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N   a jeseň sme mali v Klbku zau-
jímavú katechéza pátra Tomáša 

o novembrových sviatkoch. V novem-
bri prežívame koniec liturgického roka 
a Cirkev sa venuje takzvaným posled-
ným témam. Posledné sú nielen pre spo-
mínaný koniec liturgického roka, ale aj 
preto, že sa týkajú konca čias. 
Hneď na začiatku novembra, 1.11. slávi-
me Sviatok všetkých svätých, čiže svia-
tok všetkých, čo už dosiahli cieľ a sú 
v nebi. Medzi nami – žijúcimi ešte na 
zemi a svätými v nebi existuje spojenie, 
a síce v tom zmysle, že my ich môžeme 
prosiť, aby za nás orodovali. Svätí nám 
svojím životom ukazujú a Cirkev nás 
povzbudzuje v tom, že je možné ísť tou 
cestou a žiť dobre. 
V ďalší deň, 2. novembra si pripomína-
me Pamiatku zosnulých, ľudovo dušičky. 
V tento deň sa modlíme za duše v očistci. 
Páter Tomáš nám vysvetlil, že duše, kto-
ré sú v očistci, žili dobre, ale ešte nie sú 
v plnej jednote s Bohom. Nestihli všetko 
usporiadať za života. S pátrom Tomášom 
sme sa zamýšľali nad tým, že je dobré 
vnímať náš život ako cestu, cestu ktorej 
cieľom je spoločenstvo s Bohom. Brať 
ťažkosti a útrapy ako skúšky, ktorými nás 
Boh vychováva a ktorými dozrievame. 
Brať život ako prípravu na vstup do neba. 
V ďalšom sme hovorili o význame zís-
kavania odpustkov počas odpustkovej 
oktávy. Rozprávali sme o podmienkach 
získania týchto odpustkov a najmä o dô-
ležitosti odpútania sa od hriechu. Páter 
Tomáš zavŕšil katechézu rozprávaním 
o nedeli Krista Kráľa. Je to posledná 
nedeľa v období cez rok a hovorí nám 
o tom, že jediným kráľom, ktorého krá-
ľovstvo je večné, je Ježiš Kristus. Táto 

Keď sa v rodine blíži narodenie die-
ťatka, rodičia obyčajne  finišujú 

s prípravou materiálnych podmienok, 
aby ich dcéra alebo syn prišli do pripra-
veného domova. Nie vždy je však tomu 
tak. Niekedy životné okolnosti spôsobia, 
že dieťa sa prihlási na svet v nehostin-
ných podmienkach, neraz v čase vojny, 
alebo prírodnej katastrofy.
My, kresťania, si práve v tomto období  
pripomíname až viac ako 2000 rokov 
starú udalosť – narodenie Pána Ježiša.  
Narodil sa v chudobnom Betleheme 
v skromných podmienkach.
Obrazne povedané, Pán Ježiš sa rodí 
každý rok a opäť k nám prichádza ako 
Boží Syn, ktorý prináša spásu. Sláve-
niu tejto udalosti predchádzajú prípravy 
materiálneho aj duchovného charakteru, 
ktoré vrcholia Božím narodením. Každý 
z nás svojim prístupom rozhoduje o tom, 
kde sa Pán Ježiš tohto roku narodí.  Či 
niekde v garáži, pivnici alebo na ulici, 

alebo či sa pre Neho  nájde miesto v na-
šom srdci, v našej rodine, v našej farnos-
ti. Vytvorme Mu teda čo najlepšie pod-
mienky, aby Božie Dieťa mohlo nielen 
prísť, ale aj prosperovať a rásť. Očistime 
si srdcia svätou spoveďou a pokorne mu 
ponúknime sami seba.
To je však len prvý, i keď nevyhnutný 
krok. Druhým by malo byť vedomie, že 
sme na ceste, ktorá nás má priviesť do 
konečnej stanice – do večného života.  
Pán Ježiš povedal: Ja som cesta, pravda 
a život. Nik nepríde k Otcovi, iba cezo 
mňa. Tak sa chyťme s Ježišom za ruky 
a pod Jeho vedením vykročme v ústrety 
Jeho druhému príchodu, ktorý bude zna-
menať konečné víťazstvo Jeho Lásky.
Vyprosujme si spoločne  milosť, aby 
sme mali odvahu a vytrvalosť nasledo-
vať nášho Pána, ktorý opäť prichádza na 
tento svet pre každého z nás. v. š.

Kde sa tohto roKu 
narodí Ježiško?

obzretie sa 
za novembrom
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nedeľa je dobrou zvesťou o sudcovi, 
ktorým je Ježiš Kristus, ktorý raz zjaví 
zmýšľanie našich sŕdc a ukáže spravod-
livosť. Celý mesiac november sa nesie 
v duchu premýšľania o živote vo večnos-
ti. Páčila sa mi myšlienka pátra Tomáša, 
brať život nie ako boj, ale ako cestu, na 
ktorej sa každý deň učíme niečo nové. 
Nevidieť vo všetkom len prekážky, ale 
nové skúsenosti, ktoré nás posúvajú ďa-
lej, k Bohu – jedinému a večnému cieľu.
 M.V. 

Pokračovanie: „obzretie sa za novembrom“služobníci ukrižovaného Pána 
Ježiša –  Pre utečenecké a nena-
rodené deti
spiritualita: Odovzdávame utečenec-
ké a nenarodené deti zvlášť ukrižova-
nému P. Ježišovi a Panne Márii, aby 
ich zachránili, ochránili, pomohli im. 
Odovzdávame im aj svoje bolesti a 
smútok z bolestného utrpenia a krvi-
prelievania, zabíjania, čo tieto deti po-
stihuje. V tomto sa zjednocujeme. Ide 
o duchovnú službu lásky.
ako vzniklo naše spoločenstvo: z lás-
ky - ako plod a ovocie modlitby pred 
krížom, pri modlitbe pred ukrižovaným 
P. Ježišom, z volania z kríža: odovzda-
nejšie sa  modliť, obetovať a robiť 

skutky milosrdenstva pre utečenecké 
deti, ( ako i pre nenarodené deti) a pro-
siť iných o pripojenie sa...  Utečenecké 
i nenarodené deti sú moje duchovné 
deti, som ich duchovná mama, moje 
srdce je duchovne materské a ľúbim 
ich.
špeciálne sa modlíme za utečenecké 
deti (pripájame aj nenarodené deti).
Podstata je zjednotiť sa v modlitbe, 
obetách, milosrdenstve a v službe za 
utečenecké deti. Forma našej mod-
litby je adorácia. Pomoc najmä cez 
služby na adoráciách.  Je to zároveň 
i záväzok...Naše spoločenstvo sa volá 
Služobníci ukrižovaného P. Ježiša pre 
utečenecké a nenarodené deti a je v 
línii sv. Otca Františka, podľa výziev 
sv. Otca Františka: ,,Migranti a ute-

čenci sú pre nás výzvou. Evanjeliovou 
odpoveďou je milosrdenstvo..“ Máme 
požehnanie Pátra tomáša lesňáka 
- kustóda br. minoritov, zatiaľ je toto 
dielko malé ako horčičné zrnko, ako 
semienko, ale veríme, že ho Pán žeh-
ná a požehná a raz vzrastie ako veľký, 
košatý strom...a že bude nad ním držať 
ochrannú ruku, lebo my sme tak slabí...
čo robíme? Modlíme sa a obetujeme 
bolesti, utrpenia, námahy, práce, ťaž-
kosti každodennosti, sv. omše, ado-
rácie, modlitby sv. ruženca, modlitby 
breviára, korunku k Božiemu milosr-

denstvu, vlastné modlitby spontánne z 
nášho srdca.. atď. za tieto deti bolestí a 
chceme im s láskou pomáhať. Snaží-
me sa byť služobníkmi ukrižovaného 
P. Ježiša pre utečenecké a nenarodené 
deti, lebo tie považujeme za najslab-
šie, najúbohejšie a najopustenejšie zo 
všetkých slabých...máme v sebe lásku 
k týmto maličkým... chceme zachra-
ňovať detičky, ktoré za nič nemôžu..
Chceme roznecovať milosrdnú lásku 
k deťom, ktoré sú odmietané, ďaleko 
od domova, nechcené, maloleté bez 
sprievodu-deti bez rodičov, postihnu-
té krviprelievaním, trpiace, v boles-
tiach, zabíjané, zomierajúce, napr. i za 
deti v Aleppe..., i za bolestne zabíjané 
i v našich nemocniciach – potraty- za 
záchranu pred potratmi)

stretnutia - služby na adoráciách: 
Stretávame sa - pomáhame a slúžime 
v prvé nedele mesiaca na adorácii o 
15 hod. v kostole sv. Františka, v Kar-
lovej Vsi, v BA a aj v každý štvrtok, 
o 15 hod. na adorácii - v kostole sv. 
Františka... I na adorácii v kostole sv. 
Ladislava v BA - vo vopred dohodnutý 
deň a hodinu - zvyčajne o 15 hod. -vo  
štvrtky.  
dá sa k nám pripojiť aj duchovne – 
lebo nám ide o zjednotenie sa v úmys-
le za záchranu týchto detí. Každý, kto 
chce, sa k nám môže i duchovným 
spôsobom pripojiť, tam, kde je a ako 
môže. Mnohí sa v modlitbách a na ado-
ráciách pripájajú k nám z rozličných 
miest a sme tak v duchovnom spojení 
a v zjednotení...
Prostriedky, ktorými pôsobíme - lás-
ka, utrpenie, milosrdenstvo, modlitby, 
obety, skutky milosrdenstva, konkrétna 
pomoc, pravidelné týždňové a mesačné 
stretnutia- služby na adorácii- naša po-
moc je najmä v službe na adoráciách- 
adorácia je naša hlavná forma mod-
litby, duchovné materstvo, duchovne 
materské srdce (duchovne otcovské 
srdce) ľúbiace tieto deti a prihovárajú-
ce sa za ne, 12 hodinka -o 12 hodine 
sa duchovne spájame v úmysle za deti 
utečencov a nenarodené deti...
info,  kontakt:  HYPERLINK „mail-
to:sunflower77kci@gmail.com“ sun-
flower77kci@gmail.com  - Bc. Kata-
rína Čibová - pripojte sa k nám, ak 
chcete s nami - v zjednotení zachra-
ňovať detičky, ktoré potrebujú našu 
pomoc... ďakujeme! 
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Dňa  1. novembra 2016 v kostole sv. Michala Ar-
chanjela celebroval správca farnosti páter Peter svä-
tú omšu za zosnulých skautov z 1. oddielu Junáka 
v Karlovej Vsi. Vojto

Vnedeľu 20. novembra 2016 po rannej sv. omši sa vo farnos-
ti sv. Michala v Bratislave – Karlovej Vsi pod vedením pátra 

Tomáša Lesňáka, OFM Conv. konalo už štvrté celodenné stretnutie  
manželských párov na odbornom seminári venovanom získavaniu 
zručností a návykov potrebných pre efektívny život v kresťanskom 
manželstve,  rodine a spoločenstve.

Seminárom, ktorý bol tentokrát orientovaný na pozitívny spôsob 
myslenia a problematiku chápania druhých ľudí,  nás opäť sprevá-
dzal p. Marián Kolník. Prednáška bola doplnená spoločnými mod-
litbami,  praktickými cvičeniami, videoprojekciou a diskusiou.
Ťažko je na malom priestore priblížiť celý obsah, ale tu je aspoň 
niekoľko myšlienok, ktoré okrem iných špecificky orientovaných 
blokov, odzneli v ucelenej prednáške: Svedomie nám hovorí, ako sa 
budeme cítiť po skutku, ktorý ideme vykonať. Pocit lásky je vždy 
následkom skutku lásky. Srdce a myseľ musia byť synchronizova-
né. Úplná dôvera v Boha = všetko prijímam ako Boží dar. Kristus 
prišiel vykúpiť človeka – celého človeka – aj jeho srdce. Najprv sa 
snaž pochopiť, potom byť pochopený. Ak chceš so mnou efektívne 
jednať, musíš mi najprv porozumieť. Dobrá komunikácia vyžaduje 
srdce, uši a oči. Na to, aby si sa dotkol srdca človeka, musíš vidieť 
jeho tvár – cez telefón sa nedá prehovoriť do duše.
Žičlivá atmosféra a fakt, že o deti sa postarali animátori, prispeli 
k tomu, že už netrpezlivo čakáme na ďalšie pokračovanie. V. Š.

eFektívne aJ v kresťanskoM živote

sv. oMša 
za zosnulých skautov
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Minoriti a reForMácia

V predvečer sviatku sv. katarí-
ny, vo štvrtok 24 .novembra 

2016, konala sa v kostole sv. Fran-
tiška v rámci pravidelných katechéz, 
prednáška pátra thlic. Jozefa su-
keníka o minoritoch v 17. storočí. 
väčšina karlovešťanov v minulosti, 
pred príchodom pátra Mareka to-
karczyka v auguste 1995 do karlovej 
vsi, možno o minoritoch ani  nepo-
čula a teraz je s nimi spojený náš 
každodenný život. 
Poznali sme však 
dobre františkánov 
a kapucínov, ktorí tu 
pôsobili. Pútavý bol  
už aj samotný názov 
prednášky „ Mino-
riti a (proti)refor-
mácia“, takže sa ne-
možno ani čudovať 
veľkej účasti obča-
nov a nechýbali ani 
zástupcovia masmé-
dií. Prednáška bola 
veľmi zaujímavá a 
vhodne doplnená 
množstvom obrazo-
vého dokumentačné-
ho materiálu.
tomuto podujatiu 
predchádzala 4. no-
vembra 2016 v koši-
ciach vedecká kion-
ferencia s názvom 
kláštor minoritov 
v rade a reformácia 
na zemplíne, kde 
úvodnú prednášku 
mal náš páter thlic. 
Jozef sukeník oFM 
conv. na tému vznik minoritské-
ho kláštora v rade, ako ovocie his-
torickej obnovy rehole minoritov 
v uhorsku. Prednášku s názvom re-
formácia v zemplínskej stolici mal 
prof. Phdr. Peter kónya, Phd.  Prof. 
Phdr. thdr. štefan lenčiš, Phdr. 
prednášal na tému vplyv reholí na 
rekatolizáciu v zemplínskej župe. 
Ďalším prednášateľom bol  bývalý 

generálny postulátor minoritov P. 
angelo Paleri oFM conv. kustód 
minoritov na slovensku páter thlic. 
tomáš lesňák oFM conv. predsta-
vil odbornú publikáciu archeológia 
času.
V úvodnej časti  prednášky hovoril pá-
ter Jozef o situácii v Uhorsku v 16. st. 
po Moháčskej katastrofe v roku 1526. 
Zomrel  kráľ  Ľudovít II. a trón získali 
Habsburgovci. Vypukla občianska voj-

na. Ján Zápoľský sa spojil s Turkami 
a postavil sa proti Ferdinandovi.  Kra-
jina bola vtedy rozdelená na tri časti: 
Kráľovské Uhorsko,  Sedmohradsko  
a Osmanskú ríšu. Pri tom všetkom sa 
rýchlo šírila reformácia. Katolícka 
cirkev stratila takmer všetky štruktú-
ry a stala sa menšinovou.  V rokoch 
1545-1563  sa konal Tridentský koncil. 
Veľký vplyv na dianie v Uhorsku mal 

Mikuláš Oláh, ktorý v roku 1556 zalo-
žil v Trnave kňazský seminár a pozval 
do Uhorska jezuitov. V r. 1562 požiadal 
o dovolenie podávať sv. prijímanie pod 
oboma soôsobmi. O prijatie tridentskej 
reformy na Trnavskej synode v roku 
1611 sa zaslúžil František Forgáč. Vý-
raznou osobnosťou tohto obdobia bol 
kardinál Peter Pázmaň,  ktorý sa zame-
ral na získanie bohatých magnátskych 
rodov, veľmi  podporoval vzdeláva-

nie kňazov i laikov 
a v roku 1635 založil 
v Trnave univerzitu.
Po smrti svätého 
Františka bol vývoj 
v reholi zložitý a po-
značený značnými  
turbulenciami v dô-
sledku rôzneho vy-
svetľovania odkazu 
zakladateľa, a to naj-
mä v otázke chudoby. 
V roku 1517 došlo 
k rozdeleniu rádu na 
prísnejších obser-
vantov a benevolent-
nejších konventuá-
lov. V Uhorsku mali 
observanti prevahu. 
Po rozdelení väčšina 
konventov prijala re-
formu a zvyšné zanik-
li, takže od roku 1550 
už v Uhorsku minoriti 
nemali provinciála. 
Vytvorila sa kategória 
tzv. čestných uhor-
ských provinciálov, 
z ktorých páter Jo-
zef spomenul pátra 

Felixa Peretti de Monte Alto, ktorý sa 
neskôr stal pápežom (Sixtus V.) a Jaco-
busa Montonari, ktorý sa neskoršie stal 
generálnym ministrom.
V ďalšej časti sa prednášajúci venoval 
návratu konventuálov do Uhorska zá-
sluhou rodiny Peteovcov. V roku 1616 
tak prišli do Stropkova minoriti z poľ-
ského Krosna, vybudovali konvent, kto-
rý v roku 1617 začal fungovať.  No ešte 
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predtým, v roku 1614, vďaka vojenskej  
podpore šľachtica Juraja Drugeta, zís-
kali minoriti konvent vo Vranove, ten 
v roku 1619  pri Betlenovom povstaní 
stratili. V tom období vzniklo viacero 
povstaní (Bočkajovo, Betlenovo, Te-
keliho a Rákócziovské povstania), ako 
reakcia luteránskej a kalvínskej šľachty 
na rekatolizáciu. Katolícki kňazi a re-
hoľníci boli vtedy kruto prenasledova-
ní. V roku 1619 boli umučení svätí  ko-
šickí mučeníci Marek Križin, Melichar 
Grodziecki a Štefan Pongrácz. V Ríme 
v roku 1622 založil pápež Urban VIII. 
Kongregáciu pre šírenie viery (Propa-
gando Fide) . V tom roku bolo Uhorsko 
aj Sedmohradsko vyhlásené za misijné 
územie. Prví minoriti prišli na misie do 
Valašska a Moldavska v roku 1623. Na 
naše územie prišiel v roku 1629 páter 
Vincenzo Pinieri. Na čele misií bol 
apoštolský prefekt. Kardinál Antonio 
Barberini OFM Cap, synovec pápeža 
Urbana VIII.  viedol túto kongregáciu 
v rokoch 1632 – 1671, aktívne komuni-
koval s vyslanými misionármi a zacho-
valo sa množstvo listov. Kardinálom sa 
stal ako 20 ročný.
Potom sa páter Jozef venoval zaují-
mavým minoritským osobnostiam. 
Jednou z najvýraznejších osobností  
bol Angelo Petricca da Sonnino. Jeho 
misia v Uhorsku však bola neúspešná. 
Bol považovaný za veľmi  nadaného 
a cnostného človeka. V roku 1629 išiel 
spolu s priateľom Francescom Antó-
niom študovať do Konštantínopolu ja-
zyky, aby mohli pôsobiť na misiách v 
Perzii. V roku 1633 však bol Francesco 
menovaný za provinciálneho ministra 
do Transilvánie a Angelo do Uhorska. 
Rok organizoval svoju misiu. Jeho pri-
jatie v roku 1635 v Uhorsku však bolo 
negatívne, cisár prijal misiu s nedôve-
rou a kardinál Pázmán ho odmietol, 
takže sa uchýlil do Nitry, kde ho prijal 
biskup Ján Telegdy. Dôvod nepriazne 
vyplýval z toho, že kardinál poskytol 
minoritom veľký obnos peňazí na ob-
novu konventu v Stropkove, oni dar 
prijali, konvent však neopravili, odišli 
a nechali ho opustený. V Nitre sa Ange-
lo pokúšal založiť kolégium a postaviť 
konvent. V roku 1635 sa rozpútal spor 
medzi pátrom Angelom a kanonik-
mi o majetky a tak stratil náklonnosť 

biskupa a nakoniec boli minoriti z Nit-
ry vyhnaní. Páter Angelo sa rozhodol 
vrátiť domov, predčasne a svojvoľne 
opustil misiu a navrhol svoje menova-
nie za provinciálneho ministra Orientu 
a vikára v Konštantinopole.  Kongregá-
cia ho za trest poslala na ďalšie 3 roky 
do Uhorska. Vďaka známostiam bol 
v roku 1638 vymenovaný za provin-
ciálneho ministra Orientu a latinského 
Konštantinopolského vikára so sídlom 
v Ríme. Tam mala jeho misia úspech. 
V roku 1665 bol vymenovaný za ge-
nerálneho prokurátora a stal sa členom 
pápežskej rodiny. Zomrel v Ríme 10. 
decembra 1673.
Ďalšou zaujímavou osobnosťou, ktorú 
nám páter Jozef predstavil bol Agos-
tino Pederzoli da Brescia. Nazval ho 
misionárom so smolou na pätách. Po 
ukončení štúdia vo Viedni bol poslaný 
ako misionár do Uhorska, ale jeho mi-
sia uplynula veľmi rýchlo, pretože po 
prekročení hraníc ho ozbíjali a zobra-
li mu aj doklady, takže sa musel vrá-
tiť do Rakúska a potom do Talianska. 
V roku 1640 ho páter Andrea Scalimoli 
presvedčil, aby s ním išiel na misie do 
Uhorska. Zotrval tam 7 rokov ale mal 
veľa nepríjemných zážitkov. Keď bol 
pomocníkom farára v Liptovskej Tep-
lej a išiel zaopatrovať umierajúceho, 
akási protestantka na neho vypustila 
psa a ten mu dotrhal nohavice, ale na 
šťastie ináč mu neublížil. V zime mal 
veľké bolesti končatín a išiel sa liečiť 
do kúpeľov Slovinky, ale tam sa jeho 
zdravotný stav ešte zhoršil. Previezli 
ho do Krompách, ale tam si veľa vy-
trpel od Rákócziho vojakov a nakoniec 
ho z mesta vyhostili. S boľavou nohou 
prešiel v zime do Poľska, ale na jar 
1644 sa vrátil na Spiš a išiel do Ruž-
bách, kde boli teplé liečivé pramene. 
Keďže nemal peniaze, živil sa uhynu-
tými vtáčikmi, ktoré sa nadýchali sír-
nych výparov z prameňa. Po návrate 
do Sandomierza ho biskup z ľútosti 
ustanovil za svojho kaplána. Po skon-
čení Rákócziho povstania išiel do Hu-
menného. Minoriti sa snažili získať 
späť od kalvínov kláštor v Rade a touto 
úlohou bol poverený páter Agostino. 
Musel podniknúť tri cesty do Sárospa-
taku a rokovať s Jurajom Rákóczim. Po 
dvoch neúspešných a strastiplných ces-

tách sa mu to na tretí krát podarilo. Po 
ročnom pobyte v Rade odišiel do Sed-
mohradska. Následne počas jeho poby-
tu v Michalovciach ho prepadli dvaja 
jazdci, pretože ho považovali za Žida. 
Keď zistili, že je katolícky kňaz, tak 
ušli. Dostal sa potom na dvor palatína 
Pálfiho a zdržiaval sa v Košiciach. Veľ-
kú noc v roku  1649 strávil v Nových 
Zámkoch a potom sa pobral domov, 
ale pri nočnom pochode si zlomil nohu 
a musel zostať v Štajersku.
V auguste 2013 boli v obci Rad, v bý-
valom minoritskom kostole, exhumo-
vané ostatky brata Štefana Iglódiho 
a ďalších štyroch minoritov, umuče-
ných počas povstaní v  17. storočí. Eli-
áš Štefan Iglódi  pochádzal z kalvínskej 
šľachtickej rodiny. Ako 16 ročný sa stal 
katolíkom a po dosiahnutí 18 rokov 
bol prijatý do noviciátu. Bol veľmi 
zbožný a viedol príkladný život. Jeho 
rodáci – kalvíni ho prepadli a smrteľ-
ne ho zranili mečom na hlave v tvare 
kríža.  Pochovali ho v krypte v kapln-
ke sv. Ondreja v Jasove. Správa o jeho 
mučeníckej smrti bola omylom špatne 
založená v archíve a našla sa až v roku 
1948. Jeho ostatky však boli prenese-
né už v roku 1711 do farského kostola 
v Rade a tu boli v roku 2013 exhumo-
vané.
Ďalšími mučeníkmi boli páter Ladislav 
Leonius, ktorého údajne hodili kalvíni 
do studne, pravdepodobne v Rade. Re-
hoľného brata   Františka Soltza, ktorý 
bol študent, zabili v roku 1681 keď sa 
vracal z Košíc do Prešova. Pátra Antó-
nia Grabia, ktorý bol poľskej národnos-
ti, umučili v roku 1690 na fare v Soli 
a porezali ho na kusy.
K problematike mučeníkov už v ran-
nom období kresťanstva v 1. st. Ter-
tulián povedal: „Krv mučeníkov je 
semenom nových kresťanov“ (breviar.
kbs.sk). Dejiny túto pravdu potvrdzujú 
a Katechizmus Katolíckej cirkvi nás 
učí: „Mučeníctvo je najvyššie svedec-
tvo o pravde viery; označuje svedec-
tvo, ktoré siaha až po smrť. Mučeník 
vydáva svedectvo zosnulému a vzkrie-
senému Kristovi, s ktorým je spojený 
láskou. Vydáva svedectvo o pravde 
viery a kresťanského učenia. Podstupu-
je smrť úkonom čnosti mravnej sily.“ 
(KKC 2473) Vojto Tóth
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ekuMenická Pobožnosť

Medzi Farnosťou  sv.  Michala  
Archanjela a Evanjelíckou far-

nosťou v Dúbravke sa rozvíja ekume-
nická spolupráca, praktická ekuména, 
založená na osobných vzťahoch. Po 
predchádzajúcej účasti evanjelíkov na 
katechéze v našom kostole sv. Fran-
tiška v r. 2015, uskutočnila sa v stredu 
7. decembra 2016 recipročná návšteva 
našich farníkov v Evanjelickom kos-
tole v Dúbravke, kde mal kázeň páter 
Jozef Sukeník. Srdečnými slovami nás 
privítal farár pán Ján Hroboň (ulica 
v Bratislave je pomenovaná po jeho 
otcovi). Predtým slúžili priestory ako 
sobášna sieň. Po novembri 1989 sa tu 

konali katolícke aj evanjelícke boho-
služby.  Po vybudovaní Kostola Ducha 
Svätého v Dúbravke luteráni budovu 
odkúpili a teraz ju zveľaďujú, aby bola 
dôstojným chrámom.
Ekumenická pobožnosť mala formu 
Adventnej večierne a vybrané boli 
piesne, ktorých melódiu aj my pozná-
me. V uvítacom príhovore pán farár 
uviedol okrem iného, že pátra Jozefa 
pozná ako človeka s radostným srd-
com. Pobožnosť začala predspevom 
a potom pokračovala evanjeliom z 25. 
kapitoly Matúšovho evanjelia (Mt 25, 
1-13).
Svoju kázeň začal P. Jozef prečítaním 
Prológu evanjelia sv. Ján (Jn 1, 1-14). 
Potom charakterizoval podujatie, ako 
stretnutie veriacich ľudí Karlovej Vsi, 
Dúbravky aj Dlhých dielov v období 
adventu, období cesty a období čaka-
nia. Zdôraznil, že nie iba my čakáme, 
ale aj Kristus prežíva advent, lebo má 

plné právo čakať na nás. Katolíci pre-
vzali od evanjelikov dva krásne sym-
boly: adventný veniec a pieseň Tichá 
noc, ktorú všetci tak milujeme. Sa-
motnú kázeň venoval P. Jozef proble-
matike Betlehemskej hviezdy a v úvo-
de predstavil starú vzácnu pamiatku 
v Rímskych katakombách,  fresku,  kde 
Mária drží Ježiška a druhou postavou je 
prorok Izaiáš, nad hlavou ktorého svieti 
hviezda. Mesiáša predstavil ako Svet-
lo, ktoré zažiarilo v tmách. Hovoril aj 
o tom ako astronómovia vysvetľujú in-
tenzitu žiarenia Betlehemskej hviezdy. 
Hviezda je symbolom kráľa a Mesiáša. 
V roku 1717 nechali Františkáni odliať 
14-cípu striebornú hviezdu na označe-
nie miesta narodenia Mesiáša. V závere 
potom zaželal všetkým požehnané Via-
nočné sviatky, aby sa radovali zo Svet-
la, ktoré vychádza z výsosti.
Pán farár Hroboň potom informoval 

a spoločnom dokumente katolíkov 
a evanjelíkov o hľadaní jednoty. Po 
osobných modlitbách nasledovala spo-
ločná modlitba Otče náš a Sláva Otcu. 
Po požehnaní, ktoré udelili obaja kňazi, 
nasledovala hudobná časť a potom po-
zvanie na priateľké rozhovory pri aga-
pé. Vojto Tóth
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duchovná obnova chlaPov

V    dňoch 14. – 16. 10. 2016 sa na 
chate jezuitov v Trlenskej doline 

pri Ružomberku uskutočnila prvá far-
ská duchovná obnova chlapov  farnosti 
sv. Michala Karlova Ves, ktorej sa pod 
vedením pátra Tomáša Lesňáka zúčast-
nilo 21 mužov vo veku nad 33 rokov. 
Chatu v Trlenskej doline začali stavať 
v roku 1936. V skale pod chatou je 
vybudovaná lurdskú jaskyňa so sochou 
Panny Márie a sv. Bernadetty. V kaplnke 
v Trlenskej doline posvätili 16. augusta 
1936 obraz Panny Márie Snežnej, ktorý 
priniesli z Ríma. Pri tejto príležitosti 
usporiadali púť mariánskych ctiteľov 
z Ružomberka a jeho okolia. Veriaci 

aj  v súčasnosti pokračujú v týchto 
odpustových slávnostiach, ktoré sa 
konajú 5. augusta. Pre prípad zlého 
počasia bol postavený prístrešok 
sv. Jozefa, ktorý sa nachádza pred 
kaplnkou.

Program duchovnej obnovy bol  
bohatý. Každý deň sv. omša, ranné 
chvály, večerné vešpery, prednášky 
pátra Tomáša  o potrebe a význame 
milosrdenstva a tiež o osobe sv. Jozefa, 
nariadené silencium, aby sme mohli 

premýšľať o tom, čo sme si vypočuli, 
diskusia k prednáškam a osobné 
svedectvá, spoločné stravovanie 
i varenie guľášu, prechádzka v prírode, 
užívanie si daru spoločenstva. To 
všetko nás obohatilo, povzbudilo 
a utvrdilo v našej viere. A vzbudilo 
túžbu zopakovať obnovu aj v budúcom 
roku.
V nedeľu dopoludnia do jezuitského 
areálu zavítala skupina asi 60 turistov a to  
v rámci 22. lumentúry. Organizátorom 
túry, ako sám názov  hovorí, bolo 
Rádio Lumen na čele s jej riaditeľom 
otcom Jurajom Spuchľákom. Očakával 
ich tam už aj páter Ondrej Gabriš, SJ 
z Ružomberka a my, chlapi z Karlovky. 
Spoločnými silami sme v prístrešku sv. 
Jozefa pripravili priestor na slávenie 
nedeľnej liturgie, ktorej sa zúčastnilo 
aj niekoľko  miestnych chatárov, takže 
počet prítomných na tejto sv. omši sa 
priblížil k číslu 100.
Keďže niektorí z nás mali na obnove 
aj hudobné nástroje, zabezpečili 
hudobný sprievod a my ostatní sme 
prispeli spevom. Svätú omšu prítomní 
kňazi odslúžili  v trojici (predsedal 
o. Spuchľák). Ústrednú homíliu 
predniesol p. Tomáš.
Toto nečakané a neplánované 
vyvrcholenie nedele bolo umocnené 
skvelou atmosférou (turisti prítomní 
na sv. omši si po skončení liturgie 
vyžiadali ešte jeden hudobný príspevok 
Karloveských chlapov).
Veľké znanie a vďaku si zasluhuje 
Peťo Nagy z našej farnosti, ktorý 
všetko zorganizoval a zabezpečil. 
Naše srdečné Pán Boh zaplať patrí aj 
pátrovi Tomášovi, ktorý nás v tomto 
milostivom  čase sprevádzal Božím 
slovom. v. š. 
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z galérie našich kňazov

Písať o úspešných kňazoch, pochá-
dzajúcich z Karlovej Vsi , nemožno 

začať ináč, ako vďačnou spomienkou 
na Otca Jána, (P. Ján Marián Riecky 
OFM Cap., viceprovinciál kapucínov na 
Slovensku v rokoch 1981 – 1987), kto-
rý sa intenzívne s veľkou obetavosťou 
a láskou venoval pastorácii mladých. 
Napriek prekážkam tej doby sa dôsled-
ne venoval pastorácii rodín. Vytvoril sa 
okolo neho krúžok miništrantov, z kto-
rých sa neskôr siedmi stali kňazmi. Dnes 
vás chceme oboznámiť s jedným z naj-
mladších – P. Jozefom Bartkovjakom 
SJ, vedúcim Slovenského vysielania 
Vatikánskeho rozhlasu.
P. cslic. ing. Jozef bartkovjak sJ  sa 
narodil 9. 11. 1970 v hlboko veria-
cej rodine manželov Bartkovjakových 
v Karlovej Vsi a tu aj vyrastal. Spolu so 
svojimi bratmi miništroval v kostole sv. 
Michala Archanjela.  Patril do skupiny 
miništrantov, ktorí sa zoskupili okolo 
Otca Jána, vytvorili krúžok, ktorý sa 
striedavo schádzal v jednotlivých ro-
dinách, kde si prehlbovali svoje nábo-
ženské vedomosti, ale spoločne chodili 
aj na  púte, najmä do Marianky, ako aj 
na výlety do Tatier.  Do základnej školy 
chodil na Karloveskej 32. Aktívne sa po-
dieľal na práci najprv detského a potom 
mládežníckeho speváckeho zboru, ktoré 
v Karlovej Vsi založila pani Kosnáčová. 
Rád spomína, že chodili spievať aj do 
iných kostolov  a mali aj aktívnu spolu-
prácu s farnosťou Stockerau v Rakúsku. 
Potom študoval na gymnáziu Metodova, 
kde v roku 1989 maturoval. Povolanie 
k apoštolskému životu pre druhých ob-
javil v sebe už ako gymnazista a chodil 
na stretká, kde vtedy ilegálne pôsobili 
viacerí kňazi. Pôsobil tam páter Váni, 
o ktorom nevedeli že je Jezuita a vo-
lali ho Miško. Podobne aj páter Milan 
Hromník, ktorý viedol duchovné cviče-
nia, Ladislav Csontos a ďalší. Neskôr 
už ako vysokoškolák sám takéto stretká 
viedol a bol medzi mládežou veľmi ob-
ľúbený. Absolvoval štúdium na Elektro-
technickej fakulte Slovenskej technickej 
univerzity v Bratislave. Najprv to bol 
širší odbor Rádioelektronika a potom 

sa špecializoval v rámci tohto odboru 
na Zvukovú a obrazovú techniku. Po 
promócii, ako mladý inžinier, pracoval 
v televíznom štúdiu, z ktorého sa neskôr 
vyvinula televízia LUX a štúdio Lux 
Comunicatión. 
 Po 5 rokoch štúdia na Elektrotechnickej 
fakulte a 2 rokoch práce v televíznom 
štúdiu LUX Comunication vstúpil dňa 
7. 9. 1996 do rehole Jezuitov. Noviciát 
absolvoval v Trnave, kde bol 2 roky. 
V Listoch z noviciátu č. 4/1997 vtedy 
napísal: „Motív, prečo sa chcem stať  je-
zuitom, je:  byť s Ježišom a plne sa dať 
do jeho služby spôsobom, akým to robil 
sv. Ignác.“  Potom nastúpil na dvojroč-
né štúdium filozofie na Teologickej fa-
kulte Trnavskej univerzity v Bratislave. 
Za tým nasledoval ročný pobyt na tzv. 
„magisterke“ v Trnave, čo je vlastne 
rok služby v praxi, ktorej poslaním je 
overenie rozvoja schopností v štúdiu 
i v konkrétnej praktickej službe. Počas 
toho absolvoval 4 mesačný pobyt medi-
álnej prípravy v Kalifornii v Spojených 
štátoch amerických. To mu umožnilo 
aj prakticky sa zapojiť  do procesu fil-
movania, strihania a celkovej produkcie 
hraného filmu s náboženskou problema-
tikou, ktorý vystihoval určité kresťan-
ské čnosti a modely správania kresťana 
v konkrétnych situáciach. Mal tam veľa 
príležitostí študovať odbornú literatúru, 
poznať osobne ľudí z praxe, možnosť 
konzultácie s režisérom a celým filmo-
vým tímom. Mal možnosť rozprávať sa 
s hercami a vidieť ako to prežívajú na 
scéne a ako sa to všetko pripravuje.   

Po štúdiu filozofie pokračoval  štúdiom 
teológie 4 roky na Teologickej fakulte 
Trnavskej univerzity. Po piatom roční-
ku bol vysvätený za diakona a pôsobil 
v Stropkove. Kňazskú vysviacku pri-
jal v kostole Najsvätejšieho Spasiteľa 
v Bratislave dňa 25. júna 2005 a pri-
mičnú svätú omšu slávil 26. júna 2005 
v kostole sv. Františka z Assisi v Kar-
lovej Vsi. Už ako kňaz potom pôsobil 
ako exercitátor v Exercičnom dome 
v Prešove, kde dával duchovné cviče-
nia.  Okrem toho zabezpečoval medi-
álny projekt  Jubilejný rok Jezuitov, sv. 
Františka Xaverského, sv. Petra Fábera, 
sv. Ignáca z Loyoly. V rokoch 2006 - 
2009 absolvoval licenciátne štúdium 
spoločenskej komunikácie na  Fakulte 
sociálnych vied Gregoriánskej univerzi-
ty v Ríme. Koncept bol filozoficko - teo-
logicko - sociologický základ pre prácu 
v médiách.
Od septembra 2012 do mája 2013 ab-
solvoval páter Jozef formačný pobyt 
v Dubline, kde je Európske formačné 
centrum. Väčšiu časť strávil v Dubline, 
ale od konca januára až do 1. apríla 2013 
bol na misijnom experimente v Armén-
sku. Svoj formačný pobyt charakterizo-
val takto:
„Každý Jezuita završuje svoju formá-
ciu, čiže obdobie prípravy, kým sa plne 
začlení do Spoločnosti Ježišovej a za-
vršuje to Poslednými sľubmi.  A pred 
Poslednými sľubmi dostane takú príle-
žitosť, urobiť si akoby ľudovo povedané 
„druhý noviciát“, čiže 8 až 9 mesiacov 
znovu prežiť v komunite, kde má čas na 
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štúdium rehoľných prameňov, na to aby 
si urobil 30 dňové duchovné cvičenia, 
aby v rámci komunity hovoril o svojej 
skúsenosti rehoľného života alebo ži-
vota celkovo, podelil sa s tým čo pre-
žil dovtedy, akoby urobil takú syntézu 
vlastného života, ucelený pohľad na to 
kto som, kam ma Boh volá, čo znamená 
moje povolanie a aká je tá budúcnosť, 
ku ktorej ma Boh volá, čo som ochotný, 
do čoho sa s odvahou púšťam, v čom 
sa spolieham na Božiu pomoc, v čom 
si uvedomujem svoje hranice. A toto 
v priebehu tých 8 – 9  mesiacov človek 
reflektuje, modlí sa, študuje a zároveň 
je tam aj taký moment skúšky, aby si to 
preveril v praxi, keď ho predstavení po-
šlú na taký misijný experiment. Aj mňa 
poslali počas toho pobytu v Dubline do 
Arménska, do inej kultúry,  aby som 
si akoby otestoval, či som pripravený 
prijať akékoľvek poslanie, ktorým ma  
Spoločnosť Ježišova môže poveriť.“
Prvý raz v živote som mal takúto skúse-
nosť, byť v radikálne inej kultúre, kde 
reč bola pre mňa úplne cudzia. Pomáhal 
som si ruštinou a angličtinou. Ich abece-
da má úplne iné písmo ako naša, tak bol 
problém nastúpiť napr. na autobus idúci 
pre mňa správnym smerom.  Moja úloha 
spočívala v tom, že som pomáhal v ko-
munite sestier Matky Terezy, čiže Mi-
sionárok lásky, ktoré spravujú sociálne 
zariadenie v Spitaku, to je mesto blízko 
epicentra niekdajšieho silného  zemetra-
senia v Arménsku v roku 1989. Vtedy 
práve v tejto oblasti, ktorá bola zničená, 
budovali núdzové ubytovne, tábory pre 
postihnutých. Sestričky Matky Terezy 
prišli a ujali sa sirôt, špeciálne detí,  kto-
ré zostali bez rodičov, osobitne  takých, 
ktoré vôbec nikto nechcel, boli to po-
stihnuté deti s mentálnym postihnutím, 
prípadne  kombinovaným postihnutím 
fyzickým a mentálnym, ktoré im zne-
možňovali vzdelávať sa alebo pracovať. 
Majú tam komunitu, kde je asi 25 osôb 
– od najmenších detí až po 40 ročných 
dospelých.  Sú tam už dlho a tvoria ako-
by jednu rodinu. Venujú sa im štyri až 
päť sestričiek. Ja som plnil úlohy  kap-
lána.  Každý deň sme mali svätú omšu, 
pripravoval  som katechézy pre deti 
a spoločne sme sa hrali, pretože hra je 
pre tieto deti terapiou.  Niekedy som 
s nimi chodil na prechádzky alebo do 

mesta, kde je kostol Arménskej cirkvi. 
Niektoré deti  sú pokrstené v Arménskej 
cirkvi (Arménska apoštolská cirkev) 
a niektoré v katolíckej cirkvi. Sestry sa 
snažia, aby mali deti kontakt s kňazmi 
vlastnej cirkvi. Boli sme v Arménskom 
kostole, stretnúť sa s kňazom, aby on 
požehnal tie deti. Keď boli Veľkonočné 
sviatky, išli sme do Arménskeho kos-
tola na liturgiu. Oboznámil som sa tam 
s tým,  ako miestni ľudia žijú svoju vie-
ru. Viedol som aj modlitbové stretnutia 
ľudí z okolia, väčšinou to boli práve 
takí, čo utrpeli tým zemetrasením. Ses-
tričky ich každý týždeň pozvali, navari-
li im čaj a spoločne sa modlili. Stredná 
a staršia generácia vie po rusky. Mladší 
majú problémy s ruštinou ale s tými sa 
dalo trochu hovoriť po anglicky. S detič-
kami sme komunikovali anglicky, lebo 
sestričky ich vedú k tomu, aby sa aspoň 
trochu naučili, podľa svojich schopnos-
tí, hovoriť po anglicky. Ja som si pomá-

hal tak,  že za využitia notebooku pri  
práci s deťmi,  podľa toho aké otázky 
mi dali, som si z internetu stiahol taký 
obrázok, ktorý by ilustroval moju od-
poveď a na tom som im vysvetľoval. 
Tiež sa mi osvedčila metóda filmu, kde 
sme krátky 10 minútový film postupne 
rozoberali a vysvetľovali sme si, ako sa 
ktorá postava správa.  A tie deti sa úplne 
stotožnili s tými postavičkami. Pre mňa 
to bol veľký objav, že takouto formou, 
opakovaním toho istého, možno aj tým-
to mentálne hendikepovaným deťom 
pomôcť  prehlbovať poznanie. 
Nacvičili sme aj divadlo.  Každé dieťa si 
zahralo nejakú rolu, aj deti, ktoré boli na 

vozíčkoch.  Počas predstavenia deti ne-
hovorili, za nich som musel hovoriť ja, 
pohyboval som sa medzi deťmi a vždy 
som povedal, čo hovorí tá postava. Pri-
šiel nás navštíviť aj biskup, ktorý je zod-
povedný ako apoštolský administrátor 
za Gruzínsko a Arménsko. 
Už dlhé roky tam pôsobí kanadský je-
zuita, ktorý práve vtedy oslavoval 90. 
narodeniny. Je už na dôchodku, ale je 
tam prakticky celý rok kaplánom. Moju 
prítomnosť využil, aby  si mohol trochu 
odpočinúť, zájsť do Jerevanu. Na konci 
mal veľkú slávnosť za účasti veľkého 
množstva ľudí. Tam bolo vidieť, ako si 
ten misionár  získal dôveru ľudí a aká 
prospešná je  jeho misia. A ja  som si 
uvedomil, že byť jezuitom znamená byť 
misionárom. 
Mal som možnosť zoznámiť sa trochu 
aj s ich kultúrou, niekoľkokrát byť v Je-
revane, najmä v múzeách. Najvýznam-
nejšie je Múzeum knihy, krásna budo-
va vybudovaná špeciálne ako múzeum 
starých rukopisov, z ktorých niektoré sú 
z  prvého tisícročia, knihy ktoré obsahu-
jú preklad Svätého písma, liturgické kni-
hy v jazyku Arménov. Arménske písmo 
vytvoril okolo roku 405 mních Mesrob 
Maštoc, aby bolo možné napísať armén-
sky preklad Biblie. Pri tvorbe písmen 
vychádzal pravdepodobne z gréckej 
abecedy. Arménsko sa v roku 301  stalo, 
ako prvý štát, kresťanskou krajinou.  
Literárna tvorba je u pátra Jozefa veľmi 
bohatá a zaberá mnohé literárne žánre. 
Okrem rozhlasu, filmu a televízie, ktoré 
sú jeho profesnou bázou, venuje sa pí-
saniu článkov či publikácií, umeleckej 
fotografii, ale aj básnickej tvorbe. Svoje 
myšlienky páter Jozef často vyjadruje 
aj vo forme básní, ktoré môžeme nájsť 
v časopise Viera a život alebo formou 
umeleckých či dokumentárnych foto-
grafií v Jezuitských kalendároch. Z fil-
movej tvorby treba spomenúť napríklad 
dokumentárny film Ježišovo srdce v de-
jinách. Ťažiskovou činnosťou je však, 
samozrejme, denné vysielanie rozhla-
sových relácií vo Vatikánskom rozhlase.
Aj z tohto stručného prehľadu vidieť, že 
činnosť pátra Jozefa Bartkovjaka je sku-
točne veľmi bohatá. 
Ďakujeme za rozhovor a želáme mu  v 
jeho práci veľa úspechov a hojnosť Bo-
žieho požehnania.  Vojto Tóth
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Potešenie  z klbka

obálkovanie Minoritského listu zmeny 
vo Farnosti

Mamičky z Materského centra KLB-
KO nás každý rok na 1. adventnú 

nedeľu potešia peknými adventnými 
venčekmi, nápaditými drobnosťami pre 
potešenie našich najdrahších, či priateľov 
a kolegov na predvianočnom stretnutí pri 
kapustnici, chutnými zákuskami a občer-
stvením. Dotvárajú tak naše adventné, 
predvianočné prostredie a formujú  u de-
tičiek pozitívny vzťah ku kráse. Patrí im 
naša úprimná vďaka.  Vojto

Menší bratia konventuáli – mi-
noriti priateľom sv. Františka 

z assisi expedovali 24. a 25. októbra 
2016   nové číslo  časopisu  M i n o r 
i t s k ý      l i s t .  Časopis sa tlačí 
v Levoči a teda jeho časť sa expeduje 
priamo tam. Zo sídla Minoritskej kus-
tódie v Karlovej Vsi sa expeduje 3000 
výtlačkov, z toho 2500 na konkrétne ad-
resy, prevažne v Bratislave a 500 kusov 
do najbližších kostolov. Na obálkovaní 
časopisu do obálok sa podieľajú aj kar-
loveskí farníci. Vojto

Páter  martin mária Kollár sa stal 
vikárom  minoritskej kustódie 

na slovensku a vedenie ružencového 
bratstva a rytierov nepoškvrnenej 
v našej farnosti prevzal páter Jozef 
sukeník. obe spoločenstvá sa stretli 
na spoločnom zasadnutí v utorok 11. 
októbra 2016 v Pastoračnom centre.
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za  Martou  konrádovou

Dňa 30. septembra 2016 sme sa 
v bratislavskom krematóriu roz-

lúčili s pani Martou konrádovou, kto-
rú sme všetci poznali ako výnimočnú 
a vzácnu osobnosť našej farnosti.
O jej živote a práci sa s uznaním vyslo-
vovali na pohrebe aj páter Jozef Súke-
ník, OFM Conv., kňaz, ktorý vysluhoval 
pohrebné obrady,  pani Judita Štempe-
lová,  laická misionárka  a spolupracov-
níčka v charite, ako aj  neter Oľga a In-
grid, a aj brat z Rehole menších bratov 
Františkánov.
I keď bolo povedané takmer všetko 
o našej obetavej Martuške, predsa by 
som rada spomenula niektoré aktivi-
ty mojej, azda najlepšej priateľky. Žila 
sama, ale nikdy nie osamotená. Vždy 
sa mala o koho starať a pomáhať. Jej 
byt bol vždy zaplnený vecami, balíkmi, 
ktoré chystala, triedila a balila. Posiela-
la balíčky najmä Rómom do Jarovníc, 
bezdomovcom, alebo do obcí, ktoré boli 
postihnuté povodňami, často poštovné 
platila zo svojho, niekedy jej prispela 
Katolícka jednota. Vždy vedela, komu 
má čo poslať, kedy to poslať, vždy pod-
ľa ročného obdobia a nezabudla pribaliť 
aj pár povzbudivých riadkov, sladkostí 
a koláčov, čo sama napiekla. Tiež pri-
balila aj modlitebné obrázky, ruženčeky 
a tak apoštolovala. I keď stále rozdávala, 
vždy mala všetkého dosť pre každého, 
nikdy neobišla žobrajúcich pri kostole, 
podporovala zbierky do Levoče, mi-
sie, misionárov a všetky dobročinné 
akcie. Na všetko jej stačil dôchodok, 
pre seba nepotrebovala skoro nič a keď 
bolo treba podporiť väčšiu akciu, mala 
okolo seba nás, jej priateľky, ktoré sme 
ju mali rady a pomáhali jej. Lenže ona 
vždy viac pomohla nám a to takým spô-
sobom, ako sme to potrebovali. Chodila 
medzi bezdomovcov aj s bratmi františ-
kánmi a sestričkou  Hyacintou na Ob-
chodnú ulicu, kde sa schádzali. Tam im 
priniesla, čo napiekla a posluhovala im.
       Ešte veľa by sa dalo napísať 
o jej obetavosti, ale spomeniem len to, 
ako významne pomohla pri výstavbe 
kostola sv. Františka. Počas celej vý-
stavby robila prekladateľku a tlmočníč-

ku z a do nemčiny, lebo architekt pán 
Dahinden, celú dokumentáciu urobil 
v nemeckom jazyku. Prekladala aj od-
borné výrazy, takže farnosť nemusela 
hľadať a platiť odborného prekladate-

ľa. Okrem toho aj sama finančne stavbu 
podporovala.      
Aj na smrteľnej posteli myslela na chu-
dobných, preto si neželala, aby sa na jej 
pohreb kupovali kvety, ale aby peniaze 
išli pre bezdomovcov. Podľa jej pria-
nia som mala od známych a priateľov, 
vybrať pri pohrebe peniaze a odovzdať 
ich bratom františkánom. Toto jej žela-
nie som splnila a vybrala som 405 Eur 
a odovzdala bratom  františkánom.       
Taká bola naša Martuška, ktorú ku koncu 
života Pán navštívil veľkým utrpením. 
Všetko trpezlivo znášala a obetovala to 
za obrátenie hriešnikov. Všetci veríme 
a dúfame, že už dosiahla odmenu v nebi 
a že ju Pán príjme medzi svojich svätých 
a vyvolených.
Martuška, odpočívaj v pokoji.

Anna Marková
Foto. Vojto Tóth
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Karloveské Svätomichalské hody 
majú už dlhú tradíciu a dobrú odo-

zvu v širokom okolí. Na tie tohoročné 
pozval správca farnosti ako hlavného 
celebranta na slávnostnú svätú omšu v 
kostole sv. Michala Archanjela  prvého 
karloveského farára Mons. Libora Škri-
putu, ktorý si v homílii aj zaspomínal na 
roky strávené v Karlovej Vsi.
Ako všetky sviatky, tak aj hody začí-
najú veľkým upratovaním a sú spojené 
so zabezpečovaním množstva väčších 
i menších „drobností“, bez ktorých 
by to nebolo možné realizovať. Tre-
ba preto poďakovať všetkým, ktorí 
sa akýmkoľvek spôsobom podieľali 
na  príprave a zabezpečovaní slávnost-
ného priebehu. Bola za nich obetova-
ná aj svätá omša na druhú adventnú 
nedeľu v kostole sv. Františka. Vojto                                                                                                                                            

karloveské hody
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sviatok sv. Františka z assisi

na  detskeJ  . . .

D      ňa 4. októbra sme slávili  patrocí-
nium kostola sv. Františka. Je to 

veľký sviatok Menších bratov vo všet-
kých františkánskych reholiach, čo sa 
prejavilo dôkladnou prípravou aj v na-
šom minoritskom kláštore i vo farnosti. 
Úzke priateľké vzťahy medzi Malými 
bratmi a Dominikánmi sa datujú od 
čias ich zakladateľov sv. Františka a sv. 
Dominika a tak slávnostnú svätú omšu 
prišiel celebrovať dominikán páter Pa-
vol. Na slávnostnom priebehu svätej 
omše mal nemalý podiel aj farský spe-
vokol.  Vojto

Detské sväté omše v kostole sv. Fran-
tiška vždy zanechajú hlboký dojem 

aj v srdciach dospelých, či už pre účasť 
tých najmenších, spevom, úprimnými 
prosbami a poďakovaniami alebo aktu-
álnymi scénkami. V nedeľu 6. novembra 
2016 to bol príbeh  o žene a siedmych 
bratoch podľa evanjelia  Lk 20, 27-40 , 
kde v závere Pán Ježiš Saducejom hovo-
rí:  „Synovia tohoto veku sa ženia a vy-

dávajú. Ale tí, čo sú uznaní za hodných 
tamtoho veku a zmŕtvychvstania, už sa 
neženia ani nevydávajú. Už ani umrieť 
nemôžu, lebo sú ako anjeli a sú Božími 
synmi, pretože sú synmi vzkriesenia.“
Na druhú adventnú nedeľu  4. dec. 2016 
to bola zase scénka o svätom Jánovi Krs-
titeľovi podľa Evanjelia sv. Matúša  Mt 
3, 1 - 12
Úprimne ďakujeme pátrovi Martino-

vi za všetku starostlivosť, ktorú venuje 
príprave a priebehu nedeľných detských 
svätých omší, ako aj všetkým ostatným, 
ktorí sa tom aktívne podieľajú.  Vojto                                                                                                                                            
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Začiatok novembra je v  cirkvi aj v 
spoločnosti venovaný spomienke 

na zosnulých, ktorí nás predišli na ces-
te do večnosti. U nás už je tradíciou, že 
na Sviatok všetkých svätých, 1. novem-
bra, sa pobožnosť uskutoční na cintorí-
ne v Slávičom údolí a nasledujúci deň 
na Pamiatku zosnulých na cintoríne v 
Karlovej Vsi.  Pobožnosť v Slávičom 
údolí celebroval páter Martin M. Kol-
lár , asistoval diakon Matej Balázsi  za 
veľkej účasti farníkov. Na Dušičky hlav-
ným celebrantom svätej omše v kostole 
sv. Michala Archanjela bol páter Tomáš 
Lesňák. Po svätej omši sme sa spoločne 
presunuli v procesii na Karloveský cin-
torín, kde pobožnosť celebroval páter 
Martin za asistencie ostatných bratov 
minoritov. Následne potom celá oktáva 
bola venovaná modlitbám za získanie 
odpustkov pre zosnulých. Vojto Tóth

sPoMienka na zosnulých
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Františkove trhy

N      a druhú adventnú nedeľu konali sa 
v Pastoračnom centre Františkove 

trhy, ktoré nadobúdajú tradíciu a po-
pularitu. Tento rok sa konali už tretí 
krát. O ich vzniku, realizácii a cieľoch 
sme sa porozprávali s ich iniciátorkou 
a vedúcou pani Monikou Vanekovou, 
ktorá nám povedala:  Cirkevné školy 
dostávajú menší štátny príspevok ako 
ostatné školy, preto sme ako rodičia 
rozmýšľali, ako našej škole sv. Fran-
tiška pomôcť. Najmä my, mamičky, čo 
sme doma, máme viacej času a nejaké 
zručnosti od Pána Boha dané, tak sme 
chceli ponúknuť ruky, čas, materiál 
a povedali sme si, že začneme po ve-
čeroch niečo vyrábať. Dva - tri mesia-
ce sme všeličo robili, šili, drôtikovali, 
háčkovali, vyrábali mydielka, sviečky. 
Aj oteckovia všeličo vyrezávali z dreva 
a všetko sme to dali na predaj. Teda náš 
materiál čo do toho dáme a čas, čo do 
toho investujeme,  to všetko do posled-

ného centa ide škole. Prvý rok zisk bol 
okolo 2700 Eur, druhý rok tri a pol tisí-
ca, tohto roku 3.474 €. Ľudia  sú naozaj 
štedrí. Nie je to vlastne ani obchod ale 
darovanie, keďže my darujeme svoje 
ruky a čas po nociach, spánok a potom 
kupujúci zase darujú nejaké peniaze na 
školu. Prvý rok sa na výrobe darčekov 
zúčastnilo  asi 30 ľudí, minulý rok to 
už bolo do štyridsať a tento rok zatiaľ 
neprezradím, lebo je to otázka v našej 
tipovacej súťaži.  Počet sa zvyšuje, 
rodičia aj staršie žiačky, gymnazistky. 

Vyrábali sme veci z drôtikov, ale za po-
moci minoritov aj mydlá a tiež obaly na 
Sväté písmo. Dôležité je, že pritom sa 

vytváralo spoločenstvo. Chodili sme aj 
po rodinách a neraz veru aj do polnoci. 
A pritom sa ešte aj všeličo naučili. Vo-
ľakedy sa driapalo perie, tak my teraz 
všeličo vyrábame po rodinách.     
Pani Monika má tri deti a hovorí, že 
škola sv. Františka je veľkým požehna-
ním. Keď sú rodičia spokojní so ško-
lou, tak potom majú také ochotné srd-
cia. Samých to stálo veľa peňazí, keď 
museli kúpiť látky, drevo a ďalšie veci, 
ale s láskou to darovali. Ľudia sú nao-
zaj ochotní venovať to na dobrú vec. Aj 

kupujúci k tomu pristupujú tak, že chcú 
pomôcť škole. Na otázku čo sa bude 
tento rok zo získaných peňazí robiť, 
pani Monika povedala, že ešte nie je 
dokončená záhrada sv. Františka, lebo 
sochár, ktorý mal urobiť sochu, zomrel, 
takže sa to teraz rieši s minoritmi. Tak-
tiež sa upraví vstupná časť a tam sa 
bude pokračovať. Teraz sa bude nejaká 
časť získaných prostriedkov prerozde-
ľovať aj na Veternicovú, kde má ško-
la dizlokované pracovisko. Náročné 
boli pre pani Moniku najmä posledné 
týždne, keď sa jej v obývačke hroma-
dilo veľké množstvo krabíc hotových 
výrobkov, ale vďaka porozumeniu ce-
lej rodiny to zvládli. V predvečer pre-
daja to podom do polnoci v Pastorač-
nom centre vykladali na stoly, pričom 
im pomáhali aj 4 dievčatá. Dievčatá 
sa tešia, keď vidia, že ľudia majú zá-
ujem a kupujú  to,  čo oni robili. Majú 
z toho radosť, že prispeli, že sú užitoč-
né a svojimi rukami zarobili niečo pre 
školu. Pani Monika  zdôrazňuje, že je 
to Božie dielo. My sa za to modlíme 
a Pán Boh to už potom pretaví.
Želáme celému tomuto tvorivému ko-
lektívu rodičov i žiakov Spojenej školy 
sv. Františka, aby sa im práca darila, aby 
mali z vykonaného diela radosť a aby to 
bolo pre detičky užitočné. Vojto
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•  21.12., 22.12. a 23.12. (pondelok, utorok, 
streda) - vianočná sv. spoveď od 17.00  
do 20.00 hod. v kostole sv. Františka;

•  25. 12. po detskej sv. omši (približne o 
11.00 hod). bude na Námestí sv. Františ-
ka vianočná akadémia;

•  4. 2. 2017 Farský ples

Na začiatku Boh stvoril Zem. Všetko os-
tatné je made in China.

•
Ahoj, ako si na tom s časom cez Vianoce? 
Lebo súrne potrebujem zohnať somára do 
betlehemu.

•
Jožko píše Ježiškovi: Milý Ježiško prosím 
ťa na Vianoce mi pošli 1000 korún. Veľmi 
by to mne aj maminke pomohlo. 
List odnesie na poštu. Poštárky ho otvoria 
prečítajú si ho, a zato že Jožka majú rady 
poskladajú sa a pošlu mu 500 Sk. 
Jožko píše späť Ježiškovi: Ježiško ďaku-
jem ti za tie peniaze, veľmi nám pomohli. 
A predstav si že tí zlodeji na pošte mi jed-
nu 500-vku zobrali.

•
Ide slovák, róm a bulhar. A hádajú sa kto 
bude mať hlavu v mravenisku dlhšie. 
Ide slovák vydrží 2min. 
Ide bulhar vydrží 1min. 
Ide róm a vydrží 2 dni. A na koniec mu slo-
vák a bulhar povedia:Vystrč už tú hlavu. A 
pýtajú sa : Ako to, že si vydržal tak dlho? 
Zabil som kráľovnú a všetci išli na pohreb!

•
Janko píše Ježiškovi – keď mi donesieš 
motorku budem celý týždeň dobrý. Janko 
sa zamyslí a povie si, ale ja nevydržím byť 
dobrý celý týždeň, roztrhá list a píše nový.
Milý Ježiško, keď mi donesieš motorku 
budem celý deň dobrý. Zase sa zamyslí, 
roztrhá list, pozrie sa na obraz Panny Má-
rie a zamkne ho do skrine a píše nový list. 
Milý Ježiško, zajal som tvoju mamu, vý-
kupné je motorka!

Vianoce,  čas  radosti, šťastia,  pohody,   
obdarovania, čas pre rodinu. Ideál krásne-
ho života na pár sviatočných dní, keď po 
zhone za darčekmi a všetkým, čo   má   na-
pĺňať  naše  bohato prestreté  stoly a bohaté 
nádielky pod stromčekom, zavládne pokoj 
a ticho Štedrého večera.
Večer plný prekvapení, radosti, šťastia 
a lásky. Také sú Vianoce v našej rodnej 
vlasti a vo vyspelých štátoch sveta. Každý 
hľadá pocit lásky a šťastia v niečom, čo ho 
napĺňa. Niektorí nachádzajú plnosť radosti 
v darčekoch pod stromčekom, v rodinnej 

pohode, pri televíznych programoch, v 
zábave, alebo pri športoch. Iní sa tešia na 
chvíle prežité v chrámoch, kde si opäť po 
roku s radosťou zaspievajú vianočné kole-
dy. Dnes sa nám narodil Spasiteľ, Kristus 
Pán.  Zaznejú vytúžené tóny piesne Tichá 
noc, svätá noc a mnohým  v šere kostola, 
pri svetielkach na stromčekoch, tečú slzy 
dojatia po  tvári, že opäť sa znížilo Nebo 
k nám a dalo nám nášho Spasiteľa v die-
ťati Ježišovi, v betlehemských jasliach, 
ale predovšetkým živého v Eucharistii do 
našich duší.
V túto chvíľu by som najradšej nepokra-
čovala, ale myslíte, že sa to dá? Moje 
myšlienky zaletia niekam do diaľky, kde 

žijú ľudia, ktorí o takom úžasnom pokoji, 
radosti a pohode sláviť Vianoce, môžu len 
snívať a možno ani to nie. Spomeňme si na 
týchto ľudí, opustených, osamelých, hlad-
ných po láske a hlavne na tých, ktorí v oba-
ve o svoj holý život, či už v Sýrii, Sudáne 
a iných vojnovými konfliktami skúšaných 
krajinách, čakajú na svoj ortieľ. V tichej 
modlitbe vyprosme aj pre nich vytúžený 
pokoj. Nikdy sa nedá pochopiť, ako člo-
vek dokáže ubližovať človeku. Predsa sme 
pred Bohom všetci rovnakí, takých nás 
stvoril Boh, takých nás chcel mať a takých 

nás všetkých rovnako miluje.
Láskavý a dobrý Nebeský Otec, zhliadni 
na túto krásnu zem, ktorú sme dostali od 
Teba ako najdrahší dar. Naplň darmi Du-
cha Svätého všetkých ľudí zeme, nech 
„Sláva Bohu na výsostiach a na zemi po-
koj ľuďom dobrej vôle“  znie hlasno v 
srdci každého človeka, kdekoľvek na sve-
te, nech pokorí Zlo a zvíťazí láska k Tebe 
Bože, a láska človeka k človeku. 
Požehnané, Božou milosťou a láskou  na-
plnené Vianočné sviatky zo srdca prajem a 
vyprosujem  všetkým Vám a všetkým ľu-
ďom našej planéty.  M. Štolcová

vianoce, sviatky, kedy ľudia 
MaJú k sebe bližšie.

PriPravuJeMe

vtiPy

Sv Michal dec 2016.indd   16 16.12.2016   11:01


