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Keď bol pred niečo vyše dvoma 
rokmi v konkláve 13. marca 2013 

zvolený nový pápež a v prvom verejnom 
príhovore prosil nás všetkých, aby sme 
sa za neho modlili, hneď si získal moje 
sympatie. Tento 266. nástupca sv. Petra si 
zvolil meno František a už od prvej chví-
le pôsobil veľmi bezprostredne a jedno-
ducho, že snáď nebolo človeka, ktorého 
by nebol vtedy nadchol. A dovolím si 
tvrdiť, že nadchýna dodnes. 
Pápež František, vlastným menom Jor-
ge Mario Bergoglio, sa narodil 17. de-
cembra 1936 v Buenos Aires v rodine 
talianskych prisťahovalcov z Piemontu. 
Hoci matka z neho chcela mať lekára, 
on vedel, že bude kňazom. Ale nechcel 
byť kňazom z bazilík, ale kňazom na-
vštevujúcim tých najbiednejších a po-
máhajúcim, kde bolo treba. Mladý Jorge 
vyštudoval za magistra chémie a neskôr 
študoval filozofiu a teológiu. Dňa 13. de-
cembra 1969 mu arcibiskup Ramón José 
Castellano udelil kňazskú vysviacku. 
V roku 1992 ho Ján Pavol II. vymenoval 
za pomocného biskupa v Buenos Aires a 
v roku 1998 sa stal arcibiskupom. Šesť 
rokov bol predsedom biskupskej kon-
ferencie Argentíny. V roku 2001 sa stal 
kardinálom. Kardinál Bergoglio sa stal 
známy pre osobnú pokoru, dogmatický 
konzervativizmus a záväzok k sociálnej 
spravodlivosti. Už v Argentíne žil skrom-
ne, v malom byte, namiesto honosnej 
biskupskej rezidencie a miesto limuzíny 
cestoval verejnou dopravou. 
Po nástupe na pápežský stolec Franti-
šek zjednodušil aj život vo Vatikáne. 
Ubytoval sa vo vatikánskej ubytovni a 
namiesto pápežskej limuzíny jazdí na 
Ford Focus. Pravidelne zverejňuje twí-
ty na twittery a nielen tým sa približuje 

Dva roky s pápežom

„modernému svetu“. V máji roku 2013 
sa ako tretí z pápežov stretol s koptským 
alexandrijským pápežom Ta-
wadrosom II. V septem-
bri toho istého roku 
zriadil osemčlennú 
„Radu kardinálov“, 
ktorá má pápežovi 
pomáhať pri spravo-
vaní Cirkvi vo veci 
závažných otázok 
týkajúcich sa Cirkvi. 
V apríli roku 2014 pápež 
František vyhlásil za svä-
tých pápežov Jána Pavla II. a Jána 
XXIII. V októbri minulého roku sa ko-
nalo mimoriadne zasadanie biskupskej 
synody o rodine, ktoré pápež inicioval a 
bolo zamerané na vytvorenie si reálneho 
obrazu o pastoračných výzvach a celej 
problematike. V októbri tohto roka sa 
uskutoční riadne zasadanie biskupskej 
synody na tému -  Povolanie a poslanie 
rodiny v cirkvi a v súčasnom svete. Pá-
pež František sa ďalej dlhodobo usiluje 
o pomoc trpiacej Cirkvi na Blízkom vý-
chode i v ďalších krajinách sveta, najmä 
na diplomatickom poli v rámci medziná-
rodného spoločenstva. Takisto sa snaží o 
zintenzívňovanie ekumenickej spoluprá-
ce medzi všetkými kresťanmi, ako aj me-
dzináboženský dialóg. Svätý otec prijíma 
na  audiencie hlavy štátov, veľvyslancov 
a ďalšie osobnosti. Zároveň pokračuje 
v prijímaní biskupských konferencií, 
pričom v novembri 2015 prijme aj náv-
števu slovenských biskupov. Okrem toho 
podniká zahraničné apoštolské cesty a 
očakáva sa tiež vydanie ďalšej encykliky. 
Napriek všetkej náročnosti programu a 
úradu svätého otca vieme, nielen z vyjad-
rení jeho blízkych spolupracovníkov, že 

pápež František naďalej ostáva mužom 
modlitby so silnou spiritualitou. Ako 

povedal pápežský ceremoniár 
Mons. Guillermo Karcher: 

„On je človek, ktorý má 
rád pozdraviť všetkých 
seminaristov, miniš-
trantov, a robí to – ako 
vidíme na Námestí 
sv. Petra – s veľkou 

láskou. Ale akonáhle 
má na sebe liturgické 

rúcho, zmení sa: vidíme 
ho vstupovať do Baziliky ale-

bo ísť k oltáru na námestí ako muža 
modlitby, človeka sústredeného na to, 
čo bude sláviť, predovšetkým na eucha-
ristické tajomstvo. A rovnako, keď  vy-
chádza hlavnou loďou baziliky, všetci 
mu prevolávajú: „Francesco! Nech žije! 
Milujeme ťa!“, on však smeruje do sak-
ristie. Povedzme to tak, že všetko ostat-
né nechá bokom. A to je príkladné aj 
pre kňaza, v tom zmysle, že máme byť 
s ľuďmi, ale keď treba zostať s Bohom, 
zostaňme s Bohom.“ Pápežovi Fran-
tiškovi v poslednom konkláve pripadla 
nezávideniahodná úloha, ale zvláda ju 
výborne. V ten prvý večer, keď svetu 
oznámil svoje nové a prosté meno Fran-
tišek, sa označil  za pápeža z diaľky, z 
druhého konca sveta. A je naozaj iný 
ako boli jeho predchodcovia. Ale mys-
lím, že práve tá jeho inakosť sa nám páči 
a priťahuje, vzbudzuje záujem, nielen 
katolíkov, ale aj ostatných ľudí. Pápež 
nám ukazuje, že naša Cirkev je naozaj 
všeobecnou a chce byť blízkou ľuďom. 
Myslím si, že vo Františkovi sme všetci 
získali Otca, ktorý prináša posolstvo 
evanjelia celým svojím bytím. 

M. Važanová
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Zelený štvrtok má svoj názov od-
vodený z germánskeho názvoslo-

via Gründonnerstag, kedy sa v starej 
Cirkvi konalo zmierenie kajúcnikov. 
V predpoludňajších hodinách sa v die-
cézach konajú v katedrále omše sväte-
nia olejov. Večerná omša je na Pamiat-
ku Pánovej večere. Hlavnými témami 
liturgie je umývanie nôh učeníkom, 
ustanovenie Eucharistie pri Posled-
nej večeri, Ježišova modlitba na Oli-
vovej hore v Getsemanskej záhrade 
a napokon jeho zajatie. Hlavným 
celebrantom svätej omše bol páter 
Martin a koncelebrovali pátri Tomáš, 
Peter  Samuel a Jozef. Po ukončení 
oslavnej piesne Sláva Bohu na výsos-

Veľká noc je najväčšou slávnos-
ťou liturgického roku. Je to „svia-
tok sviatkov“, „slávnosť slávností“ 
(KKC 1169). Svätý Atanáz ju nazýva 
„Veľkou nedeľou“.“ Sviatostné slá-
venie je stretnutím Božích detí s ich 
Otcom v Kristovi a v Duchu Svätom“ 
(KKC 1153). Ježiš Kristus uskutočnil 
dielo ľudského vykúpenia a dokona-
lého oslávenia Boha predovšetkým 
veľkonočným tajomstvom. Svojou 
smrťou zničil našu smrť a svojím 
zmŕtvychvstaním obnovil život. Veľ-
konočné trojdnie je žiarivým vrcholom 
celého liturgického roku. V našej far-
nosti Sv. Michala Archanjela sa Veľ-
konočné trojdnie konalo v kostole sv. 
Františka. Každý vrľký sviatok však 
začína prípravou – upratovaním a tak 
tomu bolo aj v kostole sv. Michala 
30.3.2015.

tiach sa zvony odml-
čali až do Veľkonočnej 
vigílie. Podľa vzoru 
Ježiša Krista si potom 
celbrant opásal zásteru 
a umyl nohy šiestim 
spolubratom a šiestim 
farníkom. Ďalšou čas-
ťou bola liturgia Eu-
charistie. Po modlitbe 
po prijímaní celebrant 
so sprievodom prenie-
sol Najsvätejšiu svia-
tosť do pripraveného 
svätostánku. Po svätej 
omši mali veriaci možnosť poklony 
Eucharistii.
veľký piatok je slávením utrpenia 
a smrti Pána. Kristus bol obetovaný 
ako veľkonočný Baránok. Celá Cirkev 
rozjíma o umučení a smrti Pána, uc-
tieva kríž a prosí za spásu celého sve-
ta. Liturgia Veľkého piatku pozostáva 
z troch častí: bohoslužba slova, poklo-
na svätému krížu a sväté prijímanie. 
Hlavným celebrantom liturgického 
slávenia bol páter Jozef, koncebrovali 
všetci ostatní bratia minoriti. Najpô-
vodnejším prvkom slávenia je liturgia 
slova. Poklona svätému krížu je starý 
jeruzalemský zvyk. Odtiaľ sa uctenie 
kríža rozšírilo na východ a potom aj na 
západ. Postupnosť liturgie je vzneše-
ná: najprv vidíme trpiaceho Krista 
a rozjímame o ňom, potom si uctíme 

kríž, úctivo sa dotýkame Kristových 
rán a napokon prijímame ukrižované-
ho a vzkrieseného Pána.
   Krížová cesta viedla ulicami sídliska 
do Líščieho údolia.  Sprievod viedli 
pátri Martin a Samuel. Pochváliť tre-
ba deti, ktoré sa ochotne striedali pri 
nesení kríža.
Biela sobota – Cirkev zotrváva pri 
Pánovom hrobe, rozjíma o jeho utr-
pení a smrti, o zostúpení k zosnulým 
a v modlitbách a pôstom očakáva jeho 
zmŕtvychvstanie.
Ranné chvály na Veľký piatok aj Bielu 
sobotu sa konali za hojnej účasti veria-
cich, v piatok pod vedením P. Jozefa 
a v sobotu pod vedením P. Samuela. 
Čestnú stráž pri Božom hrobe mali 
miništranti a v priebehu dňa sa pri-
chádzali veriaci pokloniť  umučenému  

slávili sme veľkonočné sviatky
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a pochovanému Kristovi.
Posvätenie veľkonočných pokrmov 
v sobotu dopoludnia  v pastoračnej  
miestnosti kostola sv. Františka za po-
četnej účasti veriacich a detí vykonal 
páter Jozef.
Veľkonočná vigília sa koná po zo-
tmení. Táto noc je očakávaním Pána 
a vigília pripomína svätú noc, keď Pán 
vstal zmŕtvych. Prvou časťou je obrad 
svetla a veľkonočný chválospev. Dru-
hou časťou je liturgia slova, v ktorej je 
sedem čítaní. Potom nasleduje zažatie 
sviec na oltári, oslavná pieseň  Sláva 
Bohu na výsostiach a rozviazanie zvo-

nov. Po epištole nasleduje tretia časť 
– Liturgia krstu a potom Liturgia Eu-
charistie. Po sv. prijímaní a zakončení 
nasledovala Eucharistická procesia, 
pri návrate potom chválospev Teba 
Bože chválime a potom Tantum ergo. 
V radosti z Kristovho zmŕtvychvstania 
sme sa potom rozišli domov.
veľkonočná nedeľa
Vítalo nás krásne slnečné ráno plné 
rqadosti. Cirkev ústami apoštolov 
zvestuje radostnú zvesť: Pán naozaj 
vstal z mŕtvych. Cirkev vzdáva slávu 
Zmŕtvychvstalému. Kristus žiari slá-
vou   zmŕtvychvstania. Božia múdrosť 

v diele vykúpenia je obdivuhodná. 
Život zvíťazil nad smrťou. Vykúpenie 
ľudstva je spečatené zmŕtvychvsta-
ním. Je to div Božej múdrosti a lásky.
Som zvyknutý chodiť na prvú rannú 
sv. omšu a z nej sú aj fotografie z Veľ-
konočnej nedele. Celebroval ju pá-
ter Jozef. Dve nasledujúce – o 08:30 
a 10:00 hod. celebroval P. Martin,  
o 11:30 a 19:00 P. Samuel, o 18:00 P.
Tomáš. V kostole sv. Michala Archan-
jela o 10:00 hod. celebroval P. Jozef.
pán Ježiš kristus vstal z mŕtvych, 
aleluja, chváľme Boha, Boha svoj-
ho ! aleluja Vojto Tóth

•  12. apríla 2015 o 15.00 hod. sa v kostole 
sv. Františka konala pobožnosť k Božiemu mi-
losrdenstvu, ktorému predchádzal deviatnik, 
ktorý sme sa modlili každý deň o 17.45 hod.

•  V sobotu 25. apríla 2015 o 10.00 hod. bolo 
prvé sväté prijímanie detí zo Spojenej školy 
sv. Františka.

•  Prvé sväté prijímanie detí zo Spojenej školy 
na Tilgnerovej ulici bolo v sobotu 2. mája  
2015 o 10.00 hod. 

•  V týždni od 20. do 26. apríla sme sa pred 
večernou svätou omšou modlili za duchovné 
povolania.

•  Každú nedeľu počas veľkonočného obdobia 
po ukončení večernej svätej omše o 18.00 
hod. sa konali Spievané  nedeľné vešpery 
s našim Zborom František.

•  V piatok 1. mája 2015 pri večernej sv. omši 
v kostole sv. Františka o 18.00 hod. konce-
lebroval páter Andrzej Halemba, z Kirche 
in Not. Páter Halemba je činný v oblasti od 
Pakistanu, cez Irak, Sýriu až po Etiópiu. Vo 

svojom vystúpení nám páter Andrzej pri-
blížil ťažké podmienky života kresťanov 
v týchto krajinách. Na konkrétnych prípa-
doch nám dokumentoval zakazovanie viery,  
kruté zaobchádzanie, mučenie ale aj popra-
vy kresťanov. Uviedol nám však aj konkrét-
ne prípady nezlomnej viery mnohých našich 
bratov a sestier v Ježišovi Kristovi a tlmočil 
nám ich naliehavú prosbu: modlite sa za nás! 

•  Prvé sväté prijímanie detí zo Spojenej školy 
sv. Františka z Assisi bolo v sobotu 9. mája 
o 10.00 hod.

•  V nedeľu 10. mája 2015 počas dopolud-
nia sa pred kostolom sv. Františka konal 
predaj vlastnoručných výrobkov študen-
tiek  Spojenej školy sv. Františka, ktoré 
pripravili spolu s niektorými mamičkami. 
Celý výťažok bol určený na revitalizáciu 
školského areálu.

•  V sobotu 16. mája 2015  sa konal FM 
Day, organizovaný rodičmi našej Spoje-
nej školy sv. Františka.

 V. Šimko

ZaZnamenali sme
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potreBuJete 
pomoc ? Šťastie?

Centrum pre rodinu v našej far-
nosti sv. Michala Archanjela 

je pripravené pomôcť jednotlivcom 
i rodinám, ktoré sa ocitli v problémo-
vej situácii a sami si nedokážu zabez-
pečiť potrebnú pomoc. Oboznamuje 
so službami a sprostredkuje tie služ-
by, ktoré poskytuje mesto, mestská 
časť a iné právnické a fyzické osoby. 
CpR vie sprostredkovať aj bezplatné 
právne poradenstvo, psychologické 
poradenstvo a odborné konzultá-
cie, ktoré sú zamerané na zvládnutie 
problémov a dôsledkov sociálnej krí-
zy. V prípade záujmu volajte na číslo: 
02.65440150 (v pracovné dni od 9:00 
do 12:00).
Ak poznáte vo vašom okolí (v rodine, 
v susedstve, na pracovisku...) nieko-
ho, komu by sme mohli poskytnúť 
potrebnú pomoc, kontaktujte nás na 
e-mailovej adrese: centrumprerodi-
nu@minoriti.sk.

Šťastie. Čo vlastne znamená, keď 
je človek šťastný? Či už kvôli 

tomu, že vyhral v lotérii, alebo do-
stal dobrú známku v škole, alebo 
pomohol priateľovi, každý je ková-
čom svojho šťastia. Šťastný výherca 
finančnej odmeny si tiež musel šetriť, 
aby si mohol kúpiť žreby. A peniaze 
zarábal svojou prácou v zamestnaní, 
ktorá ho, mimochodom, tiež mohla 
napĺňať radosťou. Alebo žiak, ktorý 
dostal dobrú známku v škole. Rozum 
mu nenaliali učitelia lievikom do hla-
vy. Jednoducho sa musel učiť.  Roz-
hodnutie pomôcť niekomu tiež pred-
pokladá určitú námahu a odhodlanie.
Myslím si, že človek má právo byť 
šťastným a má aj priestor vybudovať 
si plán ako na to. Človek má možnosť 
si vybudovať šťastie svojou vlastnou 
snahou a neskôr sa pocit radosti sta-
ne silnejším, ako keby sme si žiadanú 
vec zohnali ľahším spôsobom. 
Celý život vlastne robíme niekoho 

šťastným, či sme kotlárom alebo le-
károm alebo kuchárom. Niektorí sa 
o šťastie nechajú oberať druhými 
a niektorí zase odoberajú šťastie dru-
hým. Úplnou náhodou, v roztvore-
nej knihe, ktorú čítal môj otec, som 
uvidela a prečítala si  výrok jedného 
indického spisovateľa a nositeľa No-
belovej ceny Rabíndranátha Thákura 
(1861-1941). ,,Snívalo sa mi, že život 
je radosť. Precitol som a videl som, 
že život je služba. Konal som tak, 
a ajhľa, služba je radosť.“ 
Čo tým chcel vlastne povedať? Môj 
názor na vec vyznieva asi takto: 
Dobrý život žijeme vtedy, keď svo-
jou službou robíme radosť druhým 
a to robí šťastnými aj nás. Život je 
o tom, ako šťastie prijímame a roz-
dávame. Nachádzame sa v nekoneč-
nom kruhu, z ktorého niet úniku. Je 
len na nás, akú úlohu sami sebe vy-
berieme.
Magdaléna Šimková, SŠ sv. Františka

Bože, ZmeŇ ma na televÍZor...

Učiteľka na prvom stup-
ni raz zadala deťom 

úlohu napísať prácu o tom, 
čo by si želali, aby pre nich 
Boh urobil. Večer, keď práce 
prečítala, narazila na jednu, 
ktorá ju veľmi rozrušila.
V tej chvíli prišiel domov jej 
muž a videl, že plače. „Čo sa 
stalo?“ - pýtal sa. „Čítaj!“ - 
odpovedala len a natiahla k 
nemu ruku so zošitom jed-
ného dievčaťa.

„Bože, dnes Ťa chcem poprosiť o nie-
čo zvláštne : zmeň ma, prosím Ťa, na 
televízor. Rada by som bola na jeho 
mieste. Chcela by som žiť tak, ako 
žije televízor v našom dome. Chcela 
by som mať svoje zvláštne miesto, 

kde by sa okolo mňa schádzala celá 
rodina. Aby ma počúvali a neskáka-
li mi do reči a nevypytovali sa, keď 
nechcem niečo povedať. Chcela by 
som byť aj stredobodom pozornosti. 
A chcela by som, aby sa o mňa stara-
li, ako sa starajú, keď televízor nejde. 

Tiež by som bola rada spolu s 
otcom, keď sa vráti domov - 
napríklad aj unavený. A aby 
si ma moja mamička všímala, 
aby išla ku mne, keď zostane 
sama a je jej smutno. Chcela 
by som, aby moji rodičia as-
poň niekedy nechali všetko 
tak a strávili trochu času so 
mnou. Bože, vlastne nechcem 
až tak veľa, chcem sa mať len 
tak, ako akýkoľvek televízor 
„.

„No to je hrôza! Úbohé dievča!“ - 
vykríkol učiteľkin manžel. „Čo to je 
preboha za rodičov?!“
Učiteľka mu so slzami v očiach od-
povedala: „To je práca našej dcéry ...“  
Zo školy
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Ján luky lukáč

Cŕŕŕn - zvoní telefón.
„Ty ešte žiješ?“ 

„Ja áno, a ty?“
Takto nejako prebiehali 
mnohé telefonáty medzi 
Lukym a mnou. Medzi 
nami. Medzi nami „RA-
KÁČMI“, ako sme sa 
titulovali. Bolo to ešte 
nedávno...
Cŕŕŕn - vytáčam Lukyho 
číslo.
„Prosím?“  ozve sa 
niekto z druhej strany.
Zmiatol som sa a pýtam 
sa: „Kto ste, prosím? Vo-
lám Lukyho.“
„Tu je nebo!“ - zaznelo 
veselo.“Luky práve do-
stal nový projekt od sv. 
Petra.  Má práce vyše 
hlavy. Je to súrne?“
„Nie, keď už viem, že 
má prácu - a v nebi - už 
som šťastný!“

Ján Luky Lukáč.
Ani ja som dlhé roky nevedel, že 
vlastne Luky je Ján. Pre mňa vždy 
bol a bude Luky. Človek, na ktorého 
nikdy nezabudnem. Spoznali sme sa 
už dávno, ale viac sme sa zblížili po-
čas stavby, resp. prípravných prác  - 
projektovania nášho kostolíka a kláš-
tora. Bol v tíme, ktorý spolupracoval 
s prof. Dahindenom. Tento kostolík 
bol pre neho srdcovkou. Ešte pred pol 
rokom sme spoločne obiehali kostol a 
kláštor a robil si poznámky, čo bude 
treba opraviť...
Pred dva a pol rokmi sme sa stretli vo 
Vlkolinci, kde aj Luky s manželkou 
Miou a deťmi trávili dovolenku. V 
jeden deň sme sa vybrali na spoloč-
nú túru a Luky nie a nie naštartovať 
svoje telo na aspoň priemerný vý-
kon. Všetky príznaky nasvedčovali 
na rovnakú diagnózu, ako som už v 
tom čase mal ja. Ale viete, nikto nej-

de k lekárovi dobrovoľne...až keď už 
musí.
A tak aj Luky sa tam dostavil, keď už 
naozaj musel .A domnienky sa potvr-
dili. Tu sa naše cesty stretli na úplne 
inej úrovni. Z počiatočnej Lukyho 
beznádeje, cez jeho prijatie choro-
by, jeho svedectvo, až po nádherný 
odchod do NEBA - to je súvislá niť 

,ktorá má logiku - Božiu logiku. Luky 
dozrel pre NEBO skôr ako my. Stihol 
sa „vypracovať“ za dva roky na pozí-
ciu hlavného projektanta sv. Petra. To 
nedokáže hocikto!!!
Pohreb.
Vlastne OSLAVA ŽIVOTA!
Táto oslava sa týkala mnohých ľudí. 
Mia - jeho manželka, je dostatočne 
známa osobnosť a Luky mal tiež veľ-
mi veľa priateľov. Tak to vyzeralo aj 
v Slávičom údolí. (Bola tam praktic-
ky skoro celá „podzemná cirkev“).
Pohrebné obrady viedol O. Arci-
biskup Zvolenský. Príhovor v smú-
točnom dome predniesol O. Milan 
Bubák - dlhoročný priateľ rodiny 
Lukáčovcov. Aj vďaka nemu nebolo 
miesto na slzy beznádeje, skôr na-
opak, bol i smiech i plač. Ale plač od 
smiechu a radosti.
         Luky miloval hudbu celým svo-
jím srdcom. A tak si to vymyslel aj na 
tejto slávnosti. Keď pomaly klesal do 

matky zeme, Ferko so zborom zaspie-
vali nádherné piesne. A vôbec, po ce-
lej poslednej ceste, keď sme kráčali k 
hrobu, celým Slávičím údolím znela 
na plné pecky moderná hudba, hudba, 
ktorú Luky miloval v každej podobe. 
Po rozlúčke na cintoríne sme sa skoro 
všetci stretli v našom  - teda Lukyho 
kostole. Bolo naozaj plno. A znova 

oslava - oslava Boha, osla-
va Života! Veľa sa spievalo. 
O. Dzivák krásne hovoril o 
živote Lukyho, o našej ob-
rovskej nádeji, že sa s Ním 
i Lukym tam hore niekedy 
určite stretneme.
P.S.
To sú fakty. Teraz mi dovoľ-
te niečo osobné.
Nie je pohreb ako poh-
reb. Nie je život ako život. 
Nie je smrť ako smrť. Keď 
je nádej, nie je beznádej. 
Luky, chýbaš mi! Možno sa 
to nezdá, ale naozaj! Z toho 
ľudského hľadiska. Chý-
ba mi Tvoj úsmev, aj plač, 
Tvoje rozprávanie i frfľa-
nie, naše spoločné potulky 
po nemocniciach, keď sme 
v noci nemohli nájsť vchod 

na hematológiu, naše prechádzky ra-
káčov po prírode, naše návštevy Pan-
ny Márie v Marianke...
Áno Luky, z toho ľudského hľadiska 
chýba veľa. Ale...
 Dal si mi oveľa viac. Stal si sa pre 
mňa vzorom pokory, rozvahy, poko-
ja, prijatia choroby, dobrosrdečnosti, 
prejavov lásky v tom najťažšom ob-
dobí Tvojho života. Ukázal si mi, že 
s Bohom sa dá všetko prekonať. Iba s 
Ním! A utrpenie sa mení  na dar  a da-
rom obdarúvame všetkých naokolo.
Spolu s celou Tvojou rodinou - s 
Miou i všetkými deťmi - ste mi len 
potvrdili to, že ak celá rodina žije v 
Božej prítomnosti, stáva sa obrov-
skou pomocou a oporou pre každého 
jej člena aj v tých najťažších chví-
ľach. A to nám nikto nezoberie!

LUKY, MIA,  deti - ďakujem vám!
PAX ET BONUM

Ján Horniak
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oDprevaDili sme sestru eDitu Glosovú

Dňa 7. 4. 2015 sme odprevadili 
na poslednej ceste našu sestru 

Editu Glosovú, členku Ružencové-
ho bratstva. Pohrebné obrady slúžil 
v obradnej sieni bratislavského kre-
matória páter Martin.  Česť jej pa-
miatke.

poDporili sme misie v alBánsku

Najdôležitejšou úlohou, ktorú Pán 
Ježiš uložil svojim učeníkom, 

apoštolom,  je misijná činnosť. Pove-
dal im : „ Choďte do celého sveta a 
hlásajte evanjelium všetkému stvore-
niu“ (Mk 16, 15). Naši bratia mino-
riti sa aktívne podieľajú na tejto čin-
nosti aj v Albánsku a preto sa aj my 
v našej farnosti snažíme podporovať 
túto činnosť.

Členky Katolíckej jednoty Slo-
venska napiekli chutné perníč-

ky, pekne ich vyzdobili, zabalili a na 
Kvetnú nedeľu predávali pred kos-
tolom sv. Michala Archanjela i pred 

kostolom sv. Františka. Výťažok bol 
určený na podporu misií v Albánsku, 
kde pôsobí aj minorita páter Jaroslav 
Cár a činil 915 Euro.
Pánov misijný príkaz má svoj prvot-
ný pôvod vo večnej láske Najsvätej-
šej trojice: „Putujúca Cirkev je svo-
jou povahou misionárska, lebo má 
svoj pôvod v poslaní Syna a v posla-
ní Ducha Svätého podľa plánu Boha 
Otca.“ (KKC 850, Ad gentes, 2). Iba 
keď bude Boží ľud napredovať po 
ceste „pokánia a obnovy“ a po  „úz-
kej ceste kríža“, bude môcť rozšíriť 
Kristovo kráľovstvo. (KKC 853) 

 Vojto Tóth

Na sviatok sv. Jozefa robotníka, 
1. mája 2015, sme na večernej 

svätej omši v kostole sv. Františka 
mali vzácnu návštevu. Bol to kňaz 
poľkého pôvodu, pôsobiaci v Kir-
che in Not, páter Andrzej Halemba, 
zodpovedný za Východnú Európu. Vo 
svojom príhovore hovoril o prenasle-
dovaní kresťanov v súčasnej dobe. 
Hlavným celebrantom bol páter 
Martin, koncelebroval páter Tomáš, 
ktorý súčasne plnil aj funkciu prekla-
dateľa.
Vo svojom príhovore páter Halemba 
poukázal na to, že v súčasnosti trpí za 
vieru 100 miliónov kresťanov, ktorí 
sú perzekuovaní, prenasledovaní, vy-
háňaní zo svojich domovov, mučení 
a mnohí boli zavraždení.  Hovoril 

najmä o prensladovaní v Iraku, Irá-
ne a Pakistane. Za posledných desať 
rokov ušlo z Iraku viac ako milión 
kresťanov. Na území dnešného Iraku 
žili kresťania takmer dvetisíc rokov. 
Prvé kresťanské spoločenstvá tu za-
ložil sv. Tomáš. Teraz je tu starobylá 
kresťanská kultúra na pokraji zániku. 
Väčšina kresťanov v Sýrii a Iraku je 
na úteku. Veľmi teraz potrebujú našu 
kresťanskú lásku a spolupatričnosť. 
Svätý otec František vo veľkonoč-
nom posolstve vyzval medzinárodné 
spoločenstvo, aby nezostalo nečinné 
voči humanitárnej tragédii v Sýrii a 
Iraku. V zbierke na pomoc prena-
sledovaným kresťanom sa v našej 
farnosti vyzbieralo 4.060 Eur, za čo 
páter Halemba úprimne poďakoval.

   

Kresťania na Blízkom východe sú 
mučeníkmi viery, pretože svoje utr-
penie prežívajú pre vieru. Musí byť 
našou snahou pomáhať im modlitbou 
i hmotnou pomocou, tak ako tomu 
bolo v prvých kresťanských spolo-
čenstvách a vo viere, že „krv muče-
níkov je semenom  nových kresťa-
nov“ (Tertulián). Vojto Tóth

pomoc prenasleDovaným kresťanom
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stretká manželských párov

pôstna Duchovná oBnova manželov

Vnašej farnosti sa už niekoľko 
rokov konajú stretnutia manžel-

ských párov, ktoré vedie páter Tomáš 
Lesňák a v poslednom čase mu s tým 
iniciatívne pomáha aj páter Martin 
Kollár. Mnohí čitatelia sv. Michala 
o tejto aktivite vôbec nevedia, preto 
sme oslovili  priamo pátra Tomáša, 
aby nám sprostredkoval niekoľko zá-
kladných informácií:

páter tomáš, kedy sa začali konať 
stretnutia manželských párov?
Už si presne ani nepamätám, ale 
mohlo to byť v roku 2008. Vtedy bol 
v Karlovke správcom farnosti  páter 
Lucián, ktorý mával aj sv. omše pre 
deti a ja som počas nich spovedával. 
Takto som zblízka spoznal mnohých 
začínajúcich rodičov nielen z na-
šej farnosti a ich ťažkosti. Viacerí z 
nich mi hovorili o tom, ako sa vyví-
ja ich život viery a že kedysi chodili 
na stretká pre mládež, ale od kedy sa 
stali rodičmi, takú možnosť nemajú 
a sú bez formácie. Tuším, že niekto 
ma aj priamo oslovil, aby sme po-
núkli stretká pre mladých manželov. 
Dali sme oznam na sv. omši pre deti, 
a na prvé stretnutie prišlo, na moje 
veľké prekvapenie, naozaj veľa ľudí, 
až sme ich museli hneď rozdeliť do 
dvoch skupín.

čo je hlavným zámerom týchto 
„stretiek?“
Cieľom našich stretnutí je dať man-
želským párom podporu v ich povo-
laní. Krehkosť a jedinečnú dôležitosť 
manželského života si dnes mimo-
riadne uvedomujeme. Na stretkách 
sa modlíme, učíme sa počúvať Bo-
žie Slovo a na každom stretnutí kňaz 
odovzdá malý kúsok z náuky Cirkvi 
ohľadom manželstva a rodinného 
života. Okrem toho, v advente a vo 
veľkom pôste zvykneme mať ce-
lodennú duchovnú obnovu a v lete 
máme štvordňové duchovné cviče-
nia. Mimoriadne milým podujatím, 
ktoré spoločne absolvujeme vždy na 
začiatku prázdnin, je splav po Malom 
Dunaji.

kedy a kde sa stretká konajú?
Jedna skupina z tých, ktoré vznikli na 
začiatku, sa neskôr zmenila na „mod-
litby matiek“. Druhá sa dodnes stretá-
va, dvakrát do mesiaca, v utorky večer. 
Počet účastníkov tejto skupinky neskôr 
znovu narástol natoľko, že sme pred 
dvoma rokmi rozhodli o vytvorení 
druhého manželského stretka, ktoré sa 
schádza v stredy. Stretávame sa vo Far-
skom centre pre rodinu, čiže v priesto-
roch nad kaviarňou Gospelcafé, v utor-
ky o 18:30 a v stredy o 18:00 hod.

čo majú robiť prípadní záujemco-
via, ak sa chcú stretiek zúčastňo-
vať?
Keďže utorkové stretko je už dosť 
veľké a funguje už viac rokov, odpo-
rúčal by som záujemcom zapojiť sa 
do toho stredajšieho. Stačí zavolať 
na farský úrad, osloviť priamo mňa, 
pátra Martina alebo ktoréhokoľvek 
iného brata z kláštora. Chcem ešte 
povedať jednu dôležitú vec, ktorá ur-
čite bude zaujímať všetkých prípad-
ných záujemcov. Na stretká je možné 
prísť s deťmi. Počas stretnutí sa o deti 
starajú ochotníci – opatrovatelia. Je 
to veľmi cenná služba, bez nich by sa 
naše stretnutia, duchovné obnovy či 
letné pobyty nemohli vôbec uskutoč-
niť. Aj touto cestou by som im chcel 
zo srdca poďakovať za ich obetavosť 
a zároveň poprosiť o pomoc iných 
ochotných ľudí. Robia to teraz väčši-
nou študentky a mladí ľudia po práci, 
no myslím, že aj dôchodcovia by to 
zvládli a mohli by tak dať mladým 
manželom chvíľku pre seba.

Ďakujeme za rozhovor, dodatočne 
pátrovi Tomášovi blahoželáme k opä-
tovnému zvoleniu za kustóda sloven-
skej minoritskej kustódie a súčasne 
mu od Pána vyprosujeme potrebné 
milosti. Vladimír Šimko

V nedeľu 22. marca 2015 sa v našej 
farnosti konala pôstna duchovná 

obnova manželov, ktorú viedol páter 
Tomáša Lesňák na tému: Výchova a 
odovzdávanie viery v rodine.
Do manželstva zvyčajne ľudia vstupujú 
s tým, že chcú mať deti  – ak Boh dá. 
Manželstvo teda nie je len povolanie,  
ale aj misia. Jej súčasťou nie je však len 
splodenie dieťaťa, ale aj iné dôležité 
úlohy - postarať sa o toto dieťa, vycho-
vať ho v kresťanskom duchu, odovzdať 
mu zmysel života, pomôcť mu odhaliť 
jeho povolanie a talenty. Aj II. vatikán-

sky koncil poukázal na dôstojnosť a 
jedinečnú hodnotu manželstva. Manže-
lia by mali  cez svoje duševné spojenie 
tvoriť jedno a spoločne prežívať vzá-
jomnú jednotu.
Ako rodičia, cez výchovu detí nadobú-
dame novú skúsenosť, ktorú sme do-
posiaľ nemali a jednota manželov tak 
dostáva nový zmysel. Do manželstva 
síce vstupujeme bez nejakej špeciálnej 
prípravy, ale stále nás  sprevádza tzv. 
milosť stavu. To však nie je dostačujú-
ce, musíme sa učiť niečo, čo Boh chce, 
aby sme zakúsili.

Základným kameňom zdravej výchovy 
detí je nevyhnutnosť vnímať ich ako 
Boží dar, nie ako nejakú hračku, nie 
ako prostriedok sebarealizácie. Je to 
úloha pre nás ako rodičov, ktorú pred 
nás stavia samotný Boh.
V ďalšej časti nám páter priblížil osob-
nú skúsenosť sv. Jozefa a Panny Márie 
tak, ako ich dochováva Písmo i tradícia. 
Použil na to príklad štyroch nocí v ži-
vote povolaného národa.
Noc je totiž skúsenosť, ktorá je iná ako 
deň. Svet sa zdá byť iný, ináč rozmýš-
ľame o veciach, o živote, je to niečo ako 
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strata pamäte. V noci myslíme, akoby 
bez pamäte, je to neraz miesto chaosu, 
slabosti, samoty, znechutenia, očaká-
vania, skúšky, boja, tiež priestor pre 
mnohé hriechy. Noc je však aj  mies-
tom mimoriadnej intimity s Bohom. V 
tomto zmysle, ako prvú noc môžeme 
chápať čas, keď Pán stvoril svetlo a 
nasledovalo stvorenie sveta. Ako druhú 
noc môžeme chápať dar zjavenia viery 
Abrahámovi, ktorý dostal  
prísľub plnosti, že jeho po-
tomstvo bude početné ako 
hviezdy na nebi alebo ako 
piesok na brehu mora. Aj 
v živote Abraháma nachá-
dzame rôzne etapy (kríza, 
pokušenie, skúška). Treťou 
nocou je Pascha. Je to čas, 
keď viera prešla do slávenia 
–  Izraeliti boli vyvedení z Egypta, začí-
na sa ich cesta cez púšť a ich pretvára-
nie na národ. Štvrtou nocou je príchod 
Mesiáša – narodenie Ježiša.
Takéto paralely – štyri noci, nachádza-
me aj v živote sv. Jozefa. Počas prvej 
noci Pánov anjel pomohol Jozefovi 
prekonať jeho pochybnosti, takže prijal 
Máriu s vierou a od tej chvíle ich spá-
jalo nerozlučiteľné puto – pôsobenie 
Ducha Svätého. Druhou nocou bolo 
opäť zjavenie anjela, ktorý Jozefa vy-
zval, aby vzal dieťa aj ženu a odišiel do 
Egypta. Pokračovalo to treťou nocou, 
keď anjel znovu zjavil Jozefovi príkaz, 
aby sa vrátil. Štvrtou nocou bol pokyn, 
aby Jozef s Máriou aj dieťaťom nezo-
stal v Betleheme, kde bol život Ježiša 
ohrozený, ale aby šiel ďalej, až do Na-
zareta. Bolo to územie, ktorým sa zo 
strany Židov všeobecne  pohŕdalo, kde 
už začínala oblasť pohanov.
V Encyklike sv. Jána Pavla II. Redem-
ptoris Custos je napr. bod 8 venovaný 
sv. Jozefovi – Boh ho povolal, aby pri-
jal svoju manželku a bol ochrancom 
Vykupiteľa. Rovnako slúži aj Kristov-
mu mystickému telu – Cirkvi, ktorej je 
patrónom.
Výchova u Židov bola jedným zo zá-
kladných prikázaní – modlilo sa trikrát 
denne, pričom základom bolo modlitba 
k Pánovi, ktorú sa aj deti učili naspa-

mäť. V nej bolo osobitne zdôraznené:  
Počuj, Izrael, Pán je náš Boh, Pán je-
diný! A ty budeš milovať Pána, svojho 
Boha, celým svojím srdcom, celou svo-
jou dušou a celou svojou silou. A tieto 
slová, ktoré ti ja dnes prikazujem, nech 
sú v tvojom srdci. Poúčaj o nich svojich 
synov a sám uvažuj o nich, či budeš se-
dieť vo svojom dome, či budeš na ces-
te, či budeš ležať alebo stáť. Priviaž si 

ich ako znamenie na ruku, nech sú ako 
znaky medzi tvojimi očami.  
Viera je  viac, ako len o osobnom stret-
nutí s Bohom – láskou. Je to zväzok 
naveky. Je to  protiklad k iným „bôži-
kom“ a pokušeniam, ktoré sa nám den-
no-denne predkladajú (pôžitkárstvo, 
sex, drogy, alkohol ap.)
Pre Židov boli prikázania Božím da-
rom, ktorý im mal ukazovať, aká je 
Božia vôľa. My to chápeme opačne, 
sú to pre nás obmedzenia, oni sa však 
učili knihu Leviticus naspamäť, zákon 
milovali, pretože ukazoval správnu 
cestu životom. Prekročenie hraníc zá-
kona znamenalo škodiť sebe a škodiť 
aj iným ľuďom.
Stratenie sa Ježiša v chráme, keď bol od 
rodičov preč 3 dni, bol  predobraz jeho 
smrti a z mŕtvych vstania o 3 dni.
Je veľmi dôležité poznať  Boha cez 
fakty nášho života – bez tejto perspek-
tívy niet pevnej viery. Boh sa nám totiž 
prihovára sústavne a rovnako sústavne 
v našom živote pôsobí, aj keď my neraz 
toto nevnímame.
Pokiaľ ide o správanie, musíme si uve-
domiť, že sme narušení v dôsledku 
dedičného hriechu a máme prirodzenú 
tendenciu porušovať alebo obchádzať 
zákon, t. j. Sväté  písmo. Väčšinou si 
do života prinášame zvyky našich ro-
dičov a tiež aj chyby, ktoré naši rodi-

čia robili. Je dobré poúčať sa Písmom 
a tam hľadať vzor. Aj vo vzťahu k de-
ťom treba mať toto na zreteli. Je našou 
úlohou deťom odpustiť, prijať ich späť 
a viesť k tomu, aby sa obrátili k Ježišo-
vi. Majme na pamäti, že každá spoveď 
je príležitosť zakúsiť naprávanie, lásku 
a milosrdenstvo od Boha Otca, od kto-
rého sa učíme.
V kresťanskej rodine je dobré, aby po 

vzájomnej dohode roz-
hodoval muž a žena  by 
sa mala toho držať – je 
tu autorita otca a je dob-
ré ju zdôrazňovať.
Odovzdávanie viery 
je nenahraditeľná úlo-
ha rodičov. Nábožen-
ská výchova sa totiž 
uskutočňuje doma, nie 

v škole, nie v kostole. Rodičia sú prví 
ohlasovatelia viery. Viera je životný 
štýly, ktorý sme prevzali od našich ro-
dičov. V súčasnosti osobitne platí, že 
rodičia sú noví evanjelizátori, rodina je 
spoločenstvo cirkvi a treba o tom aj ho-
voriť. Výchova musí vychádzať z toho, 
že existuje tu aj Zlo a tak nemôžeme 
tých, ktorých ľúbime, nechať napospas 
Zlu – preto ako rodičia vymedzujeme 
limity a hranice, ktorých rešpektovanie 
má deťom pomôcť zvládnuť ťažkosti 
a nástrahy života.
Evanjelizácia totiž musí učiť umeniu 
žiť. Lebo kto nemá Boha za Otca a Cir-
kev za Matku, o toho sa postará Diabol.
U detí treba začať s modlitbou, navšte-
vovať kostol a postupne prechádzať 
k Svätému písmu. U dospelých, kto-
rým bol zjavený dar viery je tento po-
stup opačný.
Ani si neuvedomujeme, že pri výchove 
zo strany rodičov nejde o deti ale o ro-
dičov – je to nová cenná skúsenosť ro-
dičov, je to príležitosť zažiť silu viery. 
Dospelý človek je jedinec, ktorý prijí-
ma generačnú zodpovednosť za vieru, 
ktorú musí odovzdať svojim deťom. 
Nemôžeme to ponechávať len tak, ak  
to nebudeme riešiť my, bude to riešiť 
niekto iný.
 Vladimír Šimko
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