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Evanjelista Matúš uvádza, že keď sa 
za čias kráľa Herodesa v judejskom 

Betleheme narodil Ježiš, prišli do 
Jeruzalema mudrci od východu, aby sa 
poklonili novonarodenému židovskému 
kráľovi. O ich počte sa však nezmieňuje, 
nevieme, koľko ich bolo. Číslo tri 
je záležitosť zažitej tradície a nie je 
nikde potvrdené. Možno to vzniklo na 
základe troch darov, ktoré sa v evanjeliu 
uvádzajú.  Tiež mená Gašpar, Melichar 
a Baltazár pochádzajú až z 12. storočia, 
kedy ich tak pomenovali na parížskej 
univerzite. 
Hviezda, ktorú mudrci videli na 
východe, išla pred nimi, až sa 
zastavila nad miestom, kde bolo 
dieťa. Naradostení mudrci vošli do 
domu, padli pred Ježišom a jeho 
matkou na kolená a klaňali sa. Potom 
mu odovzdali dary: zlato kadidlo 
a myrhu.   V kresťanskom výklade 
symboliky darov sa hovorí o tom, že 
zlato upozorňuje n Kristov kráľovský 
pôvod, kadidlo na božskú podstatu jeho 
existencie a myrha používajúca sa pri 
balzamovaní naznačuje Kristovu obetu 
za spásu ľudstva.  Dejepisec Herodot 
hovorí o zvyku na Východe, podľa 
ktorého, keď sa stretli dvaja rovnocenní 
muži, objali sa, no ak bol jeden z nich 
vyššie postavení, ten druhý si pred ním 
pokľakol.  Keďže si mudrci pokľakli 
na zem – ako uvádza Matúš, tým 
prejavili, že narodené Dieťa uznávajú 
za vyššie postavené, ako boli oni a že 
tak potvrdzujú  starozákonné: A ty, 
Betlehem, v judejskej krajine, nijako nie 
si najmenší medzi poprednými mestami 
Judey, lebo z Teba vyjde vojvoda, ktorý 
bude spravovať môj ľud, Izrael.  Písmo 

ďalej píše, že mudrci varovaní vo sne, 
cestou späť obišli kráľa Herodesa. Viac 
o nich nevieme.
V tento deň si kresťania po celej 
planéte pravidelne pripomínajú sviatok 
Zjavenia Pána - Troch kráľov. Patrí 
k najstarším kresťanským sviatkom, 
ktorý sa slávi od 3. storočia. Jedná sa o 
deň, kedy sa na oblohe objavila hviezda 
oznamujúca narodenie Božieho Syna 
všetkým národom. V minulosti bol 
tento sviatok spojený s dňom krstu 
Ježiša v rieke Jordán, ale od roku 1969 
sa tento deň oslavuje zvlášť. 

Počas liturgie konanej v tento deň sa už 
tradične  v našich chrámoch koná obrad 
posvätenia vody, soli a kriedy. Vodou 
sa posväcujú domy, pričom nad dvere 
sa píše podľa aktuálneho roku výraz v 
tvare 20-C+M+B-16 (Christus man-

sionem benedicat - Kristus nech žehná 
tento dom). Toto sa však často chybne 
vysvetľuje ako 20-G+M+B-16 podľa 
začiatočných písmen údajných mien 
troch kráľov.
Svätú omšu na tento sviatok v kostole 
sv. Františka v stredu 6. januára 2016 
o 11.30 hod. celebroval p. Jozef 
Súkeník. Vo svojom príhovore v  rámci 
série vianočných príbehov  nám hovoril, 
ako v jednom meste bol veľký chrám 
s vysokánskou vežou a množstvom 
zvonov, ktoré však nezvonili. Tradovalo 
sa, že zvony sa rozozvučia vtedy, keď 
Ježiško dostane od niekoho z veriacich 
najkrajší darček. Ľudia sa teda poberali 
do chrámu na svätú omšu. Jeden mladý 
chlapec však do chrámu nestihol 
prísť, pretože po ceste uvidel na ulici 
zomierajúcu starú ženu bez domova. 
Prišlo mu jej veľmi ľúto a keďže videl, 
že ona zakrátko umrie, vzal je k sebe 
domov a uložil ju do svojej postele.
Na záver svätej omše ľudia na čele so 
svojim kráľom predkladali Ježiškovi 
svoje dary, ale zvony zostali ticho a bez 
pohybu. Všetci sa sklamane poberali 
domov, keď tu odrazu zvony začali 
zvoniť a nad mestom sa vznášal ich 
prekrásny hlahol. Práve vtedy v dome 
mládenca stará žena umrela a odovzdala 
svoju dušu Pánovi. A práve v tejto 
chvíli do vystúpenia pátra Jozefa začali 
zvoniť aj zvony na kostole sv. Františka. 
Predpokladám, že automatický spínač 
nastavený na 12.00 hod. spustil zvony. 
Stalo sa tak na sekundu presne v tom 
čase, ako to odznelo v kázni. Krajšie 
umocnenie kázne si ani neviem 
predstaviť. V chráme asi nebolo tváre, 
na ktorej by sa nezjavil úsmev. v. š. 

Traja králi
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Predvianočný koncert

Živý Betlehem

V utorok, 22. decembra 2015, večer 
po svätej omši, sa v našom kostole 

sv. Františka konal predvianočný 
koncert speváčky Janais. Mnohí ste ju tu 
už mohli vidieť aj počuť, keď sa konal 
benefičný koncert na obnovu školského 
dvora našej Spojenej školy sv. Františka 

Vpiatok 25. decembra 2015 po detskej sv. omši mládež 
z našej farnosti, prevažne v podaní birmovancov, pod 

režisérskou taktovkou P. Martina M. Kollára, predviedla 
inscenáciu betlehemskej udalosti – narodenie Spasiteľa. 
Netradičné, moderne poňaté sprítomnenie začiatku dejín 
spásy vhodne zapadlo do slávenia Vianoc 2015. v. š. 

z Assisi. Naši pátri minoriti boli 
v tomto čase v plnom nasadení. Aj keď 
spovedali všetci, na svätú spoveď čakali 
desiatky veriacich v dlhých radoch. 
Emotívne, vianočne i kresťanky ladené 
piesne pomáhali vytvárať zaujímavú 
atmosféru a mnohým pomohli skrátiť 

si dlhý čas čakania. Bolo to zaujímavé 
a nezvyčajné a kostol bol takmer plný. 
Snáď len jedna pripomienka k rodičom 
prítomných detí: v budúcnosti prosíme 
o väčšiu kontrolu detičiek, aby neboli 
vyrušovaní ľudia, ktorí sa pripravujú na 
spoveď. v. š. 
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Som duchovnou mamou Počatým nechceným  
zaBíjaným detičkám

Vdnešnom článku – 
príspevku budem 

veľmi osobná, dúfam, že 
nie veľmi sentimentálna, 
i keď o mne hovoria, že 
som veľmi citlivá. Mám 
veľmi rada deti. Osobitý 
vzťah mám k chorým 
deťom.  Keď som študo-
vala na strednej zdravot-
níckej škole, venovala 
som sa roky dobrovoľ-
níckej práci cez Klub 
detskej nádeje, navšte-
vovala som choré detič-
ky na onkológii. Bolo to 
krásne i veľmi náročné. 
Stretla som tam i deti z detských do-
movov, ktoré boli opustené. Práve tieto 
siroty boli tie, ktoré najviac potrebovali 
objatie, veľmi často sa pritúlili pri hre, 
kreslení...  Nezabudnem na to, keď sa 
ku mne privinuli, ako si dali hlávky na 
moje srdce, chceli sa popestovať...objí-
mala som ich matersky, s láskou. Jedna 
rehoľná sestrička mi povedala, že som 
medzi nimi ako mamina. Napriek tomu, 
že som sa z nemocnice vracala domov 
veľmi unavená a vyčerpaná, hlboko sa 
to vpísalo do môjho srdca. Avšak nielen 
tieto detičky sú hlboko v mojom srdci 
i keď ich všetky veľmi ľúbim. V mojom 
srdci sú počaté nechcené detičky, kto-
rým hrozí zabitie umelým potratom, či 
iným spôsobom.  Sú opustenejšie, než 
boli tie sirôtky na ,,onkoške“.  Áno, 
bolo to veľmi bolestivé, vidieť ťažko 
choré dieťa a ešte vedieť, že je z det-
ského domova. Ale stále najväčšou bo-
lesťou môjho srdca sú počaté, nechcené 
zabíjané detičky. Nechcela by som na 
Vaše plecia dať a naložiť toho ešte viac 
než máte, ale napadlo ma, ako môžeme 
tým detičkám pomôcť i keď sme veľ-
mi zaneprázdnení a máme dosť svojich 
starostí so svojimi vlastnými detičkami. 
Áno, dnes, keď nemáme čas sa venovať 
ani len svojím vlastným deťom, je veľ-

mi náročné prosiť o lásku k deťom ešte 
nenarodeným, k tým počatým, nechce-
ným. Aj ich ohrozuje nedostatok nášho 
času, to, že sa stále ponáhľame, to, ako 
máme veľa povinností, práce, problé-
mov, naša únava. Stále len počuť, nestí-
ham, ponáhľam sa, nemám čas. Objavi-
la som špirálu a s tým sa túžim podeliť 
s Vami. Špirálu ohľadne nechcených 
počatých detí. Zistila som, že nie je dô-
ležité hovoriť, či písať o nich stále niečo 
nové, lebo všetci vieme o ich zabíjaní. 
Ale špirálu, ktorá nás všetkých vracia 
k hlbšej a hlbšej úrovni a nie je dôleži-
té dozvedieť sa niečo nové a ani nejde 
o nič nové. Ale ide o to, že špirála ide 
čoraz hlbšie. A zistila som, že my, du-
chovné mamy týchto detí neurobíme, 
ale nimi sme. Je teda dôležité viac byť 
ich duchovnými mamami a robiť menej. 
Duchovnú mamu zo seba neurobím. Ja 
ňou som. Je to úžasný prúd. Odhalil mi, 
že sa nemusíme vrhať do činností, ne-
musíme len stupňovať naše výkony. Ale 
to, čo pomôže je byť viac ich mamami. 
To postačí. Stráviť viac času so svoji-
mi duchovnými deťmi. Nemôžeme sa 
potom žalovať, že nemáme čas na ,,pro 
life“ aktivity, hoci by sme ich chceli ro-
biť. Je dôležité byť so svojimi duchov-
nými deťmi v každom bežnom okami-

hu dňa – v tom, čo sa práve odohráva, 
to môžem ponúknuť Pánovi ako obetu, 
modlitbu, pomoc pre ne. Tak sa prejaví 
naša láska. A ony budú cítiť našu lásku 
a už nebudú opustené.  Všetko, čo robí-
me môžeme využiť v tom konkrétnom 
okamihu. Ako to robím ja? Keď vešiam 
bielizeň, myslím na tie nechcené počaté 
detičky. Keď drhnem kuchyňu, v srdci 
bolestne stonám a vysielam k Pánovi 
bolestné stony svojho srdca ako prosbu 
o záchranu a ochranu ich života pred 
zabitím. Keď varím v duchu ich ob-
jímam a v duchu ich ako mama priví-
ňam na svoje srdce a dávam im svoju 
lásku. V tom čo robíme, nám pomôže 
takáto forma sústrediť sa na tie detičky, 
im patrí táto chvíľa, je to okamih lásky, 
ktorý patrí úplne im, nás to nestojí vô-
bec čas! Takýto okamih lásky, okamih 
duchovného objatia týchto detí, okamih 
modlitby, okamih nášho láskyplného 
i bolestného myslenia na ne si čas ne-
vyžaduje. Bolestný preto, lebo keď 
myslíme na to, že im hrozí zabitie, nás 
veľmi bolí. Tieto okamihy sú spôsob, 
ako využiť veci na jednotu a intímne 
materské bytie so svojimi duchovnými 
detičkami. Viac prosme Pannu Máriu za 
ochranu týchto detičiek.
 Katarína Čibová
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výBer zo SPrávy adminiStrátora 
farnoSti Sv. michala archanjela za rok 2015

Tento rok, ktorý sa začal 8. decem-
bra 2015 a je rokom milosrden-

stva, nám ponúka príležitosť uvedomiť 
si a otvoriť sa na milosrdenstvo Boha, 
ktorý pozýva všetkých, aby sa vrátili 
k nemu. Symbolický obrad otvorenia 
svätých brán vyjadruje, že pri príleži-
tosti Svätého roku sa veriacim ponúka 
osobitná cesta k spáse. Aj touto cestou 
pozývam všetkých k prijatiu milostí 
tohto jubilejného svätého roka, kto-
rý bude trvať do 20. novembra 2016. 
Nezabúdajme, že aj my sme v tomto 
jubilejnom roku pozvaní konať skutky 
milosrdenstva a všímajme si, kde všade 
sú potrebné.
Na jar tohto roku sa konala v našej 
Slovenskej kustódii konala kustodiál-
na kapitula, v dôsledku čoho došlo aj 
k zmenám v našich komunitách. Z bra-
tislavského kláštora a z našej farnosti 
odišiel na nové pôsobisko do Brehova 
P. Samuel Hurajt a do Spišského Štvrt-
ku br. Ondrej Pastva. Br. Ondreja za-
stúpil v jeho službe kostolníka br. Mi-
chal Lacko. Celkovo máme teda teraz 
vo farnosti štyroch kňazov, jedného 
rehoľného brata, ktorý slúži v sakristii 
a piatich bohoslovcov, ktorí študujú 
na Teologickej fakulte. Aj oni sa pod-
ľa svojich možností zapájajú do života 
farnosti.
Pripomínam, že vo farnosti máme raz v 
týždni, vo štvrtky, celodennú tichú ado-
ráciu, ktorá je obetovaná na zmierenie 
za svätokrádeže, urážky a ľahostajnosť 
voči Ježišovi vo Sviatosti Eucharistie. 
Taktiež v prvú nedeľu mesiaca je ado-
rácia popoludní od 15.00 hodiny do 
večernej sv. omše. Chcem všetkých po-
vzbudiť k účasti na týchto Eucharistic-
kých poklonách. Nájdime si počas dňa 
čas zastaviť sa pred Pánom a adorovať 
ho, vyznávajúc tak vieru v živého Kris-
ta prítomného v Eucharistii.
Pri rôznych aktivitách v našej farnosti 
a pri prehlbovaní života viery naďalej 
výrazne pomáhajú aj priestory nášho 
Rodinného centra, kde sa pravidelne 

konajú stretnutia pre rodiny, ktorým sa 
venujú dvaja naši kňazi. V rámci prí-
pravy na manželstvo a život v rodine 
ponúkame 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 jedna psychologička 
a jedna detská psychiatrička.
Veľkým dielom našej farnosti je naša 
cirkevná škola sv. Františka z Assisi. 
V tomto školskom roku je navštevu-
je 585 detí a je dobrým priestorom a 
príležitosťou na vytvorenie komunity 
ľudí, ktorý nasledujú Ježiša Krista a 
žijú svoj život ako poslanie a službu. 
Aj tento rok bola zaradená medzi naj-
lepšie školy na Slovensku a v brati-
slavskom kraji. Sme Bohu vďační za 
tieto úspechy, ktoré nám robia veľkú 
radosť a tiež svedčia o kvalite kresťan-
skej výchovy a vzdelávania. Iste mno-
ho z toho by nebolo bez veľkej ľudskej 
obetavosti a ochoty konkrétnych ľudí. 
Naša rehoľa sa podieľa na živote školy 
od vedenia, cez duchovnú službu pre 
deti aj učiteľov až po jednotlivé akcie 
školy. Chcem z tohto miesta poďako-
vať vedeniu školy i všetkým učiteľom 
a pracovníkom za ich veľkú obetavosť 
v tejto náročnej misii.
Na území farnosti sa nachádzajú ďalšie 
štyri školy, v ktorých sa vyučuje nábo-
ženská výchova. Spolu máme ôsmych 
katechétov a jednu pani katechétku, 
ktorá pripravuje na prijatie sviatostí 
dospelých kandidátov. Všetkým tým, 
ktorí sa angažujú v katechizácii chcem 
vyjadriť úprimnú vďaku za ich obetavú 
a náročnú službu.
Krstov v našej farnosti bolo 62. S bo-
lesťou musím konštatovať, že je už 
takmer bežné, že rodičia, ktorí pri-
chádzajú poprosiť o krst svojich detí, 
sami nežijú vo sviatostnom manželstve 
a veľmi často sa stáva, že je problém 
nájsť aj krstných rodičov, ktorí žijú 
aktívnym kresťanským životom, majú 

prijaté všetky sviatosti prislúchajúce 
ich stavu (krst, sviatosť birmovania, 
sviatosť manželstva). Je veľmi smutné, 
že mnohí rodičia nechápu súvis me-
dzi svojim životom viery, prijímaním 
sviatostí, vzťahom k Cirkvi a vycho-
vávaním svojich detí vo viere, k čomu 
sa pri ich krste pred Bohom zaväzujú, 
a sľubujú výchovu pokrsteného dieťaťa 
nielen svojim slovom, ale i svedectvom 
vlastného života vo viere.
K sviatosti prvého svätého prijímania 
pristúpilo 114 detí. Rodičom chcem 
pripomenúť ich nezastupiteľnú misiu 
viesť svoje deti k viere, modlitbe, svia-
tostnému životu - pravidelnej sviatosti 
zmierenia a Eucharistii, účasti na sv. 
omšiach v nedele a prikázané sviatky. 
V roku 2016 sa na prvé sv. prijímanie 
pripravuje 133 detí. Pozývam rodičov 
k tomu, aby zodpovedne pristupovali 
k príprave svojich detí na túto výni-
močnú chvíľu v ich živote a aby využili 
túto príležitosť aj k náprave vlastného 
života viery. Mimoriadne bolestné je, 
keď stretávame deti, ktoré aj viac ro-
kov od prvého sv. prijímania neboli na 
sv. spovedi a nepriali Eucharistiu. Som 
si vedomý, že deti v tomto veku ešte 
nemajú úplnú zodpovednosť za svoje 
konanie a je to obraz rodiny, v ktorej 
vyrastajú a veľká nezodpovednosť ro-
dičov za ich kresťanskú výchovu.
Sviatosť birmovania  v našej farnos-
ti prijalo 51 birmovancov. V októbri 
2015 sme začali prípravu, na ktorej sa 
zúčastňuje 47 kandidátov. Myslím, že 
príprava je zorganizovaná veľmi dob-
re, a chcem ich naozaj povzbudiť, aby 
prichádzali na mládežnícke sv. omše a 
stretnutia so svojimi animátormi a vy-
užili tento čas prípravy na osobné a 
hlbšie poznanie Boha a na priblíženie 
sa k Nemu. Na tomto mieste zvlášť vy-
jadrujem poďakovanie všetkým animá-
torom, ktorí sa rozhodli obetovať svoj 
čas a venujú sa našim birmovancom.
V roku 2015 bolo uzatvorených iba 6 
katolíckych manželstiev. Mladí ľudia 
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vývoj ošetrovateľStva 

Pre vznik útulkov s ošetrovateľ-
skou a liečiteľskou starostlivosťou 

vytvorilo podmienky až kresťanstvo, 
ktoré rozvíjalo kláštorné liečiteľstvo 
a zriaďovalo prvé nemocnice. Lieči-
teľskú a ošetrovateľskú starostlivosť 
v nich vykonávali členovia mníšskych 
reholí. Napríklad benediktíni v Hron-
skom Beňadiku, alžbetínky z rádu sv. 
Alžbety – ošetrovali malomocných 
a venovali sa charitatívnej činnosti. Sv. 
Ján z Boha založil cirkevný rád mi-
losrdných bratov a bol mu daný titul: 
,,patrón chorých a patrón ošetrovateľ-
stva.“ 

Charitatívne ošetrovateľstvo malo veľ-
ký význam najmä v období epidémií 
– mor, cholera, týfus. Zabezpečovalo 
prístrešie, stravu, hygienu, duchovnú 
podporu, liečiteľskú starostlivosť. Za 
vznikom nemocníc, zvlášť mestských, 
kde ošetrovali už nielen rehoľné sestry 
ale aj civilné ošetrovateľky, sa spolu 
s medicínou začalo vyvíjať i profesio-
nálne ošetrovateľstvo. 
O jeho vznik sa zaslúžila Florence 
Nightingalová, ktorá sa zúčastnila 
Krymskej vojny, kde ošetrovala rane-
ných vojakov. Ukázala sa ako veľmi 
schopná, organizovala prácu lekárov, 

Alžbetíky z rádu sv. Alžbety   
Florence Nightingalová 
Sv. Ján z Boha založil rád milosrdných 
bratov  

sestier, pomáhala pri operáciách, ob-
väzovala rany a uviedla do prevádzky 
práčovňu, kuchyňu a hygienické za-
riadenia, organizovala ošetrovateľskú 
službu a  6 mesiacov systém starostli-
vosti o ranených. Hlavný dôraz kládla 
na dodržiavanie hygienických zásad, 
aby sa predišlo šíreniu infekcie, bola 
veľmi zodpovedná – po tme s lampič-
kou v ruke chodila medzi nekonečnými 
radmi postelí na ktorých ležali ranení. 
Preto jej hovorili aj: ,,pani s lampou“. 
Po návrate z Krymskej vojny ju vyzna-
menali Rádom kráľovnej Viktórie. 
 Bc. Katarína Čibová 

prestávajú vnímať potrebu tejto svia-
tosti, alebo sa ju boja uzavrieť. Niekto-
rí chcú, no nemôžu uzavrieť sviatostné 
manželstvo, lebo si zvolili životných 
partnerov so záväzkami k inej osobe. 
Určite je tento stav aj výsledkom vše-
obecnej mentality, ale je smutné, že i 
mnohí aktívni veriaci prijímajú takýto 
životný štýl, alebo ho rešpektujú u svo-
jich najbližších. Veď práve my by sme 
mali vedieť zreteľne svojim životom 
aj slovom ukázať, že si vážime rodinu, 
vernosť a svätosť manželského zväzku. 
Som presvedčený, že o týchto témach 
treba hovoriť s deťmi už počas ich vý-
chovy a ukazovať im hodnotu sviatost-
ného manželského života v rodine.
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 je v rámci našej farnosti beží Bib-
lický kurz spojený s  prípravou dospe-
lých na sviatosti - každú nedeľu popo-
ludní a tiež cyklus verejných katechéz 
- každý tretí piatok mesiaca. Okrem 
toho sú v ponuke katechézy neokate-
chumenátnej cesty, kurz Objav Kris-
ta, formácia v spoločenstvách rodín a 
iných spoločenstvách farnosti.
Pokiaľ ide o navštevovanie chorých 
a starších ľudí na prvý piatok, v našej 
farnosti máme nahlásených len niekoľ-
kých farníkov, ku ktorým chodíme so 
sviatosťou zmierenia a Eucharistiou. 
Chcem upozorniť na to, že je povinnos-
ťou každého veriaceho zavolať kňaza 
k umierajúcemu, či ťažko chorému prí-
buznému. Je to konkrétna služba lásky 

svojim blízkym. Ak viete o niekom kto 
by rád prijímal sviatosti nebojte sa ho 
prihlásiť na farskom úrade.
Pamätajme, že cirkevný príkaz aspoň 
raz v roku prijať Eucharistiu je viazaný 
na Veľkonočné obdobie.
Poslednou službou, ktorú my kňazi 
vykonávame pre našich veriacich je 
modlitba za nich a ich vyprevadenie 
na poslednej ceste. Na cintoríne v na-
šej farnosti sa nepochováva, ale túto 
službu plníme na cintoríne v Slávičom 
Údolí. Katolíckych pohrebov bolo 143.
Na záver sa chcem poďakovať Vám 
všetkým, ktorí sa akýmkoľvek spôso-
bom podieľate na živote našej farskej 
rodiny. Ďakujem všetkým za každú 
pomoc, ktorou prispievate k tomuto 
nášmu spoločnému putovaniu.
 P. Peter Gallik, OFMConv.
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oBrátenie, aleBo zmena v našom Živote

Nedávno sme oslávili sviatok  Ob-
rátenie svätého Pavla. Príbeh ob-

rátenia je nám všetkým dôverne známy. 
Ježiš ho oslovil len jednou vetou: „ Ša-
vol, Šavol, prečo ma prenasleduješ?“  
Život tohto muža sa zmenil od zákla-
du. V jeho živote nastal úžasný zázrak, 
zmenil jeho myslenie a on prežil obrá-
tenie. 
Možno si pomyslíme, že my, kresťania, 
ktorí sme boli  pokrstení ako deti, pri-
jali sme všetky sviatosti, žijeme život 
kresťana, snažíme sa dodržiavať Bo-
žie prikázania, snáď žiadne obrátenie 
v našom živote nepotrebujeme.  Potre-
bujú ho tí, ktorí v Boha neveria, ľudia, 
ktorí nekonajú dobro, dá sa povedať, 
že preferujú vo svojich životoch zlo. 
V dnešnej dobe úplne bežná vec. V mé-
diách dominujú prevrátené hodnoty ži-
vota, už v detskom veku je snaha de-
formovať myslenie detí a celkovú úctu 
k životu a k ľuďom. Mnohí ľudia s ta-
kýmito novými formami života sympa-
tizujú a dokonca ich aj schvaľujú. 
Rada by som sa zamyslela nad živo-
tom nás, praktizujúcich kresťanov, 
ktorí žijeme a sme aj presvedčení, že 
žijeme život kresťana katolíka a nepo-
trebujeme zmenu,  obrátenie.  Skúsme 
prehodnotiť  našu vieru v Boha. To, že 
existuje, o tom nikto z nás nepochy-
buje.  Nezostali sme však niekde na 
jednej úrovni kresťana? Aký je vlast-
ne náš vzťah k Bohu, akú máme pred-
stavu o Bohu?  Koho v Bohu vidíme, 
vnímame? Možno siahnem niekde do 
môjho detstva. V Bohu sme videli, hoci 
detskými očami, Boha, ktorého sme sa 
viac báli ako milovali. Pre veľký reš-
pekt a strach z trestu za náš hriech, sme 
si nedokázali vybudovať ten krásny 
vzťah, ktorý by mal byť medzi Nebes-
kým Otcom a Božím dieťaťom. Vďaka 
Pánu Bohu, Jeho láske k nám, možno 
aj obráteniu, sme sa vo viere posunuli 
ďalej a v Bohu sme objavili láskavého, 
starostlivého, dobrého a predovšetkým 
milujúceho Nebeského Otca, ktorý bdie 
nad naším životom. Denne je tu pre 
nás, kedykoľvek ho môžeme osloviť, 
posťažovať sa,  prosiť o silu, pomoc, 

zdravie, venovať Mu, aspoň chvíľku 
z nášho dňa. Nemáme nikoho dôvery-
hodnejšieho, ako Jeho. Nášho mocné-
ho, veľkého a všemohúceho Boha. Ak 
sa dokážeme s dôverou na Neho obra-
cať, vkladať všetko do Jeho rúk, náš ži-
vot sa stane bezstarostnejším, krajším, 
pokojnejším, radostnejším, aj ľahším. 
Boh všetko dokonale premyslel. Vedel, 

že v našom živote budú aj chvíle, kedy 
sa nám bude zdať, že Boh je priveľmi 
ďaleko. Budeme si klásť otázku, kde je 
vlastne náš Boh? Keď dopustí nešťas-
tia, pohromy, katastrofy, keď nám vez-
me blízkeho človeka, dá nevyliečiteľnú 
chorobu?  Boh pamätal na nás, vedel, že 
sme slabí. Poslal nám svojho Syna, Je-
žiša Krista, ktorý sa vo všetkom, okrem 
hriechu, podobal nám ľuďom. Poznal 
bolesť, utrpenie, radosť, súcit, smú-

tok, hnev, plač, lásku, aj krutú  zradu.  
Ktože nás vie lepšie pochopiť ako ON, 
ktorý prežíval všetko ako my. Ktorý sa 
dal za naše hriechy mučiť, ukrižovať a 
zomrel na kríži. Nenechal nás samých, 
zanechal nám seba v Eucharistii a dáva 
sa nám, ako pokrm našej duše. Druhá  
Božská osoba, milovaný Ježiš, nám tak 
blízky, ktorého môžeme kedykoľvek 

mať, len pre seba. Je tu 
pre nás, Väzeň Lásky, 
ukrytý na oltári, čaká  
na nás. Nenechávajme 
ho len čakať, otvorme 
Mu naše srdcia a ve-
nujme Mu našu lásku. 
ON nás odmení, dá 
silu niesť naše kríže, 
utíši bolesť srdca a po-
teší v žiali.
Boh vo svojej dokona-
losti nezabudol ani na 
to, že bývame skleslí, 
slaboduchí, bezradní 
a potrebujeme posilu, 
aj pre naše duchovno. 
Je tu tretia Božská oso-
ba Duch Svätý, tajom-
ná to osoba, ale veľmi 
bohatá. Jej dary sú pre 
nás doslovným bohat-
stvom. Možno nás ani 
nenapadne, že ani je-
dinú dobrú myšlienku, 
skutok, čin,  nedokáže-
me vykonať bez pôso-
benia Svätého Ducha. 
Pokorne prosme o dary 
Svätého Ducha, veľmi 
ich potrebujeme, inak 
by nás prevalcoval ten 

druhý, ktorý seje zlo vo svete.
Je pred nami čas Pôstneho obdobia, 
skúsme prehodnotiť náš život  vo vzťa-
hu k Bohu, ukrytom v Najsvätejšej 
Trojici.  Možno nájdeme miestečko aj 
pre zmenu v našom živote, pre  naše 
obrátenie - niečo zlepšiť, zdokonaliť,  
urobiť pre blížnych, podporiť chudob-
ných, niečo,  čo nás posunie k zrelosti 
kresťana katolíka. 
 Marianna Štolcová                       
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vianoce 2015

Stretnutie katolíckej jednoty 
a kreSťanSkých Seniorov

V stredu 20. januára 2016 uskutoč-
nilo sa v pastoračnej miestnosti 

kláštora spoločné stretnutie členov Ka-
tolíckej jednoty a Združenia kresťan-
ských seniorov. 
Pozvanými hosťami stretnutia bola ses-
tra Lavra a páter Jozef Súkeník. Sestra 
Lavra oboznámila prítomných s prácou 
a poslaním Rádu Tešiteliek Božského 
Srdca Ježišovho. Prostredníctvom mo-
bilného hospicu zabezpečujú sestričky 
paliatívnu liečbu seniorov aj v domá-
com prostredí. Venovala pozornosť prá-

ci Adoptových sestier (ADOS = Asoci-
ácia domácej ošetrovateľskej služby), 
situácii v Bratislave a okolí, informova-
la o poradovníkoch, neporovnateľných 
cenách s mimo bratislavskými zariade-
niami, často nedostatočnej starostlivos-
ti o seniorov v rodinách. Poukázala na 
skutočnosť, že asi  40 000 žien zo Slo-
venska dochádza do Rakúska, Talian-
ska a iných krajín, hovorila o zvyšova-
ní cien v Prievoze prevádzkovateľom 
zariadenia, o práci s imobilými pacient-
mi, o vytvorení opatrovateľskej služby. 

V bohatej diskusii sa okrem sociálno-
-zdravotnej starostlivosti hovorilo aj 
o vysluhovaní sviatostí zomierajúcim, 
o zabezpečovaní bohoslužieb v Domo-
voch a zariadeniach, o potrebe ustano-
venia kňaza určeného na starostlivosť 
o paliatívnych pacientov v rámci diecé-
zy. Hovorilo sa tiež o aktuálnych pub-
likáciach, pripravovaných podujatiach 
a blížiacich sa voľbách.  Stretnutie bolo 
skutočne veľmi hodnotné a zaoberalo 
sa aktuálnymi otázkami. 
 Vojto
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farSký PleS

Vsobotu 23. januára 2016 sa v Kar-
loveskom centre kultúry na Mole-

covej ul. konal už tradičný farský ples. 
Hostia sa začali schádzať už krátko po 
18. hodine a postupne sa veľmi vkusne 
upravené priestory zaplnili.
Krátko po 19. hodine sa ples začal vy-
stúpením speváckeho súboru zo ZUŠ 
sv. Cecílie pod vedením p. učiteľky 
Aleny Jurčackovej. Tá potom celý ples 
aj veľmi úspešne moderovala. Nasle-
doval príhovor správcu farnosti P. Petra 
Gálika a spoločná modlitba, čím bol 
vlastne ples otvorený. Mestskú časť 
Karlova Ves oficiálne zastupoval vi-
cestarosta Branislav Záhradník s man-
želkou. Prítomný bol tiež riaditeľ Spo-
jenej školy sv. Františka z Assisi pán 
Ján Horecký s manželkou.
V ďalšom programe potom postupne 
vystúpil mladý tanečný pár, orches-
ter pod vedením p. Zity Janákovej, či 
humorné duo umelcov s Vrbového. 
O hudbu sa postaral DJ Titus a skupina 
See You Soon.
Polnočná tombola s hodnotnými ce-
nami zaznamenala výťažok viac ako 
500 €. Peniaze boli odovzdané riadite-
ľovi školy p. Horeckému ako príspevok 
na ďalší rozvoj našej cirkevnej školy.
Výborná zábava, skvelá večera a prí-
jemné prostredie vytvorili jedinečnú 
atmosféru. Aj vďaka tomu sa spokojní 
hostia rozchádzali až nad ránom. v. š. 
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 týŽdeň modlitieB za jednotu kreSťanov 

Týždeň modlitieb za jednotu kres-
ťanov sa na severnej pologuli tra-

dične koná v januári od 18. 1. do 25. 
1. V polovici 18-teho storočia zazneli 
z protestantských radov výzvy na spo-
ločnú modlitbu za a so všetkými cirkva-
mi. V roku 1908 inicioval reverend 
Paul Wattson zachovávanie Oktávy za 
jednotu cirkvi, ktorú možno považovať 
za predchodcu dnešného Týždňa mod-
litieb za jednotu kresťanov. Od tých 
čias dosiahli rozhovory v cirkvách veľ-
ký pokrok. Vznikli ekumenické hnutia 
snažiace sa o zjednotenie kresťanov 
v užšom zmysle a zjednotenie všet-
kých náboženstiev v zmysle širšom. 
Myšlienka ekumenizmu vychádza so 
samotnej Biblie, z priania Pána Ježiša 
„Aby všetci boli jedno...“ Jn 17, 21 
V našej farnosti bol Týždeň modlitieb 
za jednotu kresťanov tento rok oboha-
tený o jeden zaujímavý piatkový pod-
večer. V rámci katechéz pre dospelých 
z cyklu Katechéza u Minoritov pozval 
páter Jozef Súkeník pána Jána Hrobo-
ňa, farára evanjelického cirkevného 
zboru v Dúbravke a pani Evu Guldáno-
vú, farárku a odborníčku na ekumenic-
ké štúdie, aby nám priblížili chápanie 
sviatostí v evanjelickej cirkvi. 
Ako prvý nám o sviatostiach porozprá-
val pán farár Hroboň, ktorý hneď zaujal 
svojím rozprávačským umením. Za-
meral sa na objasnenie pojmu sviatosť, 
a potom na jediné dve sviatosti vyzná-
vané evanjelikmi a síce sviatosť krstu 
a sviatosť eucharistie. S ľahkosťou nám 
vysvetlil rozdiel medzi vnímaním svia-
tosti eucharistie u evanjelikov a u katolí-
kov. Určite nikto z prítomných nezabud-
ne na jeho objasnenie jemného, a predsa 
výrazného rozdielu medzi transsubstan-
ciáciou a konsubstanciáciou. 
Prednáška pani farárky Guldánovej 
nám priblížila postavu reformátora 
Martina Luthera, ktorý tiež býva ozna-
čovaný za svedka evanjelia. Vo svojom 
príhovore sa zamerala na dôležitosť 
hľadania spoločných znakov našich 
cirkví, namiesto hľadania rozdielov. 
Keďže prednášky boli venované svia-
tostiam, upozornila nás na spoločné 

znaky sviatosti Eucharistie a zistili 
sme, že ich ozaj nie je málo. S naši-
mi evanjelickými bratmi a sestrami sa 
zhodujeme nielen vo vyznávaní Páno-
vej večere, ale aj v prítomnosti Kris-
ta v Eucharistii, v odpustení hriechov 
i v neustálom sprítomňovaní sa obete 
v Eucharistii. 
Príhovory uzavrel páter Jozef Súkeník, 
ktorý nás vyzval k hľadaniu jednoty 
kresťanov a k modlitbe za ňu. Na záver 
prítomným požehnali všetci traja du-
chovní a kto chcel, mohol sa ešte osvie-
žiť či porozprávať s prednášajúcimi na 
neformálnom a srdečnom agapé.  
Páter Jozef vyjadril nádej, že k tej spo-

mínanej jednote raz príde, najneskôr 
v nebi, ale všetci si prajeme, aby sa tak 
stalo oveľa skôr. S evanjelikmi máme 
spoločného oveľa viac, než bolo po-
čas katechézy povedané. Mnohí z nás 
máme predkov, či časti rodín evanje-
lické. Medzi priateľmi máme rovnako 
katolíkov, ako evanjelikov. Možno je 
tou najlepšou cestou k jednote začať 
od seba a nehľadať rozdiely, ani len 
pri bežných šarvátkach. Vážiť si tých 
druhých a snažiť sa ich pochopiť. 
Miesto hádok, si radšej spoločne vypo-
čuť evanjelium a spoločne sa modliť. 
A práve to sa u nás teraz stalo. 
 M.Važanová
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vzácna návšteva z detroitu

naše  juBileá

Potešil som sa, keď mi povedali 
(naša organistka pani Kosnáčo-

vá), že príde páter Benjamín. Zo sku-
piny miništrantov, ktorú  v Karlovej 
Vsi vychoval otec Ján Riecky, bol ako 
prvý vysvätený za kňaza. Bolo to 29. 
septembra 1993, teda práve na sviatok 
sv. Michala Archanjela, patróna našej 
farnosti. Po pôsobení v Seredi, Nových 
Zámkoch a Komárne odišiel v roku  
1998 do USA, kde teraz úspešne pôso-
bí ako správca slovenskej farnosti  sv. 
Cyrila a Metoda v Sterling Heights na 

Vminulom roku sme si pripomínali 
155. výročie posvätenia kaplnky 

sv. Jána Nepomuckého (konsekrovaná  
dňa 30. 9. 1860) o čom sme písali v na-
šom farskom časopise (Svätý Michal č. 
4/2015 s. 1-2) a v tomto roku oslávime 
80. výročie posvätenia  kostola sv. Mi-
chala Archanjela (dňa 28. júna 1936), 
ktorý vznikol prestavbou kaplnky v ro-
koch 1935-36, ktorá tvorí vlastne jeho 
prednú časť. V tomto roku si pripomí-
name tiež 155. výročie vytvorenia prvé-
ho cintorína v Karlovej Vsi, ktorý sa 
nachádzal pred kaplnkou a bol funkčný 
do roku  1923, kedy bol vytvorený, zá-
padne od pôvodného, nový cintorín na 
ploche  0,35 ha. Predtým museli Karlo-
vešťania prevážať a pochovávať  svo-
jich nebohých na cintoríne v Devíne. 
Niektorí Karlovešťania boli pochovaní 
na cintoríne pri starej ceste na Podhra-
die (neskôr Žižkova, oproti PKO)  kde 
boli Židovský a vedľa neho katolícky 
cintorín. V tých časoch a za daného 
stavu ciest  a pri nepriaznivom počasí, 
najmä v zime, táto preprava nebožtíkov 
bola veľmi obtiažna.
Za to obdobie sa pri slávení bohoslu-
žieb a vysluhovaní sviatostí vystriedali 
desiatky kňazov. V tridsiatych a šty-
ridsiatych rokoch minulého storočia 

predmestí Detroitu v štáte Michigan. 
Do svojej rodnej obce sa vždy rád vra-
cia. Počas svojho pobytu musel nevy-
hnutne navštíviť aj iné mestá, napríklad 
Trnavu a Nové Zámky. Mali sme mož-
nosť stretnúť sa s ním pri slávení svätej 
omše v kostole sv. Františka i pri nedeľ-
nej svätej omši v kostole sv. Ladislava, 
ktorú celebroval v angličtine. Spomí-
name si ešte na jeho nezabudnuteľnú 
prednášku a besedu 16. 10. 2012 , kedy 
Pastoračné centrum doslova praskalo 
vo švíkoch, ako to bolo konštatované aj 

to boli Františkáni z kláštora v Brati-
slave a po roku 1950  najmä kapláni 
z Dómu sv. Martina, kam vtedy Kar-
lova Ves patrila. Samostatná Farnosť 
svätého Michala Archanjela v Karlovej 
Vsi bola vytvorená dňom 1. júla 1992. 
Spomenúť si tu na všetkých kňazov 
nie je možné, hoci by si to zslúžili, tak 
spomeňme aspoň tých jubilujúcich.  
V tomto roku by sa dožil 100 rokov  
P. Fidél Amróz Jurčovič, provinciál 
Františkánov a 95 rokov by mal otec 
Chyzolog Ľudovít Klenecký OFM. 
Svoje 65. narodeniny oslávi P. Ján Su-
cháň, 60-te kňazi Ján Ladislav Szákal, 
Jozef Bohunický a Pavol Flajžík a 40. 
narodeniny najmladší z našej galérie 
kňazov vdp. Pavol Gajdoš. Želáme im 
dobré zdravie a hojnosť Božieho po-
žehnania. Pripomíname si tiež 115. vý-
ročie kňazskej vysviacky Dr. Ľudovíta 
Okánika, bratislavského farára, dekana 
a preláta, ktorý dňa 28. júna 1936 po-
svätil náš kostol sv. Michala Archanjela 
a 80. výročie spoločnej vysviacky bra-
tov Rufina a Kazimíra  Fintu (29. júna 
1936), ktorí obaja dlhú dobu pôsobili 
v Karlovej Vsi. Výročie 75. narodenín 
by oslávil P. Cecilián Ľudovít Szigety 
OFM (15. 9. 1941)  a 70-te P. Chry-
zolog Ľudovít Klenecký OFM (29. 6. 
1946).  
Veríme, že v dobrom zdraví si pripome-
nú svoju kňazskú vysviacku:  30 rokov 
– vdp. Eugen Daniš (18. 6. 1986),  25 

Na obrázku je železný kríž zo starého  kar-
loveského cintorína, ktorý sa nachádza vo 
veži kostola.

v našom farskom časopise. Želáme mu 
dobré zdravie a veľa ďalších úspechov 
v jeho bohatej činnosti a vyprosujeme 
k tomu hojnosť Božieho požehnania.
 Vojto Tóth

rokov vdp. dekan Mons. PhDr. JCLic. 
Ladislav Ján Szákal (14. 6. 1981)  20 
rokov  P. ThLic. Ján Felix Tkáč OFM 
Cap (18. 5. 1996)  a 15 rokov P. Ber-
nard Mišovič SJ (14. 7. 1991). 
Výročie úmrtia si pripomenieme:  30 
rokov Michal Ján Evanjelista Kurucár 
CCG (6. 9. 1986), 25 rokov Prof. ThDr. 
Jozef Beitl (10. 11. 1991) a 10 rokov 
doc. ThDr. Jozef Minarovič (20. 7. 
2006).
Venujme im tichú spomienku a úprim-
nú modlitbu. Vojto Tóth
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váŽení  a milí  farníci  a SPoluoBčania

vianočné oBdoBie rýchlo uPlynulo

V  tomto roku oslávime 80. výro-
čie posvätenia nášho  kostola sv. 

Michala Archanjela. Udialo sa tak 28. 
júna 1936. V súvislosti s tým by sme 
chceli urobiť malú výstavku dobových 
dokumentov. Obraciame sa preto na 
vás s prosbou o poskytnutie dobových 
fotografií. Nie je potrebné, aby ste ich 
niekde odovzdávali, ale prineste ich na 
oskenovanie do minoritského kláštora, 
najlepšie po večernej sv. omši a páter 
Jozef Súkeník, ktorý bude kurátorom 
výstavky, ich oskenuje na počka-

 „Ako ten čas rýchlo beží...“  vzdychnú 
si občas nielen seniori, ale aj mladší. 
A skutočne. Len nedávno celebrovali 
pátri Tomáš a Jozef poslednú adventnú 
svätú omšu vlaňajšieho roku v kostole 
sv. Michala Archanjela, ubehlo Via-
nočné obdobie, krátke fašiangy a predo 
dvermi máme Popolcovú stredu a Pôst-
ne obdobie. Fašiangy sú v tomto roku 
krátke, iba 34 dní. Kedysi sa hovorie-
valo, že keď sú krátke fašiangy, zostane 
veľa starých dievok. V súčasnej dobe 
sú však s uzatváraním manželstiev 
oveľa vážnejšie problémy, o čom sved-
čí aj to, že v uplynulom roku bolo vo 
farnosti uzavretých iba 6 katolíckych 

nie, takže nemusíte mať žiadne obavy 
o svoje fotografie. Ak by nebol prítom-
ný, požiadajte, prosím, o túto službu 
iného prítomného kňaza.

     Ak by vám táto forma nevyhovovala, 
prineste ich po rannej sv. omši do sak-
ristie kostola sv. Michala Archanjela 
a br. Vojto Tóth zabezpečí ich oskeno-
vanie a vrátenie.

    Už vopred vám ďakujeme za porozu-
menie a ochotu, tešíme sa na spoluprá-
cu, aby sme tak spoločne oslávili toto 
jubileum. Vojto Tóth

 

manželstiev, ako to uviedol vo svojej 
Silvestrovskej správe správca farnosti 
páter Peter.
Pripomeňme si teda toto najkrajšie ob-
dobie roka aspoň niekoľkými fotogra-
fiami.  Vojto

Sv Michal JANUAR 2016.indd   11 2.2.2016   0:40



12

SVÄTÝ MICHAL farský časopis  •  1 / 2016  •  ročník XXIII

Kontakt: Farský časopis Sv. Michal, Kláštor minoritov, Nám. sv. Františka 4, 841 04, Bratislava, e-mail: klastor@minoriti-ba.sk
Redaktori: Páter Peter Gallik, Karol Kasala, Vojtech Tóth, Vladimír Šimko, Michaela Važanová, Marianna Štolcová. Grafická úprava: Ivan Galanský

•  V týždni od 18. do 25. 1. 2016 sme sa mod-
lili za jednotu kresťanov

•  V piatok 22. 1. 2016 sme sa spoločne modlili 
s veriacimi z tunajšej evanjelickej farnosti. 
Po sv. omši sa konala katechéza, v rámci 
ktorej sa nám prihovoril farár evanjelického 
cirkevného zboru v Dúbravke, Ján Hroboň a 
pani Eva Guldánová. .

•  V sobotu 23. 1. 2016 sa v Karloveskom cen-
tre kultúry konal farský ples.

•  V pondelok 25. 1. 2016 sa uskutočnilo po-
žehnanie priestorov Rodinného centra Klb-
ko.

•  V utorok, 2. 2. 2016, na sviatok Obetova-
nia Pána našom kostole sv. Františka pri sv. 
omši o 18.00 hod. bolo požehnanie sviec. 
Súčasne sme sa  modlili za  rehoľníkov a za 
všetkých, ktorí odovzdali svoj život Bohu.

•  Počas obdobia Veľkého pôstu pozývame na 
pobožnosti krížovej cesty v piatky a v nede-
le. V nedele budú aj pašiové kázne.

•  Veľkonočná spoveď v našej farnosti bude 
vo Veľkom týždni, v pondelok až stredu od 
17.00 do 20.00 hod. (21., 22., 23. 3. 2016) v 
kostole sv. Františka.

•  Prvé sv. prijímania vo farnosti v tomto roku 
budú nasledovne:

•  Spojená škola sv. Františka z Assisi - 9. a 24. 
apríl 2016

•  Spojená škola Tilgnerova - 16. apríl 2016
•  ZŠ Karloveská 61 - 30. apríl 2016

ZaZNaMENali SME ZjavENiE páNa  
v SPomienkach

nedeľná homília 
vdp. BENjaMíNa 
koSnáča 31. 1. 2016 
v koSTolE 
Sv. ladiSlava

pripravujEME

Slávenie  Zjavenia Pána, Epifánia, 
ľudove nazývané sviatkomTroch 

kráľov, má dlhú tradíciu a je jedným 
z najstarších sviatkov. Väčšina kresťa-
nov ho svätí 6. januára. V tento deň sa 
okrem troch kráľov, ktorí sú v Evan-
jeliu označení ako mudrci od východu 
(Mt kap. 2), pripomína aj premenenie 
vody v Káne Galilejskej, keď Ježiš zja-
vil svoju slávu a jeho učeníci uverili 
v neho (Jn 2, 1-11). 

     Spomínam si, že pred 70 rokmi, keď 
ešte Karlova Ves bola peknou, maleb-
nou dedinkou, kňaz s miništrantmi pre-
šiel celú obec, vošiel do každého domu 
a posvätil ho. Pamätám si to dobre a rád 
na to spomínam, lebo som bol vte-
dy miništrantom. Všetky bohoslužby 
a obrady vtedy vykonávali františkáni 
z Bratislavského kláštora. Spomínam 
si na pátra Akurza Jakšiča, proviciála  
Celestína Lepáčka, bratov Rufína a Ka-
zimíra Fintu a na Mansvéta Drobného. 
Odvtedy sa už veľa zmenilo.

     Je paradoxom, že židovskí kňazi a zá-
koníci o príchode Mesiáša vedeli z Pís-
ma (Mich 5, 1), ale nešli sa pozrieť do 
Betlehema. Mudrci nevedeli takmer 
nič, a našli Ho. Klaňajme sa Mu aj my, 
avša nielen na Vianoce pri  jasličkách, 
ale nech celý náš život je cestou k po-
klone Bohu. V. T.

 Nedeľná kázeň vdp. Kosnáča  
(v anglickom jazyku) bola rozde-

lená na 5 bodov, v ktorých vysvetľoval 
5 základných vecí, ktoré je potrebné 
a bolo by dobré vedieť o Svätom Pís-
me, o Biblii.
Prvá vec je, že Sväté Písmo má moc 
zachrániť alebo zmeniť život. Druhá: 
Sväté Písmo je napísané nie v prvom 
rade ako nejaká historická príručka, 
ale ako list Nebeského Otca svojmu 
milovanému synovi alebo dcére. Tre-
tia dôležitá vec je, že Sväté Písmo je 
pôvodne ako taká mini knižnica, bolo 
napísaná na zvitkoch, má viacero častí, 
Starý zákon 46, Nový zákon 27. Štvrtá 
časť: hlavné príbehy Starého zákona sú 
nasledovné: Stvorenie sveta, Adam a 
Eva; Noe a potopa; Abrahám, Mojžiš, 
kráľ Dávid; Babilonské zajatie a Príbeh 
rodiny Makabejcov. V Novom zákone 
je to Ježiš, zvlášť jeho smrť a vzkriese-
nie; zoslanie Ducha Svätého – Turíce; 
Otvorenie Cirkvi pohanom; obrátenie 
sv. Pavla a jeho apoštolské cesty a po-
tom vízia sv. Jána apoštola v Knihe zja-
venia. A medzi tým sa nachádzajú roz-
ličné listy apoštolov. A posledná vec zo 
Svätého Písma je možno taká praktická 
myšlienka, ako čítať Sväté Písmo. Ja 
veľmi odporúčam si zvýrazňovať alebo 
podčiarkovať dôležité veci a ak sa dá, 
tak aj s niekým si to kde tu porozprá-
vať. Pochválený buď Ježiš Kristus !
 V. T.
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