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Všetkým kresťanom je známe, že 
kresťanská Veľká noc má svoj 

predobraz v tej židovskej. Menej zná-
my je fakt, že i židovská Veľká noc má 
svoje predobrazy. Moderní biblisti pou-
kazujú na fakt, že sviatky podobné tým 
veľkonočným, slávili orientálne civili-
zácie dávno predtým, ako Izrael vyšiel 
z Egypta. Niektoré nomádske kmene na 
Arabskom polostrove udržujú aj v sú-
časnosti dedičstvo starých civilizácií a 
oslavujú v jarnom období koniec zimy 
a začiatok nového cyklu života v príro-
de zvláštnymi náboženskými úkonmi. 
Veľká noc je teda sviatok, ktorý dostával 
v dejinách spásy viackrát nový, hlbší vý-
znam, až kým nedospel k svojmu vrcho-
lu a svojej plnosti – sláveniu tajomstiev 
Kristovej smrti a zmŕtvychvstania. 
Je zaujímavé sledovať, ako v našom 

prostredí svetské médiá a civiline pro-
filované prostredia separujú Veľkú noc 
od oslavy víťazstva Krista nad smrťou. 
Chcú sláviť sviatky v ich primitívnom, 
nerozvinutom zmysle, ako sviatky jary 
a prebúdzajúceho sa života. Tento aspekt 
ale nechýba úplne ani v kresťanskom 
chápaní Veľkej noci. Aj my ďakujeme 
počas týchto sviatkov za prebúdzajúci 
sa život. Význam je však omnoho hlbší. 
Na svet, ktorý po zime rozkvitne a ro-
zozvučí sa spevom vtáčikov, nedokáže-
me po paschálnych udalostiach hľadieť 
bez toho, aby sme si uvedomili, že je 
to nový, vykúpený svet. Vďaka tomu 
už netreba oddeľovať pôsobenie Boha 
od radosti zo života, lebo práve Božia 
prítomnosť spôsobuje, že svet už nie 
je pre nás väzením prírodných cyklov, 
ale miestom, kde sa zjavuje Boh, ktorý 

nám prináša evanjelium o zmysle života 
v akejkoľvek jeho fáze.
Naša farnosť tento rok prežije Veľkú noc 
s výnimočným akcentom na radosť z no-
vého života, pretože pri slávení Veľkej 
noci sa v kostole sv. Františka v krste 
zrodia nové Božie deti. Je to znak toho, 
že vo farnosti prúdi Boží život a že naše 
spoločenstvo je v Duchu Svätom živé 
a plodné. Verím, že tohtoročné sviatky 
prinesú našej farskej rodine silné po-
vzbudenie vo vyznávaní viery v Zmŕt-
vuchvstalého Krista. Nech vás Pán napl-
ní svojím pokojom.

P. Jozef Sukeník, OFMConv.

Chráň láska 
mláďatká
Bc. Katarína Čibová

Tvoj úsmev nádej mojich dní
Túlanie prekrásne v dúhovom úbočí
Láska liahne nevinné vtáčatká
Chráň láska všetky mláďatká

Chráň ich láska svojou dlaňou
Veď bolesť bola pre nich
Priveľkou daňou
Priťažkým úderom
Bola opustenosť a samota
Opatruj ich v nehe kvetov a úsilí včiel
Veď voňavá to dobrota 
Voňavá medom

Krotká pokora
Soľ a chlebík padajúci zo stola
Dieťa je zázrakom lásky
Každé mláďatko zázrakom sa volá
Veď láska v jeho počatí bola

kresťanská Veľká noC
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národný týždeň manželstVa

Prší, tanCujeme...

Od 8. do 14. februára 2016 sa u nás 
na Slovensku uskutočnil už šiesty 

Národný týždeň manželstva. Národ-
ný týždeň manželstva bol aj tento rok 
oslavou vernosti, lásky a vzájomnej po-
zornosti, ktoré sú základnými atribútmi 
každého dobrého manželstva.  
Týždeň manželstva po prvýkrát zorga-
nizovali vo valentínskom týždni v An-
glicku pred 18 rokmi. Otcom myšlien-
ky bol Richard Kane a jeho manželka 
Mária. Táto pozitívna kampaň si veľmi 
rýchlo získala priaznivcov v mnohých 
ďalších krajinách a dnes je organizova-
ná vo viac ako 20 krajinách na 4 kon-
tinentoch.
Národný týždeň manželstva je ini-
ciatíva, ktorá je vyjadrením ocenenia 

Začiatkom februára sme mali Ná-
rodný týždeň manželstva. Poroz-

právalo sa vtedy o manželstve všeličo. 
I ja sama som sa  modlila za manžel-
stvo mojich rodičov, aby naďalej na 
ňom spočívala priazeň a  požehnanie 
Pána. 
Práve v tom čase som na internete na-
razila na zaujímavý článok, kde nebol 
uvedený ani autor a ani neviem, či je to 
skutočne pravda. Jeho obsah ma však 
vnútorne mimoriadne oslovil a ešte 
dlho som o ňom premýšľala. Aj keď 
nie som autorkou a nemám ani od koho 
pýtať súhlas, predsa pokladám za po-
trebné sa oň s čitateľmi nášho farského 
časopisu podeliť.
Ráno, okolo pol deviate, keď už bol 
pracovný deň v plnom prúde, dora-
zil k lekárovi postarší muž, možno vo 
veku okolo 80 rokov. Dôvodom jeho 
návštevy bolo odstránenie stehov po 
chirurgickom ošetrení reznej rany na 
prste.
Pán povedal, že sa veľmi ponáhľa, pre-
tože o deviatej už musí byť na inom 

stretnutí. Lekár, vidiac, že pacient je 
nervózny, povedal, aby si sadol a poč-
kal, pretože práce je veľmi veľa a môže 
sa stať, že to potrvá aj hodinu, kým 
príde na neho rad. Keďže pán bol netr-
pezlivý a stále sa díval na hodinky, roz-
hodol sa lekár, že ho predsa len vybaví.
Pri kontrole zistil, že rana je dobre 
zahojená a tak si od kolegu zaobsta-
ral potrebné nástroje. Odstránil stehy, 
previazal ranu a len tak mimochodom 
sa pacienta opýtal, kam sa tak veľmi 
ponáhľa. Ten odpovedal, že sa musí 
ponáhľať do sanatória, aby sa spolu 
so svojou manželkou mohol naraňaj-
kovať. Tak sa lekár opýtal na jej zdra-
vie. Starší pán povedal, že manželka je 
v sanatóriu už niekoľko mesiacov a že 
má Alzheimerovu chorobu. Ako tak 
spolu hovorili, lekár sa pacienta spýtal, 
či by to jeho manželku veľmi vyviedlo 
z miery, keby prišiel trošku neskôr. Pán 
na to uviedol, že jeho manželka už dlho 
nevie, kto on je a že ho už 5 rokov ne-
spoznáva.
To lekára prekvapilo a tak sa opýtal: 

„A Vy napriek tomu dochádzate za ňou 
každé ráno, aj keď ona nevie, kto ste?“ 
Pán sa len usmial, poklepal lekára po 
ruke a odpovedal:“ Ona ma nepozná, 
ale ja viem, kto je ona!“
Dotyčný doktor sa musel veľmi premá-
hať, aby udržal slzy...a pomyslel si, že 
takú lásku by chcel v živote mať.
Takú lásku by som chcela mať v živote  
aj ja a takú lásku žičím všetkým našim 
farníkom.
Na záver článku bolo pripojených ešte 
niekoľko pekných myšlienok:
•  Skutočná láska nie je telesná, ani ro-

mantická.
•  Skutočná láska spočíva v prijímaní 

všetkého, čo je, bolo, bude a nebude.
•  Najšťastnejší ľudia nemusia mať akurát 

to najlepšie zo všetkého, oni si navzá-
jom dávajú najlepšie z toho, čo majú.

•  V živote nejde o to, ako prežiť búrku, 
ale o to, ako tancovať aj v daždi.

•  Všetci starneme, už zajtra sa náš život 
môže skončiť a preto ho žime naplno 
s láskou a oddanosťou.

a. m. š.

manželom, povzbudením pre ich spo-
ločný život a inšpiráciou pre ďalšie 
obdobie. Nie je to len o dokonalých 
manželstvách, nie je ani určený len pre 
dokonalých manželov – je to však prí-
ležitosť pre všetkých tých, ktorí sa pre 
manželstvo rozhodli, denne čelia man-
želským výzvam a to bez ohľadu na to, 
v akom rozpoložení sa ich manželstvo 
práve nachádza. Tento týždeň vytvára 
priestor, aby sa manželia zastavili, pri-
pomenuli si dôvody, ktoré ich viedli k 
tomu, že sa rozhodli pre spoločný ži-
vot, obnovili romantiku, rozhodli sa 
zdokonaliť v určitých manželských 
zručnostiach, alebo jednoducho len 
urobili niečo milé jeden pre druhého.
Vyvrcholenie týždňa sa v našej far-

nosti uskutočnilo v nedeľu 14. 2. 2016 
práve na sviatok sv. Valentína. Pri 
všetkých svätých omšiach v oboch 
našich kostoloch kňazi udeľovali 
manželom osobitné požehnanie. v. š.
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Bolestné utrPenie

V dnešnom príspevku by som sa 
rada podelila o svoje svedectvo. 

Od malička som sa spolu s mojou ma-
minkou starala o ťažko chorú babič-
ku, ktorá bývala s nami. Jej choroba 
bola veľmi bolestná. Ako maličká som 
bola jej opatrovateľkou, ošetrovateľ-
kou i zdravotnou sestričkou. Babička 
ma zaučila, ako ju mám ošetrovať, ako 
jej mám pomáhať. Najťažšie pre mňa 
bolo pozerať sa a vnímať každodenne 
jej bolestné utrpenie. Neraz som preto 
veľmi plakala. Pomáhalo mi ako dieťa-
ťu ísť do školskej kaplnky a tam Pánovi 
to odovzdávať. Utrpenie bolo ťažšie, 
než dieťa dokázalo uniesť. Ale Pán mi 
pomáhal, posilňoval ma. Dnes viem, 
že keby som Ho neprosila o pomoc, 
neuniesla by som bremeno toho utrpe-
nia. Takto veľmi skoro som sa stretla 
s utrpením a krížom. Kto by chcel byť 
takto blízko kríža? Ja som však videla 
babičku trpieť s láskou. A s touto skúse-
nosťou sa chcem podeliť s vami. 
Utrpenie vždy bude tajomstvom a ne-
nájdeme odpovede na naše otázky 
ohľadne utrpenia. Sama som sa naučila, 
že ho treba prežívať s láskou, s láskou 
ho obetovať a tiež odovzdávať Páno-
vi. Babička nám všetkým vyprosila 
hojnosť milostí a požehnania obetova-
ním svojich bolestí a utrpení. Utrpenie 
nevymizne, my sa musíme naučiť, čo 
s ním máme robiť. Vždy som sa ako 
maličká pozerala na ukrižovaného 
Pána Ježiša, rada som sa modlila pred 
krížom. V Jeho bolestných ranách sme 
nachádzali s babičkou útechu a pomoc 
i skrýšu v našich ranách. Utrpenie sa 
nestratilo,  ale už viem, čo s ním robiť 
a že ho nesmiem premrhať. Všetko bo-
lestné obetujem. 
Ako diétna sestrička som sa ďalej stre-
távala s chorými  a trpiacimi v nemoc-
niciach, navštevovala som aj liečebne 
a hospice, chorých, opustených, chodila 
som ich utešovať a byť s nimi, poroz-
právať sa, pohladiť ich.  Obyčajná náv-
števa ich naplnila svetlom a poznaním, 
že nie sú sami. Príbuzní neraz za nimi 
neprišli.  

Stretávam sa aj teraz s trpiacimi a cho-
rými, ktorým sa snažím pomáhať vo 
svojej práci. Stáva sa mi, že plačúceho 
trpiaceho treba objať, vypočuť. Pla-
kali mi už toľkí na srdci.  Je to krásna 
i ťažká veľmi náročná práca. A z týchto 
všetkých mojich osobných skúseností 
som sa dostala k tým najohrozenejším, 
najbezbrannejším, najopustenejším – 
k nenarodeným deťom. Rada by som 
tu uviedla citáciu zo slov otca bisku-
pa Baláža, v roku 2009: ,,Nenarodené 
deti sú najzraniteľnejšie, najslabšie 
a najohrozenejšie zo všetkých. Denne 
zomierajú po státisícoch na následky 
umelého potratu, hormonálnej antikon-
cepcie, umelého oplodnenia, prenatál-
nej diagnostiky, umierajú v moderných 
laboratóriách a mraziacich boxoch ako 
výskumný materiál na získavanie kme-
ňových buniek či klonovanie. Preto po-
trebujú našu pomoc. Treba chrániť ľud-
ský život od počatia. V zdravotníckych 
zariadeniach prichádzajú nenarodené 
deti o život. Tie deti treba chrániť a po-
máhať im...“ Prosím o Vašu pomoc pre 
tieto detičky. 
Keď sa pozerám na Ježišovo Srdce, vi-
dím v ňom ponorené nenarodené deti, 
ktoré veľmi miluje, sú v hlbinách Jeho 
Srdca. Ježiš je láskavý, milosrdný, sú-
citný, má veľmi citlivé – spolutrpiace 
Srdce.  Vieme zo sv. písma, že Ježiš 
miloval deti, bral ich do náručia, objí-
mal ich, požehnával. Prečo by lúče Jeho 

milosrdnej lásky neobklopili aj nenaro-
dené deti, ktoré denne zabíjajú v našich 
nemocniciach?
Nie je to smutné, že o nejaké oddelenie 
ďalej sa snažia zdravotníci detské živo-
ty zachrániť, ale na inom oddelení deti 
zabíjajú?  Tak ako maličká som všetko 
odovzdávala do Ježišových bolestných 
rán, tak odovzdávam aj tieto deti Ježi-
šovým bolestným ranám, nech ich tam 
ukryje, v nich im dá sať krv Jeho lásky. 
Prosím nech ich zachráni pred bolest-
ným zabitím Jeho bolestné umučenie...

Bc. Katarína Čibová

Čo ViaC Bolí 
nás
Bc. Katarína Čibová

Krehká je nádoba básne
Až samotná duša z toho užasne
Slová mojich svitaní
Prišli o svoju krásu a sú holé
Bolí ich ich nahota
Bolí to viac než samota
Čo viac bolí nás
A nepomohol pomocník čas
Rosa v náručí kvetov
Nie je ich vlastnou vôňou
Ona len ovlaží ich 
Svojou sviežosťou
Pohladká ich svojou nežnosťou
Ďakujú lúky každej ich pokornej čistej 
kvapke
Je to sťa nádej 
Sťa ruka topiaceho
Tápajúca po slamke
Vietor hýbe stromovými korunami
Žasneme nemo koľko bolesti je za nami
Nebo onemelo keď nás to bolelo
Neopustilo bdelo
V bdejúcej hodine 
Minúty sú bolestne iné
Ružičky moje len vy viete
A prezradiť to nesmiete 
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milosrdenstVo sVätého jána z Boha

V piatok, 19. februára 2016, sme 
v našom kostole sv. Františka pri-

vítali brata Joachima Mačejovského, 
provinciálneho predstaveného rehole 
Milosrdných bratov v Rakúsku, ktorý 
nám v rámci cyklu Katechézy u Mi-
noritov prednášal o Milosrdenstve. 
V úvode sa nás poslucháčov opýtal, 
či poznáme Jána z Boha. Zopár rúk sa 
zdvihlo a brat Joachim nám následne 
začal rozprávať o neobyčajnom živote 
tohto svätca, ktorého sviatok si pripo-
míname 8. marca. 
Ján z Boha sa narodil 8. marca 1495 
ako Ján Ciudad, zrejme v portugalskom 
Montemor-o-Novo. Podľa niekto-
rých životopisov ako 8-ročný odišiel 
z domu, buď ušiel za dobrodružným 
životom alebo bol unesený. Prišiel do 
Oropesy, kde sa stal pastierom dobyt-
ka. Ako mladý muž sa dal zverbovať 
do cisárskeho vojska, ale veľmi sa mu 
nedarilo. Pre stratu koristi mu dokonca 
hrozil trest smrti obesením, no na po-
slednú chvíľu bol omilostený. Vrátil sa 
do Oropesy k pastierskemu životu. Po 
čase sa opäť pridal k vojsku, aby sa zú-
častnil bojov proti Turkom. Turci však 
nakoniec ustúpili a k bitke nedošlo. Po 
tejto výprave sa Ján pobral do rodného 
mesta, ale keď tam nenašiel najbliž-

ších, odišiel do Andalúzie. Odtiaľ ho 
osud zavial do africkej Ceuty na stavbu 
pevnosti. Z utŕžených peňazí pomáhal 
živiť rodinu chorého priateľa. V roku 
1538 Ján odišiel do Gibraltáru a rozho-
dol sa stať predajcom kníh. Nakoniec 
sa usadil v španielskej Granade, kde si 
otvoril kníhkupectvo.        
20. januára 1539, na sviatok sv. Seba-
stiána, vypočul Ján Ciudad kázeň zná-
meho kazateľa Jána z Avily. Bol ňou 
tak mocne zasiahnutý, že ako šialený 

behal ulicami mesta, strhával zo seba 
šaty a prosil Krista o odpustenie. Ján 
roztrhal všetky svoje svetské knihy 
a nábožné rozdal. Naďalej sa bil, há-
dzal do blata a prosil o odpustenie, až 
ho okolie začalo považovať za blázna 
a zavreli ho do Kráľovskej nemocnice. 
Tam na vlastnej koži spoznal „liečebné 
procedúry stredoveku“ (bičovanie, po-
lievanie vodou...), ktoré podstupovali 
duševne chorí. Po nejakom čase sa Já-
nov stav zlepšil natoľko, že ho nechali 
slobodne sa pohybovať v nemocnici, 
čo on využil na posluhovanie ostat-
ným.   Po prepustení z nemocnice sa 
Ján v Granade začal starať o chudob-
ných. Chodil do lesa na drevo, ktoré 
potom predával a utŕžené peniaze roz-
dával biednym. Čoskoro sa mu poda-
rilo otvoriť prvú nemocnicu. O jedlo 
sa staral sám, keď s košom na chrbte 
a dvoma hrncami chodil po meste a kri-
čiac „Robte dobro, bratia!“ zbieral zvy-
šky jedál, šaty a milodary. Ján jedával 
až čo ostalo po chudobných a rozdával 
vlastné šatstvo tým, čo nemali žiadne. 
Okrem tohto pravidelne chodil do ve-
rejných domov, kde sa snažil obrátiť 
padlé ženy od hriechu. Keď sa mu ich 
podarilo zmeniť, z milodarov im dával 
veno, aby ich mohol vydať. Nejedna 
práve vďaka Jánovej pomoci ostala po-
tom až do smrti cnostnou ženou. 
Jánova činnosť sa čoskoro dostala do 
povedomia ľudí a raz ho na obed po-
zval biskup z Tuy, ktorý bol predsedom 
Kráľovského súdu v Granade. Nazval 
ho Jánom z Boha, lebo iba ten, kto je 
povolaný Bohom, môže robiť také 
skutky. Zároveň mu podaroval nové 
šaty, aby už nechodil ako žobrák, keď-
že svoje šaty rozdával. Ján odev prijal 
a údajne si ho až do smrti nevyzliekol. 
V roku 1547 založil Ján z Boha v Gra-
nade druhú nemocnicu na úbočí Go-
meles pri hlavnej vstupnej bráne k Al-
hambre. Na získanie ďalších financií 
putoval po Andalúzii a aj na Kráľovský 
dvor. Obetavosť Jána z Boha nám uka-
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14. VýroČie PosViaCky kostola sV. Františka

Na stredu 9. marca 2016 pripadlo 
14. výročie posviacky nášho 

kostola sv. Františka. Pri tejto príle-
žitosti sme pri sv. omši o 18.00 hod. 
ďakovali Bohu za tento dar, ktorého sa 
našej farnosti dostalo v r. 2002.
Svätej omši predsedal páter Martin M. 
Kollár. Vo svojom príhovore  zdôraznil 
význam nového chrámu pre Karlovu 
Ves a jej farnosť. Poukázal aj na sku-
točnosť, že vo farnosti nie sú prítomní 
len kňazi, ale aj rehoľníci a a ďalší bra-
tia pripravujúci sa štúdiom na kňazskú 
službu, čo má mimoriadny význam pre 
duchovný rozvoj všetkých farníkov. 
Pripomenul tiež, že sa kostolu dostalo 
Božej priazne aj v tom, že odtiaľto po-
chádza  ďalší bohoslovec, či dievčina 
pripravujúca sa na rehoľný život.
Všetko toto sú zjavné milosti pôsobe-
nia Ducha Svätého. Je však na nás všet-
kých, aby sme aj my osobne boli chrá-
mami Ducha Svätého. Na záver svojho 
príhovoru nás páter Martin povzbudil, 
aby sme svoje chrámy neustále upev-
ňovali a odolali tak všetkým ťažkos-
tiam, ktoré život každodenne prináša. 
 v. š. 

zuje aj známy výjav zachytený štetcom 
maliara, kde Ján vynáša ľudí z Kráľov-
skej nemocnice, ktorú zachvátil požiar. 
Hoci si mnohí vtedy mysleli, že z pla-
meňov nevyjde živý, ako zázrakom 

prežil bez ujmy, iba 
mu trocha obhoreli 
mihalnice a obočie. 
V roku 1550 sa roz-
vodnila rieka Genil 
a plávalo v nej veľa 
dreva, ktoré by mohli 
použiť na kúrenie. 
Ján a jeho pomocníci 
z nemocnice zača-
li vyťahovať drevo, 
ale nešťastnou náho-
dou rieka zachytila 
chlapca. Ján z Boha 
mu chcel pomôcť a 

vrhol sa do vody. Chlapca sa mu ne-
podarilo zachrániť a navyše v ľadovej 
vode vážne prechladol.  Ján pochopil, 
že sa blíži jeho smrť, a tak spísal všet-
ky dlhy nemocnice a postaral sa o ich 

zaplatenie. Z choroby sa už nezotavil 
a 8. marca nad ránom ho našli kľačať 
s krížom v ruke mŕtveho. Po smrti Jána 
z Boha jeho nasledovatelia založili re-
hoľu Milosrdných bratov (Hospitálska 
rehoľa sv. Jána z Boha), ktorej členovia 
okrem sľubu čistoty, chudoby a posluš-
nosti skladajú aj sľub hospitality, čiže 
starostlivosti. 
Ján z Boha sa po svojom obrátení do-
slova vrhol do lásky k blížnym. Ro-
bil pre Boha to, čo pociťoval, že Boh 
robí pre neho. Bol súcitný a milosrdný. 
Odovzdal sa celý a bez hraníc, v pre-
svedčení, že Boh už to spravil pred 
ním.  Dňa 16. októbra 1690 bol Ján 
z Boha Alexandrom VIII. vyhlásený 
za svätého. Je patrónom Granady, cho-
rých, nemocníc, doktorov, ošetrovate-
ľov, kníhkupcov a kníhtlačiarov.   M. V.
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PoPolCoVá streda

Popolcová streda,  alebo  aj škaredá 
streda,  je v rímskokatolíckom li-

turgickom kalendári prvý deň pôstneho 
obdobia. Jej termín pripadá na 40. deň 
pred Veľkou nocou; do týchto 40 dní 
sa nepočítajú nedele, preto v reálnom 
živote pripadá Popolcová streda na 46. 
deň pred Veľkonočnou nedeľou. 

Na dedinách ešte pretrváva (aj sa obno-
vuje) zvyk, že  mládenci obradne ”po-
chovávajú” basu, symbol dedinských 
tancovačiek. Názov dňa pochádza zo 
zvyku páliť palmy či bahniatka z Kvet-
nej nedele z minulého roka. Takto zís-
kaný popol sa používa pri bohoslužbe 
Popolcovej stredy, kedy sú veriaci po-
značení krížikom, popolom na čelo. 
Poznačenie popolom je sprevádzané 
slovami: ”Pamätaj, že si prach a na 
prach sa obrátiš.“ alebo ”Kajajte sa a 
verte evanjeliu.“ Je to symbol pokánia, 
ktorý sa vzťahuje na blízkovýchodnú 
tradíciu, kde si ľudia na znamenie po-
kánia pred Bohom sypali popol na hla-
vu. Od tohto sa odvíja aj často používa-
ná formulka i v živote neveriacich ľudí, 
že keď človek urobí chybu a prizná ju, 
tak si „sype popol“ na hlavu a snaží sa 
napraviť čo spôsobil, resp. čo pokazil.
Tohtoročná Popolcová streda pripadala 
na 10. februára.  V  kostole sv. Micha-
la Archanjela,  rannú sv. omšu o 06:45 
hod. slúžil páter Jozef Súkeník. Na 
zvýraznenie starobylosti tohto obradu, 
ktorý má korene ešte v Starom zákone, 
bol použitý ornát aký sa používal pred 
II. Vatikánskym koncilom a ktorý si na 
tento účel požičal. Ornát je veľmi pek-
ný a pre starších farníkov má veľkú vý-
povednú hodnotu (a myslím, že nielen 
pre nich). 
Večernú sv. omšu o 18.00 hod. v kosto-
le sv. Františka slúžil páter Tomáš Les-
ňák. Vo svojom príhovore nám plastic-
ky priblížil mnohé, často sa opakujúce 
hriechy, zdôraznil, že každý z nás je 
hriešny a pripomenul, že práve v tomto 
období je osobitne žiadúce uchýliť sa 
k modlitbe, pokániu, pôstu a almužne, 
čo nám môže a má pomôcť k tomu, aby 
sme sa vo svojom srdci zmenili. v. š. 
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sVätoBlažejské Požehnanie

drahí karloVešťania

Katolícka cirkev si každoročne  
3. februára pripomína sviatok  

sv. Blažeja. Patrí medzi svätých, kto-
rých úcta sa veľmi rozšírila medzi 
kresťanským ľudom, ale o jeho živote 
máme veľmi málo historicky podlože-
ných správ. Viac-menej je isté, že bol 
biskupom v Sebaste, v ďalekom Ar-
ménsku, kde aj zomrel ako mučeník za 
cisára Licínia,  niekedy okolo roku 316.
Staré životopisy, v ktorých sa historic-
ké údaje spájajú s legendárnymi, ho-
voria, že sv. Blažej bol pôvodne lekár. 
Neskôr sa stal biskupom v meste Seba-
ste. Keď vypuklo prenasledovanie za 
cisára Licínia, Blažej sa skryl v horách, 
kde žil v jednej jaskyni spolu s divými 
zvermi. Objavili ho poľovníci, ktorí o 
ňom podali správu úradom. Úrady dali 

V septembrovom čísle nášho farské-
ho časopisu sme si pripomenuli, 

že v druhej polovičke 19. st.- v roku 
1860 naši predkovia dokázali za 4 me-
siace svojou obetavou prácou postaviť 
kaplnku sv. Jána Nepomuckého, ktorá 
bola slávnostne konsekrovaná 30. sep-
tembra 1860. Naši otcovia v rokoch 
1935 -36 túto kaplnku rozšírili na sú-

časný kostol sv. Michala Archanjela, 
ktorý je nám taký drahý a mnohí zo 
súčasnej generácie sa naozaj veľmi 
aktívne podieľali na jeho zachovaní 
v dobe totality. Posvätený bol 28. júna 
1936 a v tomto roku oslávime 80. vý-
ročie tejto významnej udalosti. Mnohí  
naši starší spoluobčania venovali vý-
stavbe či obnove tohto Božieho stánku 

desiatky hodín usilovnej práce. Na vás 
sa teraz obraciame s prosbou, aby ste 
obetovali hodinku času na to, pohladať 
medzi svojimi vecami staré fotografie 
Karlovej Vsi. Kontaktujte prosím pátra 
Jozefa Súkeníka OFMConv. alebo vá-
šho starého Karlovešťana Vojta Tótha. 
Vopred ďakujeme za porozumenie 
a ochotu.

Blažeja uväzniť. Námestník Agriko-
las ho vyzval, aby obetoval modlám. 
Keď to nespravil, sudca ho dal privia-
zať k stĺpu, bičovať a potom mučiť. 
Pri súde Blažeja rozličnými spôsobmi 
nútili, aby sa zriekol kresťanskej viery. 
Bili ho, zavesili ho za ruky na strom a 
telo mu driapali železnými hrebeňmi. 
Napokon ho sťali.
Vo väzení prichádzali k biskupovi chorí 
a on ich uzdravoval. Zvlášť sa spomína 
prípad chlapca, ktorému sa zachytila 
v hrdle kosť a hrozilo mu zadusenie. 
Matka ho priviedla k uväznenému bis-
kupov. Ten sa vrúcne pomodlil, požeh-
nal dieťa a chlapec sa uzdravil. Inej 
chudobnej žene - vdove zachránil pra-
siatko, ktoré jej ulúpil vlk.

Úcta sv. Blažeja sa rozšírila najprv na 
Východe, kde má tento mučeník svia-
tok 11. februára. Neskôr sa stal sv. Bla-
žej známym aj na Západe, kde ho ľud 
uctieval tými najrozličnejšími spôsob-
mi. Najčastejšie sa tento svätý biskup 
a mučeník uctieva ako ochranca pred 
chorobami hrdla. V tejto súvislosti sa 
vyvinulo i známe svätoblažejské po-
žehnanie hrdla, ktoré sa udeľuje na 
jeho sviatok.
Večernú svätú omšu k tomuto sviat-
ku  tento rok v našej farnosti slúžil 
páter Martin. Na záver omše požehnal 
kríž vytvorený zo sviec a následne ude-
lil prítomným farníkom svätoblažejské 
požehnanie. v. š. 
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Cti otCa sVojho

starí karloVešťania

Páter Jozef Bartkovjak SJ  si  tým 
najkrajším spôsobom uctil životné 

jubileum – 80. narodeniny svojho otca 
- slávnostnou koncelebrovanou svätou 
omšou v nedeľu  21. februára 2016 
v kostole sv. Františka. Koncelebro-
vali dvaja reholní bratia – jezuiti:  bý-
valý provinciál  jezuitov na Slovensku  
P. Emil Váni SJ a P. Martin Šebo SJ .

   Ku gratulácii sa pripája aj redakcia far-
ského časopiu Svätý Michal.

                                                                                                                   Vojto Tóth

Starí karlovešťania sa rozlúči-
li v bratislavskom krematóriu so 

svojim organistom, výborným volejba-
listom, šachistom,  dobrým priateľom 
a vzácnym človekom.
Ing. Libor Fronc sa narodil  2.marca 
1927 v Karlovej Vsi v rodine vinohrad-
níka Ondreja Fronca a Terézie rodenej 
Vavrincovej ako najmladší z piatich 
detí. Základnú školu absolvoval v Kar-
lovej Vsi a v ďalšom štúdiu bol zamera-
ný na učiteľský smer. Pracoval v štátnej 
správe. S manželkou Hildou rodenou 
Hablovičovou vychovali 4 deti. Popri 
zamestnaní študoval na Vysokej škole 
ekonomickej. Pracoval ako vedúci od-
delenia a neskôr ako riaditeľ odboru na 
Ministerstve finmancií až do odchodu 
do dôchodku.
V Karlovej Vsi, v širokej rodine a me-
dzi priateľmi bol veľmi obľúbený. Bol 
organistom v kostole sv. Michala Ar-
chanjela. Hudba bola jeho srdcovou 
záležitosťou, rád hral na klavíri a na 
harmonike. Mnohí s vďakou spomí-
najú, že ich učil hrať na klavíri. Mal 
talent nielen na hudbu ale aj na šport. 
Bol výborným volejbalistom a hral za 
Sokol Karlova Ves a za mužstvo Loko-
motíva Bratislava. Úspešný bol v šachu 
a to v poslednom období aj cez počítač. 
Ako dôchodca sa venoval vnúčatám 
a pravnúčatám. Rád s nimi chodil do 

prírody spoznávať krásy Slovenska, 
ktoré mal tak rád.
Po dlhšej chorobe si ho Pán povolal 
v nedeľu 13.marca 2016. Posledná roz-
lúčka bola veľmi dojímavá. Pohrebné 
obrady v bratislavskom krematóriu slú-
žil 17.marca 2016 kapucín- gvardián 
páter Miroslav.  
Slová motta smútočného oznámenia  
„Ako ticho žil, tak ticho odišiel, skrom-
ný vo svojom živote, veľký vo svojej 
láske a dobrote“ presne vystihujú jeho 
osobnosť i atmosféru poslednej rozlúč-
ky. Vojto Tóth

Sv Michal MAREC 2016.indd   8 20.3.2016   19:37



9

SVÄTÝ MICHALfarský časopis  •  2 / 2016  •  ročník XXIII

 krížoVá Cesta

Charakteristickou modlitbou pre 
pôstne obdobie je Krížová cesta.  

Je symbolickou cestou Ježiša Krista od 
odsúdenia Pontským Pilátom s krížom 
po Via Dolorosa na horu Golgota, kde 
bol ukrižovaný. Podľa miesta svojho 
cieľa je nazývaná Kalvária. Pripomeň-
me si túto cestu s františkánmi počas 
našej farskej púti vo Svätej zemi. Pri 
jednotlivých zastaveniach sledujeme 
udalosti spojené s ukrižovaním, uvedo-
mujeme si podiel našej viny a nekoneč-
nú lásku Pána Ježiša. 
Púte kresťanov do Svätej zeme sú do-
ložené od 4. storočia. Koncom starove-
ku a na začiatku stredoveku boli púte 
z Európy do Svätej zeme veľmi obtiaž-
ne. Svätý Petronius, biskup z Bologne, 
nechal preto postaviť vo svojej diecéze 
napodobeninu Božieho hrobu a ďalších 
objektov a vsadil tieto do terénu pričom 
nechýbala ani Golgota. Vplyvom fran-
tiškánov sa potom Krížová cesta rozší-
rila do ďalších zemí Európy. S obľubou 
sa pritom využíva kopcovitý terén, tak 
aby 12. zastavenie tvorilo vrchol. 
Krížovou cestou nazývame i výtvarné 
spracovanie jednotlivých zastavení, 
ktoré máva najčastejšie podobu cyklu 
obrazov v kostole alebo jednotlivých 
kaplniek v príhodnom teréne. Najväč-
šou a najhodnotnejšou na Slovensku je 
Kalvária nad Banskou Štiavnicou. Naj-
vyšie položená Kalvária v Strednej Eu-
rópe je Pekná vyhliadka vo Vysokých 
Tatrách. Pre nás najbližšou je Kalvária 
v našom najstaršom pútnickom mieste 
– v Marianke.
Kríž je nielen znakom spásy, ale je aj 
vrcholným vyjadrením lásky. Páter 
Milan Bubák SVD vo svojich úvahách 
napísal: „Kríž je naozaj symbolom ľud-
ského zla v tom najhoršom a Ježiš pre-
transformoval práve tento symbol do 
symbolu víťazstva a lásky. Kristus pre-
vzal na seba to najhoršie, čo sú ľudia 
schopní vymyslieť a urobiť (ukrižova-
nie) a porazil to. Áno , on to urobil, pre-
tože mu záležalo na nás. On sa pustil 
do boja a zvíťazil. On pretransformoval 
kríž, symbol ľudskej brutálnej nenávis-
ti, do podivuhodnej transformácie, do 

symbolu nádeje a víťazstva, odvahy 
a lásky.“ (UPC Bratislava: Kríž Kristov 
– vrcholný znak lásky, 10.4.2006)
V príprave na Veľkú noc, sviatok Kris-
tovho víťazstva, konali sa v našej far-
nosti pobožnosti Krížovej cesty v pia-
tok o 17:30 hod. a v nedeľu  o 15:00 
hod. v kostole sv. Františka.

Vojto Tóth
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nedeľa laetare

milá náVšteVa

Veľkonočné obdobie  začína Po-
polcovou stredou. Pre kresťana je 

veľmi dôležitou časťou  40-dňový pôst,  
ktorého obsahom je vnútorná  duchov-
ná príprava . Nedele pôstneho obdobia 
majú osobitné pomenovanie:
l.  pôstna nedeľa:  Invocavit   

(Bude ma vzývať )
2.  pôstna nedeľa:  Reminiscere  

(Rozpomeň sa )                                                                                                  
3. pôstna nedeľa:  Oculi (Oči )
4. pôstna nedeľa:  Laetare (Veseľte sa )
5. pôstna nedeľa:  Iudica (Smrtná )
6. pôstna nedeľa: Palmarum (Kvetná )

Šiestou pôstnou nedeľou sa začína 
predveľkonočný Veľký týždeň. 
Pôst je formou pokánia. Pre kresťana je 
pôstne obdobie časom, kedy sa má usi-
lovať o obrátenie, zmenu zmýšľania, 
uvažovať nad svojím životom a kajať 
sa.  Pán Ježiš zdôraznil: „Robte poká-
nie, lebo sa priblížilo nebeské kráľov-
stvo“ (Mt 4, 17).  Liturgická farba pôst-
neho obdobia je fialová. Výnimku tvorí  
4. pôstna nedeľa  „Laetare “, kedy si 

Na prvý piatok  5. 2. 2016 pri večer-
nej sv. omši v kostole sv. Františ-

ka sme zažili  prekvapenie, pretože sme  
mohli privítať br. Vladimíra Františka 
Hubalovského, ktorý do kláštora prišiel 
aj so skupinou mladých ľudí z farnos-
ti minoritov v Jihlave, kde vykonáva 
diakonskú službu. Mnohí z našich far-
níkov si ho určite pamätajú, keďže bol 
v bratislavskej komunite minoritov po-
čas svojho teologického štúdia. v. š. 

kňaz oblieka rúcho ružovej farby, ktorá 
vyjadruje nádej na spásu a názov do-
stala od  úvodnej omšovej antifóny La-
etare Ierusalem (Raduj sa Jeruzalem). 
Zaznamenali sme tú radosť aj my, keď 
páter Jozef prišiel k oltáru v ružovom 
ornáte. Najdôležitejším úkonom tohto 
obdobia je však veľkonočná spoveď. 

Tomu napomáha aj nová pastorač-
ná tradícia, zavedená Svätým otcom 
Františkom v roku 2014 „24 hodín pre 
Pána“ od piatku do soboty pred 4. pôst-
nou nedeľou, ktorá spočíva v otvorení  
niektorých kostolov pre možnosť spo-
vede, modlitby alebo rozhovoru s kňa-
zom. Vojto Tóth
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naše ruženCoVé BratstVo

Medzi aktívne spoločenstvá našej 
farnosti patrí Ružencové brat-

stvo. Zakladaním Ružencových brat-
stiev poveril pápež sv. Pius V. dňa 15. 
septembra 1569 Rehoľu Kazateľov 
- dominikánov  a poveril ich, aby roz-
širovali modlitbu posvätného ruženca 
v celej latinskej cirkvi. Generálnym 
promótorom pre ruženec je v súčas-
nosti fr. Louis-Marie Ariňo-Durand 
OP. U nás sa nachádza Dominikánske 
mariánske centrum v Košiciach a pro-
mótorom pre ruženec na Slovensku je 
P. Melichar Matis OP.
Ružencové bratstvo tvorí spoločen-
stvo duchovne zjednotených veriacich 
s úmyslom prosiť a osobitne uctievať 
preblahoslavenú Pannu Máriu, kráľov-
nú posvätného ruženca, prostredníc-
tvom modlitby posvätného ruženca. 
Cieľom je spása duší, neustály pokrok 
členov Ružencového bratstva na ceste 
ku kresťanskej dokonalosti a šírenie 
mariánskej úcty.
V našej farnosti bolo Ružencové brat-
stvo založené 2. októbra 2000. Prvou 
horliteľkou bratstva bola Anna Stra-
ková. Od 12. júna 2008 túto funkciu 
zastáva JUDr. Soňa Gáťová. Stretnu-
tia Ružencového bratstva sa konajú 
pravidelne každý masiac. Duchovným 
otcom je páter Martin Mária Kollár 
OFMConv.,  ktorý veľmi starostlivo 
pripravuje na každé stretnutie duchov-
ný program. Členovia sa stretli 15. 
marca 2016 v pastoračnej miestnosti 
kláštora. Po úvodnej modlitbe a otvo-
rení stretnutia si pripomenuli nosné 
myšlienky z predchádzajúceho stretnu-
tia o Púti radosti do Vysokej nad Uhom 
k hrobu Anky Kolesárovej. Potom ho-
voril páter Martin o ceste svätého otca 
Františka do Mexika a o význame jeho 
stretnutia s moskovským patriarchom 
Kirillom na Kube. Nosným bodom 
programu bola kniha konvertitu Scotta 
Hahna : Kto si, Mária ? Z celej rodi-
ny iba babička bola katolíčka. Niekoľ-
ko rokov po jej smrti sa začal modliť 
ruženec a po mesiaci si uvedomil, že 
jeho nepriznivá situácia sa zmenila 
v deň, keď sa prvýkrát modlil ruženec 

a vyznal:  „Spoznal som svoju Matku“.
Mariánska úcta začína dôkladnou teoló-
giou, lebo všetko, čo Panna Mária robí, 
vyplýva z jej vzťahu k Bohu. Je to od-
poveď na Boží plán a je s ním v úplnej 
zhode. Páter Martin citoval svätého Jána 
Pavla II. ktorý povedal: „ Boh vo svo-
jom najhlbšom tajomstve nie je samotár, 
ale rodina, pretože má v sebe otcovstvo, 
synovstvo a podstatu rodiny, ktorou je 
láska“ (Puebla 1979). Zdôraznil, že Ta-
jomstvo Boha je prameňom všetkých 
ostatných tajomstiev viery a svetlom, 

ktoré ich osvetľuje. Potom sa zaoberal 
významom pojmu „žena“ v biblii v sú-
vislosti s Pannou Máriou. V diskusii bola 
venovaná veľká pozornosť nedeľnému 
evanjeliu   Jn 8, 1-11 o žene pristihnutej 
pri cudzoložstve, ako aj púti v Nitre – 
Matka všetkých národov. Pripravuje sa 
púť do Krakova a Sanktuária Božieho 
miosrdenstva v Lagiernikach. Z prí-
spevkov a milodarov sa uvažuje o adop-
cii ďalšieho dieťaťa. Stretnutie bolo 
zakončené modlitbou a požehnaním.                                                                          
 Vojto Tóth
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•  V utorok 2. 2. 2016 sme slávili Sviatok obe-
tovania pána

•  V stredu 3. 2. 2016 pri sv. omšiach nám naši 
pátri udeľovali svätoblažejské požehnanie

•  10. 2. 2016 na Popolcovú stredu počas sv. 
omše o 18.00 hod. nám liturgiu umocnilo aj 
vystúpenie farského zboru František

•  Vo štvrtok 11. 2. 2016 bol 24. svetový deň 
chorých. V tento deň bola počas večernej  
sv. omše o 18.00 hod. v kostole sv. Františka 
udeľovaná sviatosť pomazania chorých

•  V nedeľu 14. 2. 2016 v našich kostoloch 
kňazi udeľovali požehnanie manželským 
párom a vyprosovali im k tomu potrebné 
milosti 

•  V piatok 19. 2. 2016 po večernej sv. omši 
v Kostole sv. Františka sa uskutočnilo ďal-
šie stretnutie z cyklu Katechéza u minoritov. 
S prednáškou k nám zavítal br. Joachim Ma-

čejovský, provinciálny predstavený rehole 
milosrdných bratov v Rakúsku, ktorý sa nám 
prihovoril na  tému milosrdenstvo

•  V stredu 9. 3. 2016 sme si pri večernej omši  
slávnostne pripomenuli 14. výročie posviac-
ky kostola sv. Františka

•  V piatok 11. marca po sv. omši o 18.00 hod. 
bola v kostole sv. Františka prednáška o mi-
sijnom diele v Nairobi

•  Katolícka Jednota v dobe od 7. do  
11. 2016 zorganizovala pre útulok sv. Fran-
tiška v Levoči zbierku  detského oblečenia, 
posteľnej bielizne, čistiacich, pracích a hygie-
nických prostriedkov, trvanlivých potravín  
a kancelárskeho papiera.

•  Pobožnosti krížovej cesty počas pôstne-
ho obdobia boli v našej farnosti v kostole  
sv. Františka v piatky o 17.30 hod. a v nedele 
o 15.00 hod. aj s pašiovou kázňou

zaznamenali sme

•  Prvé sv. prijímania vo farnosti sa budú 
konať nasledovne:

- Spojená škola Tilgnerova - 16. apríla   
   2016
- ZŠ Karloveská 61 - 30. apríla 2016
- Spojená škola sv. Františka z Assisi -  
9. apríla a 23. apríla 2016

•  Duchovná obnova vo farnosti s P. E. Vel-
lom - 25. - 27. apríla 2016

•  Farská poklona Sviatosti Oltárnej  
- 25. mája 2016

PriPraVujeme
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