modlení sa 
na verejnosti pochádzajú z prvej polovice 
16. storočia, iste vznikli skôr. Je zaujíma-
vé, že väčšina iných stredovekých litánií 
sa neujala. Ale mariánske modlitby, ktoré 
zbožne odriekali veriaci i pútnici v mari-
ánskom pútnickom meste – v Talianskom 
Lorete, pretrvali až dodnes. O ich rozšíre-
nie do povedomia širokej verejnosti sa za-
slúžili pápeži. Prvým z nich bol Sixtus V., 
ktorý Loretánske litánie v r. 1587 obdaril 
odpustkami v bulle Redituri, hoci úrad-
ne ich schválil až neskôr pápež Benedikt 
XIV. a ako jediné z mariánskych litánií ich 
dovolil používať pri verejných bohosluž-
bách. Šíreniu Loretánskych litánií v ne-
malej miere pomohli aj pútnici, ktorí si ich 
odpisovali a prinášali si ich domov, a tiež 
jezuiti, ktorí ich šírili prostredníctvom 
škôl, misií a mariánskych kongregácií. 

Názov  „Loretánske“ sa odvodzuje od 
mesta Loreta v Taliansku, kde vznikli. 

NieleN o loretáNskych litáNiách

Išlo pôvodne o vrch, na ktorom rástol divý 
vavrín a vytváral tam háj. Vavrín je po la-
tinsky „laurea“ alebo „laurus“. Lauretum 
je teda vavrínový háj. Okrem toho bol 
vrch s vavrínovým hájom majetkom pa-
nej, nazývanej Laureta, čiže názov mesta, 
ktoré tu neskôr vyrástlo, mohol byť odvo-
dený aj od jej mena. 
Mesto Loreto je po Ríme druhým najväč-
ším pútnickým miestom Talianska. Už 
začiatkom 12. storočia v ňom stál marián-
sky chrám, do ktorého v r. 1204 preniesli 
z Trsatu v dnešnej Dalmácii zázračný ma-
riánsky obraz, portrét Božej Matky a ne-
skôr i nazaretský domček, ktorý je oprade-
ný legendou. Podľa nej ide o dom, kde žila 
Panna Mária, a kde došlo k Vteleniu Bo-
žieho Syna. Je to  obdĺžniková miestnosť 

tvorená tromi stenami z pieskovcových 
kameňov. Zaujímavé je, že rozmermi na-
ozaj súhlasí s jaskyňou v Nazarete, ktorá 
bola podľa tradície domovom Panny Má-
rie. V tom čase bolo totiž bežné používať 
ako obydlia jaskynné diery, ku ktorým sa z 
kameňa dostavala predná časť domu. Pod-
ľa legendy preniesli domček z Nazareta do 
Loreta anjeli. Racionálnejšie vysvetlenie 
ponúka zmienka o tom, že sa tak stalo za 
pomoci členov rodiny Angeli (tal. anjel). 
Podľa výskumov je však naozaj možné, že 
pútnici dom rozobrali na kamene a tieto 
po častiach preniesli do Dalmácie a ne-

skôr odtiaľ previezli cez more až do Lore-
ta. Nazaretský domček – “Santa casa“ sa 
rýchlo stal predmetom mariánskej úcty a 
pútí. Okrem neho a obrazu Panny Márie 
pribudla do „Santa casa“ v 16.tom storočí 
soška čiernej Panny Márie. (Čierna farba 
Panny Márie je stále predmetom doha-
dov. Podľa niektorých teórií je možné, že 
sa to stalo časom, najmä však od dymu 
sviec, ktoré sa zapaľovali pod uctievaný-
mi soškami). Keďže nazaretský dom bol 
veľmi prostý, v stredoveku ho obložili 
mramorom a vystavali nad ním baziliku. 
Podľa tohto vzoru sa po celej Európe za-
čali stavať loretánske kaplnky a práve 
z Loreta sa rozšírila aj modlitba litánií k 
Panne Márii.
Hoci nie je stopercentne isté, či je domček 
z Loreta naozaj Máriiným domom, do-
mom, kde ju navštívil sv. archanjel Ga-
briel, aby jej oznámil veľkú zvesť, alebo 
nie je, každopádne je symbolom viery vo 
Vtelenie Božieho Syna a Božie materstvo 
Panny Márie. Takisto aj Loretánske litánie 
by mali byť prejavom našej viery. Opako-
vané zvolania sú volaním o pomoc, plné 
veľkej dôvery. Zároveň sú to prosby, lebo 
sme si vedomí toho, že nemáme nárok 
byť vypočutí, ale predsa v to veríme. Pri 
modlení sa, pri odriekaní jednoduchých 
a známych vlastností Panny Márie, máme 
možnosť čoraz hlbšie prenikať do tajom-
stva Božích zámerov. Zároveň vidíme ne-
konečnosť titulov, ktorými možno obdariť 
Máriu, ktorá sa z bezvýznamnej dievčiny 
stala Božou Matkou. A koho iného úpenli-
vo prosiť slovami „Oroduj za nás“? Koho 
iného si zvoliť za sprostredkovateľa, ako 
práve Máriu, ktorá je k Bohu najbližšie?  
A hoci je svätá, stále je iba človekom 
a dáva nám úžasný príklad toho, čo všetko 
je možné s pomocou Božej Milosti. Plne 
dôverujúc v Máriinu pomoc sa približu-
jeme ku Kristovi, veriac, že Pán Boh raz 
obráti naše prosby, utrpenia a bolesti vo 
večnú radosť. M. Važanová
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Mám v srdci takú túžbu, také semien-
ko.. je tam umiestnené veľmi hlboko, je 
veľké ako zrnko piesku...
Ukrývam ho tam pred pohľadmi ľudí, 
je veľmi maličké. Je to niečo krehké ako 
stonka poľnej bylinky niekde schovanej 
v poli... taká fialka nekričí do celého sve-
ta  o sebe... ale sa ukrýva
Je tam však niečo naliehavé a niečo, čo 
srdce chce ohlásiť
Čo sa tam však v tom vnútri kričí? Ozýva 
sa to tichým hláskom a predsa kričí do 
okolitého sveta nejakým odkazom lásky... 
Chcem povedať tisíckrát ďakujem.
Aj keď poviem ďakujem a hoci to dojíma 
srdce aj tak to nestačí, lebo to nemá váhu 
ako dobrý skutok
Láska ide vždy ďalej a ďalej... je ako rie-
ka, rozvodnený potok...Ale ja neviem, či 
mám nádej a silu, premáha ma únava na
mojej cestičke... ale moje srdce sa otvára 
a chce vyslať: vďačnosť.
Skutkami lásky chcem prejaviť svoju 

Bola som na pohrebe. Možno si povie-
te, prečo by bolo treba o tom písať? 

Verím však, že svedectvo Lásky, ktoré 
táto žena – matka šiestich detí zanechala 
svojím obetavým a požehnaným živo-
tom, stojí za napísanie niekoľkých viet...
Bola pomerne mladá – len vyše tridsať-
ročná, keď jej lekár povedal diagnózu: 
rakovina prsníka. Musela podstúpiť ope-
ráciu a liečbu, vraj by jej to malo predĺžiť 
život o nejaký rôčik. Vtedy už mala päť 
detí, najmladšie dvojčatá boli bábätká. 
Keď mala 41 rokov, čakala šieste die-
ťatko. Lekári jej nariadili interrupciu, 
vzhľadom na jej diagnózu aj vek. Vraj 
keby nejakým zázrakom prežila tehoten-
stvo, pôrod určite neprežije. Aj manžel 
sa postavil na stranu lekárov, preto mala 
zápas o dieťatko o to ťažší. Neverila le-
károm, ani manželovi, že interrupcia je 
jediné správne riešenie. Jej nezlomná 
viera jej pomohla dieťatko zachrániť. 
Vedela, Komu uverila. Verila, že keď Pán 
požehnal ovečku, požehná aj trávičku.“ 
Narodila sa jej krásna a zdravá dcérka. Aj 
pôrod prebehol bez komplikácií.
Keď mala dcérka štyri roky, tragicky jej 
zahynul manžel. Zostala sama so šiestimi 

vďačnosť tým, ktorí mi pomáhajú...ktorí 
sa ukryto obetujú, namáhajú...je to také 
tajomstvo lásky...
Chcem prejaviť svoju vďačnosť a vďaku 
za všetku lásku a starostlivosť, za všetku 
pomoc, námahu, obety..
Obraciam sa k tým srdiečkam a hovorím 
im: Ďakujem. Tu som ja, fialka, ale s tým-
to gejzírom vďaky, vyviera ako čistá prie-
zračná voda z hôr, v každej kvapôčke sa 
odráža Slnko.

Fialka vďačnosti 
Mám v srdci takú túžbu, také semienko.. 
je tam umiestnené veľmi hlboko, je veľké 
ako zrnko piesku...
Ukrývam ho tam pred pohľadmi ľudí, 
je veľmi maličké. Je to niečo krehké ako 
stonka poľnej bylinky niekde schovanej 
v poli... taká fialka nekričí do celého sve-
ta  o sebe... ale sa ukrýva
Je tam však niečo naliehavé a niečo, čo 
srdce chce ohlásiť
Čo sa tam však v tom vnútri kričí? Ozýva 

deťmi, chorá a pribudli jej aj existenčné 
problémy. Modlitba jej pomáhala s lás-
kou prijať utrpenie. Prosila len o trochu 
zdravia, aby mohla dcérku odviesť aspoň 
do prvej triedy. Potom už najstaršie deti 
budú dospelé a dokážu sa o ňu postarať.
Svoje deti od narodenia vychovávala vo 
viere. Aj keď na túto výchovu bola sama 
aj za života manžela, jeden syn sa stal 
kňazom. Študoval za totality, veď vie-
te... Celú rodinu sledovali, každú chvíľu 
vypočúvali, vyhrážali sa... Všetko s po-
korou znášala. Aj to, keď si krátko za 
sebou pochovala dvoch synov. Zomreli 
na diagnózu, s ktorou ona žila už toľko 
rokov. Jej najmladšia dcérka zmaturova-
la, promovala, vydala sa a mamička sa od 
nej dožila aj troch vnúčatiek. Dožila sa 
požehnaných 94 rokov!
Bola som na pohrebe obetavej ženy – 
matky – vdovy. Na pohrebe nikto nepla-
kal. Všetci sme verili, že Pán si ju vzal 
rovno do neba, lebo už tu na zemi si ju 
pre nebo pripravoval. Bola to oslava Bo-
žieho milosrdenstva. Bol to sviatok.

Katarína

keď naša pani organistka kosnáčová 
spomenula, že jej syn páter Benjamín, 
pôsobiaci ako správca farnosti sv. cyri-
la a Metoda v sterling highs v Detroite 
v UsA, ide do tanzánie, hneď som zbys-
tril pozornosť, veď do Afriky sa nechodí 
len tak hocikedy. spomenul som si na be-
sedu s pátrom Benjamínom v Pastorač-
nom centre v októbri 2012, o ktorú bol 
taký obrovský záujem. Písali sme o tom 
v našom farskom časopise v decembri 
2012 pod názvom „Pastoračné centrum 
praskalo vo švíkoch“. Usúdil som, že ces-
ta do tanzánie bude pre karlovešťanov 
rovnako zaujímavá a preto som hneď 
poslal za Veľkú mláku mail s prosbou, 
aby nám o tom P. Benjamín niečo napí-
sal. Prosba splnená, a tak vám teraz pri-
nášame čo nám náš rodák o svojej ceste 
do Afriky napísal: Afrika – tanzánia 
2014

Milí čitatelia farského časopisu,
Niektorí možno viete, že z našej farnosti 
Sv. Cyrila a Metoda chodíme každé dva 
roky na troj-týždňové misie do africkej 
Tanzánie. Od roku 2008 sme si adoptovali 
farnosť v meste Kagongwa. Prvý projekt, 

sa to tichým hláskom a predsa kričí do 
okolitého sveta nejakým odkazom lásky... 
Chcem povedať tisíckrát ďakujem.
Aj keď poviem ďakujem a hoci to dojíma 
srdce aj tak to nestačí, lebo to nemá váhu 
ako dobrý skutok
Láska ide vždy ďalej a ďalej... je ako rie-
ka, rozvodnený potok...Ale ja neviem, či 
mám nádej a silu, premáha ma únava na
mojej cestičke... ale moje srdce sa otvára 
a chce vyslať: vďačnosť.
Skutkami lásky chcem prejaviť svoju 
vďačnosť tým, ktorí mi pomáhajú...ktorí 
sa ukryto obetujú, namáhajú...je to také 
tajomstvo lásky...
Chcem prejaviť svoju vďačnosť a vďaku 
za všetku lásku a starostlivosť, za všetku 
pomoc, námahu, obety..
Obraciam sa k tým srdiečkam a hovorím 
im: Ďakujem. Tu som ja, fialka, ale s tým-
to gejzírom vďaky, vyviera ako čistá prie-
zračná voda z hôr, v každej kvapôčke sa 
odráža Slnko.

Katarína Čibová

fiAlkA VďAčNosti

PohreB, NA ktoroM sA NePlAkAlo NA skok Do Afriky

cas sv Michal sept 2014indd.indd   2 23.9.2014   12:06



3

SVÄTÝ MICHALfarský časopis  •  4 / 2014  •  ročník XXI

ktorý sme pomohli uskutočniť, bolo vyvŕ-
tanie artézkej studne (stálo to $12,0000). Tá 
teraz slúži nielen ľuďom bývajúcim v okolí 
kostola, ale aj dosť rozľahlej komunite.
V roku 2010 prišla prvá veľká skupina štu-
dentov – misionárov (39, 34 z našej farnosti 
v USA a 5 zo Slovenska), ktorá pracova-
la na stavbe konventu pre Benediktínske 
sestry, ktoré teraz učia v škôlke a škole Sv. 
Cyrila a Metoda. Jeden deň sme strávili na 
kladení základov pre školu Sv. Terezy Avil-
skej (škola druhého stupňa pre dievčatá).
Naša farnosť pomáhala financovať stavbu 
nového kostola zasväteného Svätej rodine, 
ktorý bol dokončený a posvätený 15. ok-
tóbra 2011. Nasledujúci rok, 2012, prišla 
skupina 18 misionárov, ktorý boli rozdelení 
do menších skupín. Väčšina bola v škôl-
kach a školách prvého stupňa, na ktorých 
vyučovali anglický jazyk.
V tomto roku nás bolo 24. Naša práca bola 
podobná s predchádzajúcimi rokmi: Prvá 
časť mladých misionárov bola na školách 
a vyučovala angličtinu. Druhá časť praco-

Dr a h í 
f a r -
n í c i , 

milí priatelia 
dnes vám ch-
ceme predsta-
viť ďalšieho 
kňaza z našej 
farnosti. Je 

ním salezián, misionár PAtrik Mock 
sDB. Úprimne chceme poďakovať jeho 
mamičke pani Ľubici Mockovej za obe-
tavosť pri výchove svojich detí a za in-
terview, ktoré nám poskytla.
   hovorí sa, že Pán Boh tvorí iba origi-
nály a preto ani dvaja ľudia nie sú úplne 
rovnakí. Podobné je to i s rodinami. Pre 
rodinu Mockových bolo charakteristic-
ké to, že ich sprevádzalo množstvo utr-
pení a prekonávanie ťažkostí ich utvr-
dzovalo vo viere. Boli si vždy vedomí 
slov Pána Ježiša: „kto chce ísť za mnou, 
nech zaprie sám seba, vezme každý deň 
svoj kríž a nasleduje ma.“      (Lk 9,23)
   Na vývoj každého jedinca majú nepo-
chybne vplyv jeho rodičia i starí rodičia. 
Dnes začneme rozprávanie krátkou spo-
mienkou na starého otca.
   
   Andrej Brázda vlastným menom Andrej 
Zummer sa narodil 26.7.1915 vo Vrbove. 
Študoval na gymnáziu v Kežmarku a po-

vala manuálne na stavbách nových tried 
alebo kaplnky, alebo čistila postavebné prá-
ce. Tretia časť misionárov bola na strednej 
škole Jána Pavla II, kde vyučovala americ-
ký futbal a basketbal. Mladí študenti nepo-
znali druh obrany, ktorá sa volá „zónová 
obrana“. Štvrtá časť pracovala v miestnom 
počítačovom centre, ktoré potrebovalo 
veľa „upgrades“. Piatu časť misijnej prá-
ce sme zdieľali spolu, a to navštevovaním 
farností, ktoré sme navštívili pri predchá-
dzajúcich misiách, ako aj nové farnosti. Pri 
týchto návštevách, ktoré sú nezabudnuteľ-
né a takmer neopísateľné, lebo privítanie, 
ktoré nám miestni ľudia pripravili, ďaleko 
prevyšuje oslavy a privítanie Stanleyho po-
hára alebo akejkoľvek športovej trofeje. Vo 
farnostiach slávime sv. omšu, predstavíme 
biblické scénky s poučnou myšlienkou. 
V dvoch farnostiach sme zorganizovali ve-
černú modlitbu sv. ruženca, pri ktorej sme 
použili lietajúce svetelné lampióny, ktoré 
zviditeľnili naše modlitby, ktoré sme vysie-
lali Nebeskému Otcovi. Taktiež sme pred-

tom na Filozofickej fakulte Univerzity Ko-
menského v Bratislave. Od roku 1936 bol 
v Žiline redaktorom Slovenskej politiky. 
V rokoch 1939 – 45 bol redaktorom vyda-
vateľstva Andrej v Bratislave a v rokoch 
1948 – 49 redaktorom časopisu Sloboda. 
Od roku 1954 pracoval ako robotník v Po-
zemných stavbách v Bratislave. Neskôr sa 
stal redaktorom Katolíckych novín. V roku 
1968 emigroval do Kanady a tu sa  stal šéf-
redaktorom Kanadského Slováka. Z jeho 
literárnych diel sú známe romány  Vzbure-
nec (1943) a Krv z jeho krvi (1947) ako aj 
náboženské meditácie Korunovaná (1946), 
Svedok Antónia (1992) a Nedokončené po-
kolenie. Písal aj pod pseudonymom Marián 
Gerlach. Zomrel 24.12.2008.
     Patrikov otec sa narodil 28.12.1943 
v Bratislave. Študoval na gymnáziu v Bra-
tislave a potom na Prírodovedeckej fakulte 
Univerzity Komenského. Už ako študent 
geológie bol členom reprezentačného horo-
lezeckého družstva a zúčastnil sa viacerých 
expedícií do Himalájí. Po ukončení štúdia 
nastúpil na Katedru geológie a paleontoló-
gie, v roku 1971 získal titul RNDr, v roku 
1988 obhájil CSc. a v roku 1991 pedago-
gický titul docent. V rokoch 1990 – 1994 
bol vedúcim katedry. Absolvoval viac ako 
13 expedícií v Ázii, Severnej Afrike, Sicílii 
a Islande. Externe prednášal aj na univer-
zite v Innsbrucku. Karlovešťania na neho 

stavili slovenské tance (naša farnosť má 
folklórny súbor Šarišan a dvaja členovia 
boli na tohoročnej misii) a tiež aj mexický 
tanec.
Hlavnou slávnosťou tohoročnej misie bola 
posviacka fary a kaplnky zasvätenej Svätej 
rodine. Posviacky sú celodiecéznou uda-
losťou. Skoro každá farnosť je zastúpená 
nielen kňazmi, ale aj zástupcami spome-
dzi laikov. Svojou prítomnosťou vyjadrujú 
solidaritu ako farnosti aj ako kňazi. Počas 
svätej omše, ktorá trvala skoro 5 hodín, far-
nosti a ich zástupcovia priniesli všelijaké 
praktické dary pre novú farnosť, napr. mat-
race, kýble, obrusy, med, ryžu, atď.
Naša farnosť sa vždy teší, keď vidíme po-
krok vo našej sesterskej farnosti v Kagon-
gwe ako aj celej Kahamskej diecéze.
Ďalšiu misiu plánujeme v lete 2016. Ak má 
niekto záujem zo Slovenska pridať sa ku 
nám, veľmi radi ho privítame a poskytne-
me potrebné informácie.

Benjamín Kosnáč

vďačne spomínajú, lebo sa aktívne podieľal 
na záchrane a obnove kostola sv. Michala 
Archanjela a to najmä vo výškach, keďže 
bol horolezec – na veži a streche kostola. 
Jeho obľúbenou činnosťou bolo natieranie 
striech kostolov a tešil sa, že po ňom vidieť 
kus práce. Tragicky zahynul 22.8.1996 
v Modrom Kameni.
    Pani Mocková pochádza zo Žiliny, má 
sestru a dvoch bratov. Keď rodičia v roku 
1968 odchádzali aj so synmi do Kana-
dy, už bola vydatá a mala 5 mesačného 
syna. V podobnej situácii bola aj jej sestra. 
Pôvodne uvažovali tiež odísť do Kanady, 
ale manžel a jeho rodina boli proti tomu. 
Otec v liste zdôrazňoval, že manželka má 
ostať pri svojom mužovi. Nastali pre nich 
ťažké časy. Manžel, Patrikov otec bol ge-
ológ a pracoval na Prírodovedeckej fakul-
te UK. Chodil na trojmesačné expedície 
a okrem toho ešte so študentmi na 3 týždne 
na „mapováky“ (mapovacie kurzy so štu-
dentmi). Taká situácia pre matku s 5 deťmi 
nebola ľahká.
   Po odchode rodičov bývali aj so sestrou 
a jej rodinou v ich byte pri Stollwercku na 
Kukučínovej ulici. Obe mali už 3 deti, teda 
dve rodiny a 6 detí v jednom byte. Potom 
sa sestra presťahovala do Dúbravky a Moc-
kovci do Karlovej Vsi. Bývali priamo opro-
ti Centrumu, takže do školy na Karloveskej 
61 to mali deti blízko. Pani Mocková spo-

Z GAlÉrie  NAŠich  kŇAZoV
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mína, že študovala diaľkove na Právnickej 
fakulte UK a keď bola na skúške z predme-
tu Medzinárodné robotnícke hnutie, Patrik 
v brušku veľmi kopal, zrejme sa mu nepá-
čilo, čo tá mama rozpráva. Tak to mal taký 
študentský zážitok v brušku. V
eľmi som sa modlila k Panne Márii, hovo-
rí pani Mocková a Patrik aj tretí syn majú 
druhé meno Mária. Na stenách mali obrazy 
a keď prišli z pôrodnice, Patrik sa uprene 
zahľadel na obraz Panny Márie a potom 
vždy keď ho mala na rukách a prechádzali 
okolo, vždy  sa pozeral na ten obraz. Spo-
mína, že prežila veľmi veľa utrpenia, ale 
kňaz, jezuita páter Smith, ktorý ju dlhé roky 
viedol, ju vždy nabádal, aby tie utrpenia 
obetovala za syna a ostatné deti. Neskoršie 
potom Patrik hovorieval „Mama, ty keď 
ideš do tej spovednice, tak si tam snáď ho-
dinu.“ Vždy pozeral obrazy a tak si veľmi 
hlboko zapamätal obraz Otca v jezuitskom 
kostole. 
Pani Mocková pracovala v knižnici a za-
mestnanie si volila vždy tak, aby sa mohla 
plne venovať výchove detí. Považovala za 
dôležité, aby s nimi bola doma, aby ne-
museli behať s kľúčom na krku po sídlis-
ku. Myslím, že ich to možno uchránilo od 
mnohých zlých vecí. V rodine mali vyhra-
dený jeden deň v týždni na čítanie biblie 
a potom o tom rozprávali. Inokedy zase 
mávali diktáty zo slovenčiny a ruštiny, kto-
rých sa zúčastňoval aj otec, z čoho mali deti 
veľkú radosť. Je aj teraz stále aktívna, k dô-
chodku si privyrába vyučovaním angličtiny 
a podieľa sa na výchove 8 vnúčat.

Páter Patrik Mock SDB sa narodil 7. mar-
ca 1968 v Bratislave, má 3 bratov a sestru. 
Do základnej školy chodil v Karlovej Vsi. 
Po maturite v roku 1987 na gymnáziu Hu-
beného 23, študoval na Pedagogickej fa-
kulte Univerzity Komenského špeciálnu pe-
dagogiku, kde bol promovaný v roku 1992. 
Teológiu študoval na Pápežskej teologic-
kej akadémii v Krakove. Večné sľuby mal 
18.8.1997 v Žiline a za kňaza bol vysvätený 
29.5.1999 v Bratislave.

   Už ako chlapec cítil veľkú zodpovednosť 
voči súrodencom. Jeho veľkým vzorom sa 
stal Don Bosco a túžil stať sa saleziánom. 
Mal veľmi rád prírodu. V škole dosahoval 
veľmi dobré výsledky. Pani Mocková spo-
mína, že ako piatak povedal: „Prinesiem 
samé jednotky“. Chcel tak potešiť matku, 
keď bol otec na expedícii.  Spočiatku ne-
uvažoval o tom stať sa kňazom, chcel byť 
bratom a pomáhať tým, čo to najviac potre-
bujú. Jeho povolanie súvisí aj so Slavínom. 
Bol tam s jedným saleziánom a rozprávali 
o rehoľnom živote. Patrik žiadal od Boha 
znamenie k jeho úmyslu stať sa saleziá-
nom. Dostal ho vo forme sneženia. O nie-
koľko dní boli obaja opäť na Slavíne a ten 
brat mu poradil, aby požiadal o potvrdenie 
tohto svojho zámeru. A Pán Boh to potvrdil 
tým, že sneh sa roztopil. Tak spomína na 
svoje povolanie otec Patrik. Po maturite si 
potom zbalil svoje veci do skromného ba-
tôžka a odišiel do kláštora Saleziánov. Bol 
to šok. Matka to samozrejme ťažko zná-
šala, ale vysvetlil jej, že ju nechcel vopred 
znepokojovať.
   Po ukončení štúdia špeciálnej pedagogiky 
na Univerzite Komenského pracoval  v ro-
koch 1992 – 1994 ako vedúci v Klube don 
Bosco, Združenie dospievajúcej mládeže 
Domka v Petržalke a potom nasledujúci 
rok v takomto zariadení v Žiline. V rokoch 
1995 – 1999 študoval teológiu na Pápež-
skej Teologickej akadémii v Krakove. Tam 
potom absolvoval aj štúdium a prax misio-
lógie. V roku 1999 pôsobil pol roka v Sa-
leziánskom centre Smargoň v Bielorusku 
ako vedúci centra voľného času. Je to asi 
120 km od Minska. Jeho túžbou bolo ísť 
do Ruska. Poslali ho na 2 roky do Rosto-
va na Done, kde pracoval v Saleziánskom 
centre Ašchabatský park a toto obdobie 
považuje za najkrajšie vo svojom misijnom 
pôsobení. Staval sa tam katolícky kostol 
a pastoračné centrum. Organizovali tam pre 
mládež rôzne turnaje, výlety na bicykloch 
a iné aktivity, ktoré saleziáni organizujú aj 
na Slovensku. Z Rostova ho potom Salezi-
áni prevelili na Ďaleký východ do Jakutskej 
oblasti. To bolo v roku 2001. Keď prileteli 
do Jakutska, bolo tam mínus 43 stupňov. 
Otec Patrik spomína, že na takú zimu ne-
bol pripravený, nedalo sa ani nadýchnuť 
a iba lapal po vzduchu. Domáci ľudia však 
s kľudom a bez problémov kráčali k le-
tiskovej budove. Čakal ho tam už Slovák 
v žigulíku a zaviezol ho do domu. Spomí-
na, že bola hmla a tma, ale chcel sa pozrieť 
von, vyskúšať to, tak si obliekol všetko čo 
mal a išiel. Teplota zatiaľ klesla na mínus 
47 stupňov. Išiel iba na 5 minút a radšej sa 
vrátil  v obave, že v tej hmle zablúdi. Po 
vybavení potrebných náležitostí ho potom 

ľadoborcom prepravili na druhý breh, kde 
už čakal taxík. Čakala ho osemhodinová 
cesta do mesta Aldan. Domy tu boli pre-
važne drevené. Podnebie bolo v dôsledku 
inverzie teplejšie, bolo „ iba“ mínus 35 
stupňov. S deťmi sa tam chodievali lyžo-
vať, ale vydržať sa dalo najviac hodinu. 
Keď bol vietor, bola väčšia zima, ale Jaku-
ťania pracovali normálne. V zime napadlo 
tri až tri a pol metra snehu. Zo striech ho 
bolo treba sťahovať. Zvykol si, aklimatizo-
val sa na tie tvrdé podmienky a spomína, že 
na bežkách potom využíval profesionálnu 
lyžiarsku dráhu.  So slovenským misio-
nárom zašli autom po zamrznutej rieke aj 
do dediny Čagda, vzdialenej asi 300 km. 
V lete sa splavovali v loďkách po rieke Un-
gra. Teploty sa v lete pohybujú okolo +40 
stupňov. V Jakutsku  strávil otec Patrik 3 
roky a bol tam do októbra 2004. Odtiaľ bol 
potom prevelený domov – do Rožňavy, 
kde pôsobil do novembra 2006 v Domke, 
centre pre dospievajúcu mládež. V decem-
bri 2006 ale už bol opäť v Rusku, tentoraz 
v Petrohradskej oblasti, ako vedúci v Sale-
ziánskom centre voľného času Gatčina, asi 
40 km od Petrohradu. Tu organizoval rôzne 
voľnočasové aktivity pre deti a prímestské 
tábory. Tam ho boli rodičia aj navštíviť, 
takže mal možnosť ukázať im aj krásy a za-
ujímavosti Petrohradu. Bol  tam do novem-
bra 2009. V Rusku pôsobil 8 rokov a potom 
sa vrátil do Rožňavy, kde od januára 2010 
pôsobil ako asistent v Združení dospieva-
júcej mládeže Domka do roku 2013, kedy 
nastúpil pracovať ako sociálny pracovník 
Arcidiecéznej charity Košice v krízovom 
centre v Košickej Novej Vsi a od začiatku 
školského roku 2013 ako asistent učiteľa 
na základnej škole v Košiciach. V súčasnej 
dobe pôsobí ako kaplán pre chudobných 
ľudí z Košíc a okolia v neziskovej organi-
zácii Oáza Záhrada Bernátovce.

  V závere nášho rozhovoru pani Mocko-
vá zdôraznila veľký pozitívny význam 
mládežníckych stretnutí a vytrvalú mod-
litbu rodičov za to, aby mali deti dobrých 
kamarátov. V Karlovej Vsi tomu tak bolo, 
„stretká“ sa konali v rodinách, schádzali sa 
Kosnáčovci, Bartkovjakovci, Talajkovci, 
Tkáčovci, Mockovci a mnohí ďalší, kto-
rým sa obetavo a s láskou venoval otec Ján 
Riecky a ďalší kňazi, ktorí aj v ťažkých 
podmienkach prichádzali do farnosti.
  Úprimne ďakujeme pani Ľubici Mockovej 
za poskytnutý rozhovor, otcovi Patrikovi za 
poskytnuté životopisné údaje a jeho obeta-
vú prácu pre tých, ktorí to najviacej potre-
bujú.
10.9.2014  Vojto Tóth
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„tu je jej príbytok a vďaka tomu, 
že na vašej slovenskej
zemi stojí dom Božej Matky, 
nik z vás nie je bez domova.
sem môže prísť každý 
a môže sa cítiť ako v matkinom dome.“    

Svätý Ján Pavol II. 1.júla 1995   

Rok Sedembolestnej Panny Márie 
vyvrcholil národnou púťou do 
Šaštína 15. septembra 2014. Ne-

chýbali ani pútnici z farnosti sv. Michala 
Archanjela v Karlovej Vsi. Pred Spojenou 
cirkevnou školou sv. Františka ich nastú-
pilo do autobusu 45, ale to už niektorí išli 
v predchádzajúci deň pešo z Marianky 
s Mons. Halkom, iní zase na bicykloch 
alebo autách a miništranti spoločne s pát-
rom Martinom. Pripomenuli sme si 450. 
výročie prvého zázraku na príhovor Se-
dembolestnej Panny Márie v Šaštíne, keď 
v roku 1564 došlo k uzdraveniu vzťahu 
medzi grófom Imrichom Czoborom a jeho 
manželkou Angelikou, ako aj 50. výročie 
vyhlásenia chrámu za Baziliku minor pá-
pežom Pavlom VI.
    V skupine, ktorú viedol na farskej púti 
do Šaštína páter Tomáš, bol najmladším 
účastníkom 13 mesačný Janko Vannay 
a najstarším 83 ročný pán Jozef Konc. 
Páter Tomáš vyjadril vďaku, že môžeme 
spoločne putovať k našej Nebeskej Matke 
a spoločne s ostatnými prosiť o ochranu 
našej vlasti, otvoriť pred ňou svoje srdcia, 
aby sme dosiahli tie milosti, ktoré nám 
vyprosuje od Nebeského Otca a zveriť sa 
pod jej ochranu. Je to moment vnútornej 
obnovy, radostné stretnutie s Matkou, kto-
rá na nás myslí a oroduje za nás.
   Každý z pútnikov išiel poďakovať za 
prijaté dobrodenia a súčasne i prosiť za 
ďalšiu ochranu pre seba i pre svojich naj-
drahších. Pani Veronika, ktorej lekári pred 
3 rokmi diagnostikovali ťažkú a smrteľnú 
chorobu, išla úprimne poďakovať Pan-
ne Márii za zázračné vyliečenie a prosiť 
o ďalšie milosti.
   Všetci sa zhodli na tom, že slávenie 
Najsvätejšej Eucharistie, ktorej hlavným 
celebrantom bol náš drahý kardinál Jo-
zef Tomko a ktorej sa zúčastnilo 50 000 
pútnikov, ako aj prezident republiky a po-
slanci, bolo veľmi dôstojné. J. Em. Jozef 
kardinál Tomko v homílii zdôraznil, že 
Sedembolestná Panna Mária je patrónkou 
nášho národa a ľud sa k nej vždy utiekal 
vo všetkých svojich ťažkostiach. K nej 

prichádzame zložiť svoje 
bolesti i radosti a prosiť o ob-
novu, lebo boj medzi dobrom 
a zlom ďalej pokračuje v na-
šich dušiach, rodinách i spo-
ločnosti. Ide o boj o dušu 
národa a mravné hodnoty. 
Vystúpenie mládeže v pred-
večer sviatku v bazilike bolo 
pekné, ale žiaľ máme aj inú 
mládež, žijúcu bez plnenia 
Božích príkazov. Pripomenul 
i slová svätého otca Františ-
ka, že kto sa neklania Bohu, 
bude sa klaňať rôznym revo-
lúciám. Matka zostáva s nami aj dnes a je 
Matkou nádeje. V závere vyslovil prosbu: 
„Matka, nauč nás dúfať, milovať a ukáž 
nám cestu. Sedembolestná Panna Mária, 
patrónka Slovenska, oroduj za nás.“ Na 
záver svätej omše  zaznela Modlitba zve-
renia sa Panne Márii, ktorú spolu s otcom 
kardinálom recitovali všetci prítomní.
    Pri spiatočnej ceste v autobuse viacerí 
konštatovali, že Panna Mária nás ľúbi, čo 
sa prejavilo aj pekným počasím, ale je 
potrebné, aby sme ju aj my viacej ľúbili. 
Pani Dana si vybrala z homílie otca kardi-
nála najmä dve myšlienky: vďaku starým 
otcom a mamám, že nám zachovali vieru, 
ako aj potrebu chápať iných a vcítiť sa do 
ich situácie. Pani Ľubica Zajacová vyjadri-
la obdiv pútnikom z Východného Sloven-
ska pre ich obetavosť. Pozvala všetkých, 
ktorí cítia povolanie, ale aj sympatizantov, 
podieľať sa na činnosti Františkánskeho 

tretieho rádu. Zdôraznila tiež zasvätenie 
Slovenska Pánu Ježišovi cez ruky Panny 
Márie. Vyjadrila presvedčenie, že sa zú-
častnili všetci, ktorých Panna Mária po-
zvala či zavolala. Pán Stanislav sa vyjadril 
o svojich pocitoch z púte a zdôraznil, že 
cítil veľkú potrebu ísť a poďakovať sa 
Panne Márii za všetko vo svojom živote, 
ale aj prosiť o ďalšiu ochranu a milosti. 
13-ročná Linda išla už predchádzajúci deň 
pešo so skupinou Mons. Halka a spomína-
la, že tých menších chlapi cez blato a ka-
luže prenášali. Jej bratia Jakub a Dávid pri 
sv. omši miništrovali. Nikol, ktorá študuje 
na Hudobno-tanečnej fakulte VŠMU, išla 
s tanečnou skupinou jej divadielka Atak. 
Ich vystúpenie v rámci mládežníckeho 
programu bolo veľmi úspešné, televízia 
LUX ho vysielala na živo a všetci v ro-
dine mali z toho veľkú radosť. Veľmi si 
cenila spoločnú modlitbu za Slovensko 

PUtoVAli sMe k NeBeskeJ MAtke  

cas sv Michal sept 2014indd.indd   5 23.9.2014   12:06



6

SVÄTÝ MICHAL farský časopis  •  4 / 2014  •  ročník XXI

i za vyriešenie problémov vo svete. 
Veľkým povzbudením pre ňu boli 
slová otca kardinála Tomka na R 13 
v Ružomberku a preto i teraz veľmi 
očakávala jeho slová. Cenila si i prí-
tomnosť prezidenta republiky a jeho 
sprievodu.
    Panna Mária nás učí, že obeta a bo-
lesť je vyjadrením skutočnej lásky, 
ktorá robí všetko pre dobro a posvä-
tenie svojho okolia, prostredia v kto-
rom žijeme alebo pracujeme.

     Dôstojným záverom putovania 
k Sedembolestnej Panne Márii v ju-
bilejnom roku bola  púť seniorov, or-
ganizovaná Združením kresťanských 
seniorov. V stredu 17. sept.2014 o 7 

hod. nastúpilo pred školou do mikrobusu 
18 členov miestneho klubu v Karlovej Vsi 
pod vedením svojho dlhodobého predsedu 
Ing. Jozefa Hudáka a vydali sme sa ces-
tou na Záhorie. Po hygienickej prestávke 
v Sekuliach sme šťastlivo dorazili do Šaš-
tína. Hlavným celebrantom slávnostnej sv. 
omše o 10:30 hod. bol Mons. Ján Formá-
nek, pápežský prelát. Na záver sv. omše 
poďakoval celebrujúcim predseda ZKS 
Dr. Jozef Mikloško a potom mal ešte krát-
ky príhovor o práci ZKS. Po obedňajšej 
prestávke bola o 13:00 hod Krížová cesta.
    Ciele a úmysly, s ktorými sa seniori 
vybrali na púť, boli obdobné ako u pút-
nikov v pondelok 15. sept.: pomodliť sa, 
poďakovať za prijaté dobrodenia a splne-
né prosby, ako aj vyprosenie pevnej viery, 
zdravia, dobrého spolunažívania najmä 
pre svoje deti, vnúčatá ale aj za manželov 
a celé rodiny, taktiež aj ochranu pre nich, 
ako aj pre seba pre dni, ktoré nám ešte 

zostávajú. Mnohí pritom spomínali aj na 
svoju mladosť, na rodičov, ktorí ich učili 
láske k našej Nebeskej Matke, s ktorými 
chodili do Šaštína či na iné pútnické mies-
ta. Veľmi hlboká a úprimná je vďaka pani 
Jablčkovej, ktorá mala autonehodu, Pan-
na Mária ju ochránila, deti jej pomáhali 
a dnes môže vykonať svoju ďakovnú púť. 
Pani Konrádová, ktorá oslávila v auguste 
85 rokov, bola najstaršou účastníčkou, ale 
pritom je stále aktívna, išla poďakovať 
za dlhovekosť a prosiť, aby mohla ešte 
i naďalej pomáhať iným, či už bezdomov-
com, cigáňom alebo iným čo potrebujú 
pomoc. Teší sa z toho, že môže cestovať 
s karloveskými seniormi. Pani Chrenková 
si pripomínala detstvo, keď často bývala 
u svojej tety a pravidelne chodili do bazi-
liky v Šaštíne.
   Ing. Hudák poukázal na to, že 50 tisíco-
vá účasť veriacich na púti v Šaštíne bola 
ukážkou stavu našej spoločnosti od Košíc 

až po Záhorie. Otec kardinál Tomko nám 
dal poučenie ako nám Panna Mária pomá-
hala a ukázala nám cestu, po ktorej treba 
ísť a dúfajme, že nám ju bude ukazovať aj 
v budúcnosti. Vyslovil nádej, že aj dnešná 
púť pomôže Kresťanským seniorom vhĺ-
biť sa do súčasnej situácie náboženskej 
i verejnej, aby sme si vždy vyberali dob-
ré vzory. Sedembolestná Panna Mária je 
nám najlepším vzorom a je potrebné aby 
sme sa držali jej cesty, aby sa Slovensko 
vymanilo z toho marazmu, do ktorého sa 
dostalo. Ideme sa pomodliť aj za posilne-
nie našej generácie, ktorá teraz pracuje 
v našich kluboch. 
Začiatkom budúceho roka oslávime 20. 
výročie trvania nášho Združenia, v ktorom 
pracujú seniori v jednotlivých kluboch od 
Trebišova až po Bratislavu. 
Najstarší člen Ján Benček má 93 rokov, 
psychicky je v dobrom stave, ale fyzicky 
je to už horšie. Dobrým vzorom je pre nás 
kardinál Tomko, ktorý je plný psychic-
kých i fyzických síl a je stále aktívny. 
Želáme mu, aby mu Pán Boh dožičil ešte 
mnoho rokov, aby sme mali taký dobrý 
a krásny vzor.
    Púte seniorov sa konajú každý rok a do 
Šaštína prichádzajú pravidelne nielen 
z Bratislavy, ale aj z Nitry, Topoľčian, 
Trenčína a Oravy. Potom ešte stručne in-
formoval o podujatiach, ktoré klub pripra-
vuje pre najbližšie obdobie. Na 15. okt. 
2014 je v pláne Mariazell.
    Šťastlivo sme dorazili zase do Karlovej 
Vsi pred školu sv. Františka, plní vďaky 
k našej Nebeskej Matke a patrónke nášho 
národa Sedembolestnej Panne Márii.

 Vojto Tóth
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Povedz niečo o sebe – ako si vyrastal, čo 
ťa osobnostne a duchovne formovalo, 

ako sa utvárala tvoja predstava o budúc-
nosti a akú úlohu v nej hral Boh, cirkev  
a povolanie...
Narodil som sa v Levoči v roku 1985. Mám 
troch súrodencov. Dve sestry a brata. Moji 
rodičia nás vzorne viedli ku kresťanskému 
životu. O tom, čo znamená veriť v Boha, sme 
sa však od rodičov a príbuzných učili najmä 
v mnohých ťažkých životných situáciách, 
ktoré naša rodina prekonávala vždy s veľ-
kou vierou. Svätého Františka som spoznal 
ešte ako malý chlapec v čase, keď v našej 
farnosti občasne vypomáhal p. Lucián Bo-
gucki. Príklad chudobného svätca s ranami 
Pána Ježiša ma veľmi oslovil. Vybral som 

si ho za birmovného patróna. Po skončení 
ZŠ som sa rozhodol ísť na cirkevné Gym-
názium sv. Františka v Levoči. Táto škola 
sídlila v starom minoritskom kláštore a len 
v tom čase som sa dozvedel, že aj minoriti sú 
františkánmi. Keďže ich kláštor bol neďaleko 
a ich kláštorný kostol bol ako jediný otvorený 
aj mimo sv. omše, s kamarátmi sme sa tam 
občas zastavovali na krátku modlitbu. Na 
moje prekvapenie som tam po rokoch opäť 
stretol p. Luciána. Ako tamojší predstavený 
ma raz pozval na chórové modlitby ich ko-
munity. Postupne som sa lepšie spoznal s p. 
Luciánom, ale aj s p. Odilom, staručkým 
minoritom sršiacim humorom, a s p. Roma-
nom, zapáleným pomocníkom závislých ľudí 
a ich rodín. Ako stredoškoláka ma oslovilo 

ich svedectvo jednoduchosti, silnej viery a 
spoločnej modlitby. Poznal som odmalička 
viacero výborných kňazov, no u levočských 
minoritov som pocítil niečo, čo som nevedel 
ani pomenovať, ani nájsť nikde inde a uve-
domoval som si to. Začal som v sebe rozli-
šovať túžbu po rehoľnom živote. P. Samuel 
potom organizoval niekoľko duchovných 
obnov pre chlapcov v levočskom kláštore, 
na ktorých som sa rád zúčastňoval. Vďaka 
pobytom v Nemecku, ktoré organizovala 
moja škola, som však spoznal i mníšsky ži-
vot benediktínov, ktorý ma veľmi oslovil. 
Mnísi, ktorých som poznal, sa totiž venovali 
liturgickej hodbe a umeniu. Keď prichádzal 
čas rozhodnutia, otázka o mojej budúcnosti 
sa mi zdala čoraz zložitejšia. Sám som nemal 

roZhoVor s DiAkoNoM JoZefoM sUkeNíkoM

•  V utorok 27. mája 2014 sme sa v našej far-
nosti v rámci prosebných dní pri sv. omši 
o 18.00 hod. modlili za úrodu a požehnanie 
ľudskej práce.

•  V utorok 27. mája 2014 sme sa v našej far-
nosti v rámci prosebných dní pri sv. omši 
o 18.00 hod. modlili za úrodu a požehnanie 
ľudskej práce.

•  V dňoch 17. - 21. júna 2014 sme v našej bra-
tislavskej farnosti prežívali duchovnú obno-
vu. Každý deň o 18:00 hod. nás v kostole 
sv. Františka spojilo slávenie svätej omše. 
Po nej nasledovala prednáška zameraná na 
rodinu a ochranu života spojená s diskusiou.

•  V sobotu 21. júna 2014 vyvrcholila naša far-
ská duchovná obnova -  uskutočnila sa púť 
našej farnosti k Sedembolestnej Panne Márii 
do Šaštína, kam sme sa presúvali autobu-
som, autami, alebo na bicykloch.

•  V sobotu 28. júna 2014 sme si pripomenuli 
výročie posviacky nášho kostola sv. Micha-
la.

•  Koncom školského roka 2013/2014 sa  za 
účasti viac ako 80 osôb uskutočnil ďalší roč-
ník farského splavu Malého Dunaja.  Podu-
jatiu žičilo aj nádherné počasie.

•  V rámci  roku Sedembolestnej Panny Márie 
sa v dňoch 2.-10. júla 2014  konala za účas-
ti  dvanástich pútnikov cyklopúť do Levoče 
a Šaštína. Púť odštartovala v Bratislave ráno 
o 08.00 hod.  po sv. omši.

•  Po ukončení školského roka členovia peda-
gogického zboru našej cirkevnej Spojenej 
školy sv. Františka z Assisi strávili pár dní 
na duchovnej obnove. Príjemné priestory 
Badínskeho seminára vytvorili dokonalú 
atmosféru k duchovnému rastu všetkých 
účastníkov. Duchovnú obnovu viedol du-
chovný správcu našej školy P. Petra Gallik.

•  Začiatkom júla 2014 manželské páry našej 

farnosti pod duchovným vedením p. Tomáša 
v peknom a pokojnom prostredí  Rodinkova  
absolvovali duchovnú obnovu a mohli medi-
tovať o Máriinom „Staň sa!“.  Kým rodičia 
doobeda aj poobede nasledovali pod vede-
ním duchovného otca Máriine kroky, ich po-
tomkovia pod vedením milých a obetavých 
animátorov prežívali svoj vlastný  program.

•  V našej farnosti v septembri 2014 sa opäť 
začalo s organizovaním Biblického kurzu 
pre všetkých, ktorí si chcú doplniť vedo-
mosti ohľadom  udalostí našej spásy. V rám-
ci tohto kurzu bude aj katechetická sviatost-
ná príprava pre tých, ktorí si chcú doplniť 
chýbajúce sviatosti (sv. prijímanie, sviatosť 
birmovania), alebo prijať krst. V dňoch 17. 
- 21. júna 2014 sme v našej bratislavskej 
farnosti prežívali duchovnú obnovu. Každý 
deň o 18:00 hod. nás v kostole sv. Františka 
spojilo slávenie svätej omše. Po nej nasledo-
vala prednáška zameraná na rodinu a ochra-
nu života spojená s diskusiou.

•  V sobotu 21. júna 2014 vyvrcholila naša far-
ská duchovná obnova -  uskutočnila sa púť 
našej farnosti k Sedembolestnej Panne Márii 
do Šaštína, kam sme sa presúvali autobu-
som, autami, alebo na bicykloch.

•  V sobotu 28. júna 2014 sme si pripomenuli 
výročie posviacky nášho kostola sv. Micha-
la.

•  Koncom školského roka 2013/2014 sa  za 
účasti viac ako 80 osôb uskutočnil ďalší roč-
ník farského splavu Malého Dunaja.  Podu-
jatiu žičilo aj nádherné počasie.

•  V rámci  roku Sedembolestnej Panny Márie 
sa v dňoch 2.-10. júla 2014  konala za účas-
ti  dvanástich pútnikov cyklopúť do Levoče 
a Šaštína. Púť odštartovala v Bratislave ráno 
o 08.00 hod.  po sv. omši.

•  V dňoch 26. - 29. septembra 2014 sa bude 
konať odpustová slávnosť sv. Michala 
Archanjela, patróna našej farnosti. 

•  Dňa 3. októbra 2014 po večernej sv. omši 
o 18.00 hod.  bude pobožnosť Tranzitus 
– na pamiatku blahoslavenej smrti sera-
fínskeho Otca sv. Františka.

•  Večer 4. októbra  2014 sa uskutoční od-
pustová slávnosť sv. Františka z Assisi so  
slávnostnou sv. omšou o 18.00 hod. v kos-
tole sv. Františka.

•  V pondelok  6. októbra 2014 sa v našej 
farnosti začne príprava snúbencov na 
manželstvo, ktorá bude zahŕňať celkom 
9 večerných stretnutí spojených s duchov-
ným vedením.

•  Popoludní 2. novembra  2014 bude sv. 
omša za zosnulých o 16.00 hod. v kostole 
sv. Michala a po nej pobožnosť na karlo-
veskom cintoríne.

•  V dobe od 3. do 10. novembra 2014 sa 
uskutoční farská púť do Svätej Zeme.

•  Od 29. novembra do  8. decembra 2014 
bude novéna pred slávnosťou Nepoškvr-
neného počatia Panny Márie. Na tento 
úmysel sa budeme modliť vždy pri sv. omši 
o 18.00 hod.

ZAZNAMeNAli sMe ZAZNAMeNAli sMe PriPrAVUJe sA
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v srdci istotu a v svojom okolí som nenašiel 
ochotu podporiť prípadné rozhodnutie vstú-
piť do rehole. Začal som prežívať ťažké ob-
dobie neistoty a hľadania správnej cesty. Po 
maturite som nakoniec vstúpil do diecézneho 
seminára v Spišskej Kapitule. S otcom bisku-
pom Tondrom som však odpočiatku otvorene 
hovoril o mojej túžbe po zasvätenom živote. 
On patril medzi prvé osoby, ktoré mi v tejto 
veci vyjadrili svoju podporu. Sľúbil, že keď 
lepšie rozpoznám moje povolanie, pomôže 
mi stať sa rehoľníkom.

Ako a prečo si sa rozhodol prerušiť štú-
dium v kňazskom seminári?
V kňazskom seminári som študoval pomerne 
úspešne, ale povolanie diecézneho kňaza som 
veľmi necítil. Pochopiteľne to nebola jedno-
duchá skúsenosť. Bolo to obdobie dozrieva-
nia a hľadania. Po pár rokoch som takmer 
dospel k rozhodnutiu seminár definitívne 
opustiť a v budúcnosti sa radšej oženiť. Ne-
chcel som však konať unáhlene a na vlastnú 
päsť, preto som sa pred definitívnym rozhod-
nutím istý čas mnoho modlil. Pamätám si, že 
keď som si bol istý, že som spravil všetko, 
čo bolo v mojich silách, pomodlil som sa 
ešte s dôverou pred Najsvätejšou sviatosťou 
a povedal som Ježišovi, že ak ma chce mať 
kňazom, musí teraz urobiť niečo on. Zrejme 
som sa modlil dobre, pretože ešte v ten deň 
sa stala udalosť, po ktorej som už nikdy ne-
zapochyboval o mojom kňazskom povolaní. 
V nasledujúcom období šlo už všetko veľ-
mi dobre. V srdci som pocítil veľkú radosť 
z modlitby i z kňazského povolania. Uzdra-
vili sa niektoré moje vzťahy a začalo sa mi 
dokonca lepšie dariť v škole. Cítil som, že 
predstavení v seminári mi dôverujú a ja som 
mal k nim taktiež veľkú dôveru. S pokojom 
v srdci som teda na počiatku štvrtého semi-
nárskeho ročníka prijal čierne kňazské rúcho 
– reverendu – a lektorskú službu, ktorú prijí-
majú kandidáti kňazstva. 
V tom období som sa venoval katechéze róm-
skych detí a učil som niektoré deti z okolia 
hrať na organe. Prestal som myslieť na re-
hoľné povolanie a hľadať iné cesty ako je tá, 
po ktorej kráčam. Počas jedného aprílového 
popoludnia, keď som sa na chvíľu zastavil na 
poklonu Najsvätejšej sviatosti, sa však všetko 
zmenilo. 
Zo zvyku som v modlitbe pred eucharistiou 
spomenul aj vetu: „Ukáž mi správnu cestu“ 
a v tom momente som pocítil, že Pán Ježiš 
mi prekvapivo jasne odpovedá. Hneď som ho 

poprosil, aby mi pomohol stretnúť sa s p. Lu-
ciánom a sľúbil som mu, že do rehole hneď 
vstúpim, aj keby som mal stratiť úplne všet-
ko. Potom som však nevedel nájsť odvahu 
kontaktovať p. Luciána, vtedajšieho pred-
staveného slovenských minoritov. Miesto 
toho som sa usilovne modlil, až kým ma po 
týždni on sám nenavštívil. Povedal, že sa 
pred pár dňami vrátil z Assisi a že sa tam za 
mňa modlil. Opýtal sa ma, či ešte premýšľam 
nad vstupom do rehole a moja odpoveď bola 
preň asi väčším prekvapením, ako by dokázal 
očakávať. Na jeho radu som potom o mojom 
rozhodnutí opustiť seminár a vstúpiť do re-
hole verejne nehovoril až do chvíle, keď som 
zložil poslednú skúšku štvrtého ročníka.

Aké boli reakcie okolia na tvoje prerušenie 
štúdia?
Otec biskup Tondra prijal moje rozhodnutie 
s veľkým pochopením a našiel som v ňom 
skutočnú oporu tak, ako mi to kedysi prisľú-
bil. Pre moju rodinu bolo však veľmi ťažké 
pochopiť a prijať, čo sa stalo. Môj odchod 
do formačných domov v Poľsku bol navyše 
šokujúco rýchly, nakoľko som z domu odi-
šiel len pár týždňov po návrate zo seminára. 
Františkánska charizma sa mojim rodičom 
nepozdávala pre mňa vhodná. Mamka by 
bola najradšej keby som sa stal jezuitom, otec 
obdivoval skôr saleziánov. Postupne sa však 
s mojím povolaním vyrovnali a už onedlho sa 
stali tými, ktorí ma vo vytrvalosti v povolaní 
povzbudzovali viac, ako ktokoľvek iný. Dnes 
sú mi nenahraditeľnou oporou. 

Na čo bol zameraný tvoj licenciát a ako ho 
chceš uplatniť v svojej ďalšej práci?
Po skončení zostávajúcich seminárskych 
štúdií ma rehoľní predstavení poslali na li-
cenciátske štúdium dogmatickej kristológie 
v našom rímskom minoritskom kolégiu. Vo 
svojom výskume som sa venoval sapienciál-
nej kristológii v teologickom diele sv. Antona 
z Padovy. Analyzoval som texty sv. Antona, 
v ktorých je evanjeliový Ježiš stotožňovaný 
s Božou Múdrosťou, ktorá bola zjavená už 
pred jeho narodením v múdroslovnej litera-
túre Starého Zákona. 
Titul, ktorý som v Ríme získal, ma oprávňuje 
učiť dogmatickú kristológiu na teologických 
fakultách. Predpokladá tiež pokračovanie 
a rozšírenie výskumu, ktoré by mi umožni-
lo získať doktorský titul. V súčasnej situácii 
však v štúdiu nemôžem pokračovať, preto 

budem získané poznatky využívať hlavne 
v duchovnej službe rehoľného kňaza.

Ako si prežil obdobie po diakonskej vysviac-
ke?
Na diakona ma vysvätili 25. marca 2014 
v Ríme. V tom období sa už čas môjho štúdia 
krátil, takže som veľa pracoval na dokončení 
záverečnej práce. Zároveň som vypomáhal 
vo farnosti v prímorskom mestečku Anzio. 
Minoriti tam spravujú farnosť a pútnický 
kostol zasvätený sv. Antonovi z Padovy. Tam 
som sa utiahol aj po obhajobe mojej práce. 
Vo farnosti som sa už od Vianoc venoval de-
ťom a hrával som na organe. Po vysviacke 
som vykonával diakonskú službu ohlasova-
ním Božieho slova a sedával som vo farskej 
kancelárii. Miestni pátri ma často poverovali 
milou povinnosťou krstiť deti. Vždy, keď to 
dovolil čas, pracoval som na analýze archív-
nych dokumentov týkajúcich sa minoritských 
mučeníkov z východného Slovenska, ktorí 
boli umučení v 17. storočí.

Aká je tvoja predstava o kňazstve? čomu 
sa budeš venovať?
Mojou zásadou je nemať, či skôr netlačiť do 
popredia moje vlastné predstavy. V prvom 
rade prosím Pána, aby som dokázal žiť moje 
kňazské i rehoľné povolanie verne a zo skú-
senosti viem, že v dnešnej dobe si to vyžadu-
je veľa námahy. 
Kňazstvo je služba Bohu, rehoľnej komunite 
a ľuďom okolo nás, ale je aj novým, zvlášt-
nym vzťahom s Pánom. Preto túžim prežívať 
svoje povolanie tak, aby som sa stal pre svet 
okolo seba prostredníkom stretnutia s Kris-
tom. Teším sa, že mojím prvým pôsobiskom 
po kňazskej vysviacke bude Bratislava. Pri-
chádzam totiž slúžiť ľuďom, ktorých mám 
úprimne rád a cítim sa medzi nimi dobre. Tú-
žim však byť kňazom, ktorý dokáže komuni-
kovať a osloviť i ľudí, ktorí nás nemajú radi 
a necítia sa zatiaľ medzi nami dobre. Budem 
sa snažiť byť nástrojom Božej milosti pre 
všetkých. Môj predstavený ma poveril po-
vinnosťou pokračovať v archívnom výskume 
dokumentov o minoritských mučeníkoch. Za 
touto prácou budem musieť občas vycesto-
vať. 
Okrem toho ma v rámci rehoľnej viceprovin-
cie vymenovali za asistenta pre pastoráciu 
povolaní. Mojou povinnosťou bude sprevá-
dzať kandidátov rehoľného života na ceste 
ich dozrievania a pomáhať im správne rozo-
znať, či ich Pán volá do nášho spoločenstva.

cas sv Michal sept 2014indd.indd   8 23.9.2014   12:06


