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Vtomto roku Karlovešťania oslá-
via 155. výročie postavenia Bo-

žieho stánku v Karlovej Vsi. Stalo sa 
tak v roku 1860 postavením kaplnky 
sv. Jána Nepomuckého, predchodcu 
kostola sv. Michala Archanjela.

     Územie Karlovej Vsi bolo osídlené 
lovcami už v období paleolitu a nále-
zy po prvých roľníkov sú z neolitu. Z 
prvej polovice 5. tisícročia  pr. Kr. sa 
zachovala sídlisková jama v priestore 
Botanickej záhrady. Pozostatky lengy-
elskej kultúry i osídlenie po prí-
chode Slovanov sa zachovali na 
ceste Karlova Ves – Devín.

     V minulosti patrila Karlova Ves 
k devínskemu panstvu.  V listine 
Ladislava IV. z roku 1288 sa na-
chádza jej historický názov Su-
chá Vydrica. Názov je odvodený 
od potoka ktorý ňou pretekal, na 
ktorý si ešte pamätáme, ale v sú-
časnej dobe už je kanalizovaný. 
Územie medzi Vydricou a Suchou 
Vydricou (medzi dnešnou Mlyn-
skou dolinou a Líščím údolím) 
dostal bratislavský richtár Jakub 
od panovníka  ešte pred vydaním 
najstaršieho zachovalého privilé-
gia z roku 1287 a Ondrej III. ho v 
roku 1291 iba potvrdil. Na mieste 
zaniknutej osady, vypálenej Tatár-
mi, bola opäť vybudovaná osada. 
Richtár Jakub  založil vinice a postavil 
mlyny. Karol Róbert z Anjou v r. 1318 
a 1323 potvrdil užívacie právo synom 
richtára Jakuba. V roku 1635 sa toto 
územie stalo vlastníctvom Pálffyovcov. 

     Karlova Ves bola v minulosti známa 
pod názvom Karlsdorf alebo Káro-
lyfalva. Horváth  uvádza pre Karlovu 
Ves v roku 1678 názov Királyfalva a 

155  ROKOV  BOŽIEHO  STÁNKU  V  KARLOVEJ  VSI

spomína aj požiar v roku 1678. Názov 
Karlovej Vsi sa spája s menom Karola 
Róberta z Anjou, ktorý bol uhorským 
kráľom v rokoch 1308 – 1342 a mal 
veľké zásluhy na rozvoji Bratislavy. 
Písomne doložená existencia vinohra-
dov už za čias richtára Jakuba ponúka 
historickú paralelu s osadou Kráľovské 
vinohrady v Prahe. Šrámek  považuje 
za deň založenia Karlovej Vsi 27. no-
vember 1780 a spája ho s menom grófa 
Karola Jozefa Hieronyma Pálffyho.

     Dejiny Karlovej Vsi sú historicky zvia-
zané s mestečkon Devín, ktoré bolo 
uvádzané ako farnosť (Parochia Dévé-
ny) v dekanáte Stupava (Districtus 
Stomffaensis) už v Statutis Strigonien-
sis de 1379. Farský kostol sv. Kríža je 
kultúrnou pamiatkou, je včasnogotický 
z druhej polovice 13. st. Pôvodne bol 
jednoloďový so štvorcovým presbyté-

riom, rozšírený v druhej polovici 14. 
st. a v prvej polovici 15. st. rozšírený 
na trojlodie, bol v rokoch 1672 – 1673 
prestavaný v ranobarokovom slohu a 
v roku 1722 bola upravená veža. Zo 
záznamov jednotlivých vizitácií sa 
dozvedáme, že v roku 1561 bol devín-
skym farárom Joannes, v roku 1634 
Turkovich Laureentius. V tom obdo-
bí boli údaje ešte dosť sporadické, ale 
od roku 1665 už sú systematické. Od 
roku 1700 bola vedená spoločná mat-

rika pre Devín a Karlovu Ves. 
V období január 1814  až 24. 3. 
1859 bol farárom Istvánffy Jo-
sephus, teda plných 45 rokov. 
Po jeho smrti nastúpil od mája 
1859 Franciscus Krómy, s kto-
rého menom je spojená výstavba 
kaplnky sv. Jána Nepomuckého 
v Karlovej Vsi v roku 1860.

     Základným štúdiom pre ziste-
nie doby výstavby kaplnky v 
Karlovej Vsi ako aj o zložení 
obyvateľstva boli Schematizmy 
Ostrihomskej diecézy. V nich 
sa uvádza, že v roku 1825 mala 
Karlova Ves 118 obyvateľov-
-katolíkov, zatiaľ čo samotný 
Devín mal 1 513 obyvateľov, z 
čoho bolo 1 498 katolíkov a 15 
Židov. V roku 1860 mala Kar-
lova Ves 191 obyvateľov; všetci 

katolíci a v Devíne bolo 1 742 kato-
líkov, 12 evanjelíkov AV a 15 Židov. 
V tom roku sa na devínskeho farára 
menom  karloveských občanov obrátil  
so žiadosťou a návrhom na postavenie 
kaplnky Mathias Lucanic. Bol pravde-
podobne richtárom a s jeho menom sa 
stretáme už v súvislosti s darovaním 
zvona  sv. Martin , ktorý sa nachá-
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dzal v drevenej zvonici v strede obce, 
slúžil na zvonenie Anjel Pána, ako aj 
v súlade s Ohňovým patentom Márie 
Terézie z 21. aug. 1751. Žiadosť o po-
volenie výstavby kaplnky v Karlovej 
Vsi predložil devínsky farár František 
Krómy generálnemu vikárovi  listom 
zo dňa  7.mája 1860  v ktorom uvá-
dza, že farník Matúš Lučanič zamýš-
ľa postaviť na Božiu slávu a podporu 
Božieho kultu kaplnku v Karlovej Vsi. 
Pozemok k tomu dá a všetky náklady 
ponesie fundátor. Kaplnka, ktorá sa má 
postaviť, bude mať takú rozlohu, aby 
prijala polovicu tunajších veriacich. 
Na uskutočnenie nechýba nič viac iba 
požiadať o súhlas viceordinariát a ob-
čiansku jurisdikciu. Keďže na údržbu 
budovy sa vyžaduje aj veno, bolo do-

hodnuté vo výške 150 rakúskych zla-
tých, aby sa pokryli nevyhnutné opravy 
z ročného ručenia. V odpovedi z 11. 
mája 1860 sa uvádza, že správa bola 
prijatá s potešením, ale s odvolaním sa 
na starý diecézny štatút, treba vysvetliť 
Matúšovi  Lučaničovi, že na udržiava-
nie kaplnky sa vyžaduje najmenej 400 
rakúskych zlatých. Ak bude veno za-
bezpečené, je možné udeliť súhlas, aby 
mohla byť kaplnka zriadená. Listom zo 
14. mája 1860 bolo oznámené, že fun-
dátor Matúš Lučanič je pripravený od-
kázať veno 400 rakúskych zlatých, ale 
súčasne požiadal o možnosť ponechať 
dočasne túto sumu v rodine s tým, že 
bude platiť ročný úrok 20 rakúskych 
zlatých. Ako titulárny patrón kaplnky 
bol určený sv. Ján Nepomucký. Listom 

zo dňa 17. mája 1860  bol udelený sú-
hlas s pripomienkou, aby bolo vybraté 
vhodné miesto a stavba bola zverená 
skúsenému majstrovi. To sa aj uskutoč-
nilo a pri obetavej práci Karlovešťanov 
stavba rýchlo pokračovala pri vysokej 
kvalitatívnej úrovni, o čom sa mohli 
presvedčiť neskoršie generácie. A tak 
devínsky farár už listom z 22. októbra 
1860  mohol oznámiť, že kaplnka v 
Karlovej Vsi bola postavená a 30. sep-
tembra 1860 slávnostne konsekrovaná 
dištriktuálnym vicearchidiakonom k 
úcte sv. Jána Nepomuckého za účasti 
veľkého počtu kňazov a veriacich.

     Tak sa splnilo zbožné želanie Karlo-
vešťanov,  aby mali Boží stánok vo 
svojej obci. Vojtech Toth

ČO JE TO 
SVEdOmIE? 

SV. mIcHAL – UVÁdzAČ dUší 
NA pOSLEdNOm SúdE 

Svedomie, čiže Božia prítomnosť 
v našej hlave, nám pomáha rozo-

znať čo je dobré a čo zlé. Dosť často 
s tým nesúhlasíme, pokiaľ sa jedná 
o hriech. Ľudia si v poslednej dobre 
hovoria: ,,Prirodzene, človek je hrieš-
nikom!“. Ale možno je opak pravdou. 
Ak sa nad tým zamyslíme, Boh nechal 
vyrásť v raji iba jeden jediný zakáza-
ný strom. Dal ľuďom (teda Adamovi 
a Eve) na výber, či chcú dobro alebo 
zlo. Ale aby im pomohol si vybrať 
správne, vložil tam tisíce dobrých stro-
mov. Keby človeku nebolo prirodzené 
byť dobrým, prečo by tam Boh vložil 
veľa iných dobrých stromov a iba je-
den zlý? Väčšina z nás si svoju cestu 
uľahčí tým, že si odhryznú z ovocia z 
hnilého stromu (teda toho zlého). Mô-
žeme to chápať, ako keby sme ho po-
lievali a ten strom stále rastie a rastie. 
My máme tak isto na výber, ako Adam 
a Eva. Môžeme si vybrať či ochutná-
me ovocie z dobrých stromov, alebo si 
dáme zo zlého stromu.

Alexandra Šimková, 
9. A SŠ sv. Františka

Naša farnosť nesie označenie ako 
farnosť sv. Michala. Starý kos-

tolík v Karlovke je taktiež zasvätený 
tomuto archanjelovi, ktorý býva ozna-
čovaný aj ako vodca nebeských zá-
stupcov. Menej sa už ale vie, že tento 
archanjel je považovaný aj  za osobit-
ného sprievodcu zosnulých k večnému 
úsvitu: je archanjelom, ktorý „váži 
duše“. 
Je často zobrazovaný s váhou v ruke – 
symbolom starovekej viery potvrdenej 
Bibliou (porovn. Jób 31,6: „Nech ma 
na spravodlivej váhe odváži, nech Boh 
raz pozná moju nevinnosť!“).
Kresťania prvých storočí, ktorí boli de-
dičmi všeobecne rozšírenej viery, týka-
júcej sa úlohy anjelov ako sprievodcov 
duší na Boží súd, veľmi často zasvä-
covali nebeským duchom aj hroby. Po-
tvrdzujú to starodávne nápisy na hro-
boch, ale i zlaté, strieborné, či kovové 
platničky na ktorých sú vyryté mená 
anjelov (osobitne Michala a Gabriela).
Téma anjelov, ktorí predstavujú duše 
na poslednom súde, nie je zriedkavá, 
naopak, je častá aj v spisoch svätých. 
Dobrí anjeli posilňujú duše v ich po-

slednej agónii vyššou silou, aby sa ne-
ľakali pre veľké pokušenia a ohavný 
zjav pekelných duchov. Anjeli majú 
účasť na Božej vernosti a nenechávajú 
nikdy bez odpovede modlitby nábož-
ného.
Aj Michal so svojim nebeským zástu-
pom čaká na Boží súd, aby dušu odpre-
vadili do stavu, ktorý jej Boh prisúdi.
Sv. Brigita hovorila, že po tom, ako 
naša duša opustí telo, ten istý anjel ju 
sprevádza, potešuje a posilňuje, aby sa 
s dôverou predstavila na Božom súde, 
aby najprv hovorila o prevzácnych 
zásluhách Ježiša Krista, pretože v ne 
môže mať v čase súdu dôveru...Keď ju 
odvedú...do očistca, navštevuje a pote-
šuje ju, odovzdáva jej modlitby, ktoré 
sa za ňu modlia na zemi a uisťuje ju, že 
bude oslobodená.
Nech je toto aj pre nás povzbudením 
a popudom, aby sme nezabúdali na 
účinnosť modlitieb za bratov, ktorí sa 
ešte po smrti očisťujú a s ktorými sme 
spojení v spoločenstve mystického tela 
nášho Pána Ježiša.

Spracované podľa knihy: 
V spoločenstve s anjelmi
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Letná far-
ská cyk-

lopúť v našej 
farnosti sa 
už stala tra-
díciou. Toto 
podujatie, ktorého nadšeným zakladate-
ľom je páter Lucián Bogucki, zaviedlo 
našich farníkov v uplynulých rokoch  už 
do mnohých štátov. Skvelé je, že páter 
Lucián nám svoju priazeň zachováva aj 
potom, čo sa jeho pôsobiskom stalo več-
né mesto – Rím.
Tohtoročná cyklopúť viedla po trase: 
Bratislava, Šašín, Velehrad, Hostýn, Kr-
nov, Svatý Kopeček, Olomouc, Brno, 
Břeclav, Bratislava. Púť začala tiež už 
tradičným spôsobom: účastníci sa na 
svätej omši oddali do Božích rúk a po-
kropení svätenou vodou z rúk pátra 
Martina sa vydali na cestu.
Púť začalo 17 cyklistov, ktorí mali od-
vahu na túto, určite náročnú cestu. Za-
ujímavé je, že kým najmladší účastník 
mal len 14 rokov, najstarší mal takmer 
74. Božím slovom sa účastníci posilňo-
vali každý deň.
V Šaštíne sa pelotón rozšíril o ďalších 
dvoch účastníkov, avšak po nepríjem-
nom páde spojenom s rôznymi odreni-
nami sa opäť scvrkol na 17.
Cesta určite nebola ľahká. Vysoké tep-
loty a zvlnená pahorkatina boli skúškou 
vytrvalosti aj fyzickej zdatnosti. Malý 
omyl v orientácii spôsobil, že pútnici 
dokonca neplánovane zavítali aj do Poľ-
ska.
Počas cesty prišla smutná správa, že 
maminka pátra Luciána je ťažko chorá. 
Tak sa stalo, že hlavný organizátor a ve-
dúci cyklopúte, páter Lucián sa rozho-
dol púť prerušiť a odcestoval za svojou 
maminkou do Poľska. Neskôr prišla ešte 
smutnejšia správa, že Pán si ju povolal 
k sebe. Tak potom pútnici v Břeclavi  
venovali svätú omšu práve za mamičku 
pátra Luciána.
Záver cyklopúte ešte viedol aj po území 
Rakúska a nakoniec sa táto púť skončila 
tam, kde začala, v Bratislave.

•  Pri  sv. omši 24. mája 2015 o 11.30 hod. 
boli za mimoriadnych rozdávateľov sv. 
prijímania ustanovení Karol Kasala a Cyril 
Hric. Od uvedeného  dňa môžu vypomáhať 
pri rozdávaní sv. prijímania počas sv. omší, 
môžu tiež roznášať Eucharistiu chorým. 

•  V pondelok  25. mája 2015 sa v našej farnos-
ti konala celodenná farská poklona Najsvä-
tejšej Sviatosti. Najsvätejšia Sviatosť bola 
vystavená k adorácii od 9.00 hod. (po škol-
skej sv. omši) do večernej sv. omše. 

•  V pondelok 25. mája 2015 organizovali aj 
farské spoločenstvá našej farnosti púť do 
Marianky. Spoločná modlitba sv. ruženca sa 
konala pri Lurdskej jaskynke o 11.00 hod. a 
sv. omša v bazilike o 12.00 hod.

•  V sobotu 13. júna sme slávili sviatok sv. 
Antona Paduánskeho. Slávnostná sv. omša 
bola v kostole sv. Františka o 18.00 hod. 
Počas nej sme si uctili relikvie svätca a bol 
požehnaný aj chlieb sv. Antona, ktorý sme si 
mohli odniesť domov. Po sv. omši sa na po-
česť tohto svätca uskutočnil v našom kostole 
koncert barokovej hudby v prevedení umel-
cov zo súboru Cuore Barocco. 

•  Sviatosť birmovania bola v našej farnosti 
vysluhovaná v kostole sv. Františka v sobotu 
20. júna 2015 o 10.00 hod. 

•  V nedeľu 21. júna 2015 sa v priestoroch 
školskej jedálne Spojenej školy sv. Františka 
približne 70 osôb z rodinných spoločenstiev 
spolu s pátrom Tomášom zúčastnili veľmi 
zaujímavej prednášky na tému: 7 návykov 
skutočne efektívnych ľudí s ťažiskom na ži-
vot aktívneho kresťana.

•  V nedeľu 28. júna 2015 sme slávili výročie 
posvätenia Kostola sv. Michala. Počas ne-
deľnej sv. omše sme spomínali na farníkov, 
ktorí Kostol sv. Michala postavili, aj na všet-
kých, čo sa v ňom desiatky rokov stretávali 
s Pánom.

•  Na záver  školského roka sa v našej farnosti 
v Bratislave - Karlovej Vsi v dňoch 26. – 28. 
júna 2015 uskutočnil rodinný splav. 

•  Druhý z dvoch tohtoročných splavov Malé-
ho Dunaja, na ktorý sme sa vybrali z našej 
farnosti v Bratislave – Karlovej Vsi sa ko-
nal týždeň po tom prvom, teda v dňoch od 
3.  -5. júla 2015. Oba splavy sa uskutočnili 
v radostnej a priateľskej atmosfére a všetko 
toto Pán požehnal nádherným počasím.

•  V dňoch 6. až 10. júla 2015 18 miništrantov 
z Karlovej Vsi, 5 animátorov a vynikajúca 
kuchárka, pani Alicka, spolu s bratom Mar-
tinom absolvovali miništrantský tábor u bra-
tov kapucínov na Ponikách.

•  V dňoch od 11. do 19. júla 2015 sa v rekre-
ačnom zariadení neďaleko obce Horná Ves 
uskutočnil tábor pre deti z našej cirkevnej 
základnej školy sv. Františka.

•  V dňoch 24. - 27. júla 2015  sa v Oščadnici 
12 rodín (56 osôb + animátori a p. Tomáš)  
zúčastnilo duchovnej obnovy spoločenstva 
rodín našej farnosti. Prítomní sa  pod vede-

ním pátra Tomáša zamýšľali nad Máriou, 
Bohorodičkou a Jej chválospevom „Magni-
ficat“.

•  V dňoch 8. – 16.  8. 2015 sa konala v poradí 
už deviata  tradičná cyklopúť našich farní-
kov. Tentokrát na trase BRATISLAVA- VE-
LEHRAD – CVILÍN U KRNOVA – SVATÝ 
KOPEČEK- BRNO, ktorej sa zúčastnilo 17 
pútnikov.

•  Biblický kurz a katechetická príprava na 
doplnenie chýbajúcich sviatostí sa v našej 
farnosti začal v nedeľu 23. augusta 2015 o 
16.00 hod. v pastoračnej miestnosti kláštora.

 
V. Šimko

25. 9. piatok
Sv. omše v tento deň v kostole sv. Michala: o 
6.45 hod. a o 18.00 hod.
Po večernej sv. omši sa spoločne presunieme 
ku krížu na začiatku Karlovej Vsi, na Svrčiu 
ulicu, kde si obnovíme svoje krstné sľuby a 
budeme sa spoločne modliť za zosnulých 
Karlovešťanov. V kostole sv. Františka nebu-
de sv. omša o 18.00 hod.
27. 9. nedeľa
Sv. omše v tento deň v kostole sv. Michala:
o 10.00; 11.30 slávnostná hodová sv. omša, 
večerná sv. omša o 19.00 hod.
V kostole sv. Františka nebude sv. omša o 
11.30 hod.
29. 9.
Odpustová slávnosť sv. Michala Archanjela, 
patróna našej farnosti
sv. omša v tento deň v kostole sv. Michala 
6.45 a o 18.00 hod.
V kostole sv. Františka nebude sv. omša o 
18.00 hod.
3. 10.
Po večernej sv. omši o 18.00 hod pozývame 
na pobožnosť Tranzitus – na pamiatku blaho-
slavenej smrti serafínskeho Otca sv. Františ-
ka.
4. 10.
Odpustová slávnosť sv. Františka z Assisi
Pozývame na slávnostnú sv. omšu o 11.30 
hod. do kostola sv. Františka.
26. 10. – 31. 10. 
Pripravujeme farskú púť do Assisi a Ríma, 
počas ktorej sa budeme modliť za naše rodiny 
a za nové povolania pre rehoľu minoritov.
2. 11.
Sv. omša za zosnulých o 16.00 hod. v kosto-
le sv. Michala a po nej pobožnosť na karlo-
veskom cintoríne.
29. 11. – 8. 12.
Novéna pred slávnosťou Nepoškvrneného po-
čatia Panny Márie, vždy pri sv. omši o 18.00 
hod.

zAzNAmENALI SmE FARSKÁ 
cyKLOpúť 2015

pRIpRAVUJEmE
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O SEpTEmBROVýcH SVIATKOcH

dUcHOVNý pROgRAm (NA pREHĺBENIE VzťAHU K BOHU)

V mesiaci september si pripomína-
me niekoľko významných kres-

ťanských sviatkov. Okrem sviatku Se-
dembolestnej Panny Márie, patrónky 
Slovenska, slávime aj sviatok svätého 
Michala, patróna našej farnosti. Zaují-
mavým sviatkom je aj sviatok Stigma-
tizácie svätého Františka, ktorý slávime 
17. septembra. 
Svätý František z Assisi je nám zná-
my najmä tým, že vyslyšal Boží hlas a 
zriekol sa všetkého bohatstva. Kajal sa 
a velebil Boha pre všetky krásy prírody 
a celé stvorenstvo. Možno nie každý 
vie, že to bol práve František, kto ako 
prvý inscenoval živý Betlehem a bol aj 
prvým známym človekom, ktorému sa 
dostalo daru stigiem. 
Stigmy sú považované za prejav Božej 
milosti, pri ktorom sa človeku tvoria 
na tele rany na rukách, na nohách a na 
boku, presne v tých miestach ako boli 
Kristove rany. Spôsobujú nositeľovi 

•  (Ak je možné) každodenná prítom-
nosť na  liturgii Eucharistie.

•  Každodenná ranná osobná modlit-
ba: prosba, aby Duch Svätý prišiel do 
modlitby a dnešného dňa; zriekanie sa 
Zlého; vďakyvzdanie a chvála, stíše-
nie sa a počúvanie Boha, čítanie/mod-
litba s Božím slovom – ráno čítania 
na dnešnú liturgiu a krátke rozjímania 
nad nimi; prosba o vedenie Duchom 
Svätým, aby som plnil(a) Božiu vôľu; 
(mne sa osvedčilo): rozhodovať sa 
pre radosť (pre pokoj, pre lásku, od-
vahu, trpezlivosť...).

•  Každodenné prijímanie Božieho slo-
va (čítanie, rozjímanie a modlitba 
s Božím slovom; lectio divina aspoň 
raz za týždeň); každý deň aspoň 15 
minút.

•  Častá sviatosť zmierenia (aspoň raz 
za 2 týždne).

•  Častá adorácia (aspoň jeden-dvakrát 

bolesť a nie sú vysvetliteľné z medicín-
skeho hľadiska. Ich nositeľ sa tiež volá 
stigmatik. 
Podľa historických prameňov sa sv. 
Františkovi dostalo tejto milosti, prá-
ve v čase štyridsaťdňového pôstu pred 
sviatkom svätého Michala Archanjela. 
Počas modlitby, údajne 14. septembra 
ráno, sa mu na hore La Verna zjavil sera-
fín so šiestimi krídlami pribitý na kríž. Z 
jeho tela vychádzali lúče, ktoré prebod-
li nohy, dlane i bok sv. Františka. Kým 
svätec premýšľal, čo má značiť ono 
zjavenie, pocítil bolesť. Na jeho rukách 
i nohách sa začali tvoriť rany akoby pre-
rezané klincami a v boku rana akoby po 
bodnutí kopijou. 
Podľa svedkov z Františkových čias, 
si assiský svätec dlho chránil toto ta-
jomstvo a aj jeho spolubratia sa o ňom 
dozvedeli až oveľa neskôr. Svätý páter 
Pio (jeho sviatok si takisto  pripomína-
me v septembri), ktorý tiež dostal stig-

za týždeň) a stíšenie sa (počas dňa aj 
dlhšie na duchovných cvičeniach).

•  Každodenná spoločná modlitba (v 
rodine, manželov).

•  Osobný vzťah s pánom a jeho pre-
hlbovanie, túžba po svätosti („Túžim 
po Tebe, Ježiš“; „chcem pre teba ho-
rieť“; „buď ty u mňa na prvom mies-
te“; „chcem ťa nasledovať“; „pomôž 
mi dnes spoznať a plniť tvoju vôľu“) 
a odovzdanie života Ježišovi.

•  Každodenné (najlepšie ráno/počas 
dňa a večer) spytovanie svedomia.

•  Každodenná „charizmatická mod-
litba“: vďakyvzdanie, chvála, vzý-
vanie Ducha Svätého („príď, Duchu 
Svätý, na príhovor Panny Márie, sv. 
Jozefa, sv. Michala,... a daj mi čisté 
srdce a pokorného ducha“), prípadne 
modlitba v jazykoch.

•  účasť na spoločenstve a modlitba 
v spoločenstve; modliť sa za seba 

my povedal, že tieto znamenia svojho 
nositeľa zahanbovali a spôsobovali mu 
fyzickú bolesť a aj morálne utrpenie. 
Avšak tí, ktorí ich mali, boli hrdí, že sa 
môžu ešte viac tak nezvyčajným spô-
sobom podobať na Krista. Boli šťastní 
z toho, že mohli trpieť podobne ako 
Kristus, ktorý cez utrpenie a obetovanie 
svojho života sa stal Spasiteľom sveta. 
Rovnako ich zrejme vnímal aj sv. Fran-
tišek. 
Možno práve v tomto postoji svätcov je 
ukrytá ich svätosť. Každý z nás nesie-
me nejaký kríž, ale často ho odmietame 
a bránime sa mu. Nevieme ho prijať 
a už vôbec nie s radosťou. Ale Boh nám 
každý deň dáva šancu prehodnotiť svoj 
postoj a priblížiť sa k nemu. Odvážne sa 
vrhať do boja proti zlému, ako svätý ar-
chanjel Michael, rozdávať sa, ako svätý 
František a trpezlivo a neúnavne brať 
každý deň svoj kríž, ako svätý páter Pio 
a kráčať spolu s Ježišom.  M.Važanová 

navzájom a prihovárať sa s vierou za 
aktuálne potreby.

•  Úcta k a zasväcovanie sa Božskému 
Srdcu a panne márii; úcta k Božiemu 
milosrdenstvu; prehlbovanie vzťahu 
k p. márii ako zaručenej a bezpečnej 
cesty k Ježišovi i ako vzoru; modlitba 
ruženca, modlitba srdcom.

•  Rozvíjanie ďalších prostriedkov, kto-
ré nám dáva Cirkev: úcta k svätým 
a anjelom, modlitba za zomrelých 
v očistci; čítanie duchovnej litera-
túry (cirkevné dokumenty, Katechiz-
mus Katolíckej cirkvi, knihy a časopi-
sy); využívať duchovné vedenie.

•  Prehlbovanie dôvery („Ježišu, dô-
verujem ti!“) v Božiu moc a rast vo 
viere; časté (najlepšie večer pri spyto-
vaní svedomia) vzdávanie vďaky za 
to, čo dobré mi dal pán, poznávanie 
Pána cez Písmo a posilňovanie vzťa-
hu s Ním cez modlitbu...
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NENAROdENé dETI – dETIČKy môJHO SRdcA

Dnes som si uvedomila  jednu 
vec. Píšem to s hlbokým za-

myslením. Išla som k našej bytovke 
a pred ňou na chodníku stálo dieťatko 
našich susedov. Nakladali niečo do 
auta a maličké stálo pred 
bytovkou. Ako som išla 
ku dverám bytovky, prišla 
som k dieťatku, usmiala 
som sa na neho, pozdravila 
som ho a nežne matersky 
som ho pohladila. Ono na 
mňa pozeralo, usmievalo 
sa... v tom pohľade det-
ských očiek, v tom det-
skom úsmeve som však 
zrazu uvidela zázrak ma-
terstva... Nič nie je dôle-
žitejšie ako láska k mojim 
deťom – zabíjaným v po-
tratoch. A je to láska du-
chovná, materská, nemenej 
bolestná ako láska fyzickej 
telesnej mamy. Moja láska 
duchovnej mamy je tiež 
veľmi bolestná a preja-
vuje sa prácou, námahou, 
modlitbou, obetou. Pán mi nedáva iné 
možnosti ako mamám. Nežiada niečo 
iné ako od mám, ktoré počali a poro-
dili dieťa a vychovávajú ho a stara-
jú sa o neho... Byť mamou je už ňou 
byť navždy. A hoci jeden deň svieti 
slniečko a na druhý deň už je všetko 
ponorené v temnote mrakov a búrky, 
aj tak som mama. A nie som menej-
cennou mamou, aj keď len duchovne. 
Duchovné materstvo je tiež mater-
stvo. Je o láske a bolesti. Nie je o lás-
ke bez bolesti, ako nie je bolesťou 
bez lásky. Láska s bolesťou sa držia 
za ruky ako sestričky. Mnoho ma na-
učil ten detský pohľad. Moje detičky! 
Nikdy ma nestratíte tak ako ja nikdy 
nestratím vás. Mať detičky v nemoc-
niciach, kde im hrozí zabitie potratom 
je strašné a od bolesti mi stále puká 
srdce. Zodpovednosť, ktorá mi z toho 
plynie, je nesmiernou ťarchou, ktorá 
ma tlačí k zemi a ja bolestne stonám. 
Ale láska mamy je tým, čo nám po-

máha prežiť všetky bolesti a nevzdať 
to. Plniť svoje úlohy. Stále sa namá-
hať pre detičky. Stále pre ne praco-
vať. Nestačí, že mi povedali: ,,Už si 
sa pre nenarodené deti veľmi veľa 

narobila.“ Nie. Som mama. Únava, 
bolesť, utrpenia, slzy neustúpia a ni-
kdy neskončia, najmä nie v slzavom 
údolí. Až v nebi bude čas oddychu, 
teraz nie. Teraz je čas námahy, prá-
ce, obety, modlitby. Práce nezištnej, 
obetavej, plnej námahy a modlitby, 
ale najmä lásky. Bez lásky by to bol 
len mlyn točiaci sa dokola. Láska 
dáva život! Moja láska ich rodí. Po-
čala som ich v svojom srdci, nosím 
ich v ňom a v bolesti ich rodím. Je to 
moja láska v sebaobetovaní, sebazni-
čení, sebazmarení. Iba taká láska je 
schopná ich vyživiť, pomôcť... Boli 
mi zverené Pánom práve tieto detič-
ky. Milujem ich. Ako mama. Na deň 
matiek som nedostala ani jeden kvie-
tok, ani ma žiadne dieťatko neobjalo, 
neprivinulo sa ku mne na moje srdce, 
ale moje srdce objímalo nenarode-
né detičky a oni  objímali mňa. Do-
stalo sa mi objatia všetkých mojich 
duchovných detičiek. Ľúbia ma a ja 

ľúbim ich. Dostala som v srdci samé 
biele ruže. Odkedy mi srdce ovíňajú 
trnie bolestí, zabudla som na nežnosť 
lupienkov kvetiniek. Ale mne nepatrí 
nežnosť lupienkov. Prijala som tŕnie. 

Láska detičiek však tú bolesť 
vynahradzuje. Lebo láska vie 
vynahradiť  bolesť. Nie je bez 
nej, ale vynahrádza. To koneč-
né vynahradenie bude v nebi. 
Teraz musíme trpieť, niesť 
každodenné kríže. Ale naučila 
som sa, že trpieť s láskou je 
už netrpieť, pretože tá strašná 
bolesť sa v láske, v obetavej 
láske, mení na slasť. To ne-
znamená, že už netrpíme, že 
si sebecky berieme slasť lásky 
pre seba. Nie. Bolesť sa nestra-
tí, ale mení sa na lásku. Ako 
nebeská Mamička na Kalvárii 
drží a privíňa k sebe svojho 
mŕtveho Syna vo svojom lone, 
tak bolí láska mamy. Slzy bo-
lesti sú slzy lásky. Jeho Srdce 
už nebije. Je prebodnuté kopi-
jou. Mnohé srdiečka nenarode-

ných detí nebijú, prebodli ich nástroje 
umelých potratov. To sú ich klince, 
ich kopija, ich kríž, ich Kalvária ich 
bolestné umučenie, zbičovanie, ukri-
žovanie, smrť. Ja verím, že sú v nebi. 
Ale aj tak ich životy sme mohli za-
chrániť. Mohli sme niečo robiť. Naj-
smutnejšie je, že nerobíme nič. Keď 
zabudneme obetovať najmenšiu vec 
z lásky k nim, vtedy nič nerobíme. 
Keď za ne obetujeme naše povinnos-
ti, námahy už to je veľa! Veď každý 
hovorí, mám toľko povinností a prá-
ce. Tak prečo ich neobetovať za ne? 
To bude modlitbou! Detičky moje, 
detičky môjho srdca, veľmi vás ľú-
bim, plačem a trpím. Som s vami pri 
vašich bolestiach, som s vami, aby ste 
neboli samé. Privíňam si vás na svoje 
srdce, dávam vám všetku svoju lás-
ku a duchovné mliečko. Nebojte sa. 
Som tu. Vaša maminka. Ďakujem, že 
smiem byť mama...

Katarína Čibová
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NA NÁVšTEVE 
V KLBKU

 Letné horúčavy pominuli, počasie 
sa ochladilo, žiaci a študenti opäť 

ráno kráčajú do školy, ale my sa ešte 
v duchu vrátime na záver školského 
roku , do priestorov Klbka na Lacko-
vej ulici, kde sa 25.júna 2015 usku-
točnilo veľmi milé podujatie „Na po-
níkoch za prázdninami“.

Bol krásny slnečný deň. Na dvo-
re Rodinného centra KLBKO sa 

pri jednotlivých stanovištiach trmolili 
detičky. Boli tu pripravené rôzne hry, 

napr. Zlatokopi, hľadanie nugetov 
v piesku, pištolníci, skokanské drá-
hy, hádzanie guličiek do koša a pod. 
Najväčší záujem však bol o poníky 
z Vrakune. Veď i názov celého podu-
jatia mal priliehavý názov „Na poní-
koch za prázdninami“. Deti majú radi 
prírodu a zvieratá, takže ich záujem 
bol prirodzený a vzbudzoval úprimnú 
radosť, keď sa mohli niesť v sedle po-
níka. Pre veľký záujem o túto atrak-
ciu boli rozdané aj poradové čísla. 
Akcia s poníkmi na konci školského 
roku má už v Klbku tradíciu a deti sa 
na to vždy veľmi tešia.

   O činnosti Klbka nám porozprávala 
jeho štatutárka Katarína Greškovi-
čová. Klbko vzniklo v roku 2002 pre 
mamičky na materskej či rodičovskej 
dovolenke, ktoré sa dovtedy nema-

li kde stretávať. Vytvorila sa detská 
herňa, priestor pre kurzy i samovzde-
lávanie a uskutočňuje sa aj výmena 
rodičovských skúseností. Všetku čin-
nosť robia a zabezpečujú dobrovol-
níčky. Na začiatku sa stretávali raz 
do týždňa, neskoršie už každý deň 
v týždni. Pani Greškovičová vtipne 
poznamenala, že Klbko funguje 13 
rokov, už nie je „dieťa“ ale dostáva 
sa do „tínejdžerského veku“ a má 
asi 100 členiek. Pre detičky sa pri-
pravujú program pre celkový vývoj 
dieťaťa,  pre psychomotorické i ma-
nuálne zručnosti, prosociálne sprá-
vanie a kooperáciu detí, ako príprava 
do škôlky a do školy. Pre mamičky 
sa pripravujú účtovnícke kurzy, ako 
aj jazykové a menežérske zručnosti, 
písanie grantov, ale aj zvelaďovanie 
priestorov a celého prostredia. Tak  
napríklad nedávno rekonštruovali ih-
risko.  Interných členiek majú asi 20, 
ktoré stále aktívne pracujú, pretože „ 
Z Klbka sa neodchádza“. Vysvetlenie 
názvu tohto rodinného 
centra spočíva v tom, že 
tak ako sa bavlnky odví-
jajú a navíjajú do klbka, 
aj mamičky sú prepoje-
né a vzájomne si posky-
tujú fyzickú, psychic-
kú i morálnu pomoc či 
povzbudenie. Niekedy 
dobre padne vyplakať 

sa na pleci. Na zvelaďovaní prostre-
dia aktívne pracujú a získali na to aj 
granty.
   Pani Jarmila Kovačiková je v Klb-
ku už 5 rokov, deti má odrastené, ale 
naďalej aktívne pracuje. Prezradila 
mi, že pracujú podľa pravidelného 
týždenného programu i mesačného 
plánu, v ktorom sú zahrnuté aj vyni-
močné programy ako prednášky, pre-
zentácie kníh, otvorenie školského 
roku, burzy detského oblečenia, ad-
ventné vence, čo je vhodná podporná 
i propagačná akcia a uskutočňuje sa 
v Pastoračnom centre. Cieľom je ve-
novať sa mamičkám s deťmi do troch 
rokov, ktoré sú na materskej alebo ro-
dičovskej dovolenke, ale venujú sa aj 
starším. Potvrdila, že z Klbka sa ne-
odchádza, alebo len veľmi ťažko, ale 
prichádzajú pomáhať a zostávajú po-
tom trvalé priateľstvá. To sú externé 
– pomáhajúce členky z toho dobrého 
základu.

Za rozhovor ďakuje Vojto Tóth
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O mINORITSKýcH 
mUČENíKOcH

Našu farnosť už roky duchovne vedú 
otcovia minoriti (OFMConv.). Veľa 
sme sa o nich naučili, veľa ešte ne-
vieme. Určite to platí aj o mučení-
koch, ktorí prináležali k tomuto rádu. 
Chceli sme sa o tejto nepochybne za-
ujímavej téme dozvedieť viac a preto 
sme sa s otázkami obrátili na pátra 
Jozefa Súkeníka, ktorý sa tejto téme 
venuje už dlhšiu dobu.

Jednou z Vašich povinností je skú-
manie životných príbehov minori-
tov usmrtených pred niekoľkými 
storočiami.
Áno. Popri pastoračných povinnos-
tiach sa venujem štúdiu historických 
svedectiev spojených s pôsobením 
minoritov v Uhorsku v období reka-
tolizácie. Od počiatku 17. storočia 
totiž pôsobili na našom území mnohí 
minoriti, ktorých úlohou bolo získať 
pre Katolícku cirkev protestantské 
a kalvínske obyvateľstvo. V kráľov-
stve totiž po cirkevnej reformácii 
nebol už takmer žiaden katolícky 
biskup, zanikla drvivá väčšina kato-
líckych farností i kláštorov. Katolícke 
cirkevné štruktúry sa úplne rozpadli.
Vravíte, že v Uhorsku pôsobili 
mnohí minoriti...
Minoritský rád na počiatku 17. sto-
ročia už nemal v našej krajine žiaden 
kláštor. Niekoľkí bratia tu ešte pôso-
bili, ale bolo ich málo. V roku 1609 sa 
začali iniciatívy smerujúce k založe-
niu konventu v Stropkove, do ktorého 
šľachtický rod Drugethovcov pozval 
minoritov z Poľska. Tí naozaj prišli. 
V ďalších desaťročiach boli mino-
riti posielaní do Uhorska samotnou 
Apoštolskou stolicou ako apoštolskí 
misionári. Bratia s týmto titulom mali 
množstvo privilégií a právomocí. 
Boli to zväčša Taliani. V porovnaní 
s Poliakmi narážali v krajine (bez-
tak pre katolíckych kňazov smrteľ-
ne nebezpečnej) na neprekonateľne 
vysokú jazykovú bariéru. Museli sa 
totiž učiť maďarský, nemecký i slo-

venský jazyk. Niektorí biskupi našim 
bratom spočiatku vôbec nedôverova-
li, vyhadzovali ich zo svojich území 
a zakazovali im žobrať. V kráľov-
stve pritom zúrilo jedno povstanie 
za druhým a kňazi boli neľútostne 
zabíjaní. Jeden z  našich kláštorov 
bol v 17. storočí zničený minimálne 
trikrát. Bratia často pôsobili v tajnos-
ti. V niektorých obdobiach dokonca 
z bezpečnostných dôvodov nenosili 
rehoľné rúcha.
Koľkí minoriti v tom období polo-
žili vo svojej službe život za vieru?
V období rokov 1639 – 1711 bolo 
podľa mojich informácií zabitých 20 
až 30 minoritov pôsobiacich na úze-

mí Uhorska. Archívny výskum teraz 
odkrýva, za akých okolností umierali. 
Z pôvodného zoznamu týchto mino-
ritských mučeníkov, ktorý sa zacho-
val v tradícií nášho rádu až podnes, 
som už musel niektoré mená vyškrt-
núť, alebo si k nim pripísať otáznik. 
O niektorých sa totiž tradovalo, že 
umreli ako mučeníci, no najnovšie 
objavené dokumenty niekedy aj sta-
rú tradíciu spochybnia, alebo celkom 
vyvrátia. Našťastie sme už našli i do-
bové dokumenty, ktoré potvrdzujú 
povesť mučeníctva niektorých z nich 
a prinášajú aj veľmi podrobné infor-
mácie o ich tragických príbehoch.
Kde sa dajú takéto správy objaviť?
Apoštolskí misionári museli pravi-
delne informovať svojich rehoľných 
predstavených i Apoštolskú stoli-
cu o svojom pôsobení na misiách. 
V rímskych archívoch sa teda nachá-

dzajú tisíce listov z Uhorska i z iných 
misijných krajín. Okrem toho z Ríma 
boli pravidelne posielaní vizitátori, 
ktorí navštevovali všetkých bratov 
vybranej provincie a podrobne opiso-
vali ich pôsobenie i personálny a hos-
podársky stav jednotlivých kláštorov. 
Existujú aj kláštorné archívy, tie slo-
venské obsahujú dokumenty od 16. 
storočia až podnes.
Je čítanie týchto dokumentov ťaž-
ké?
Je náročné, ale veľmi zaujímavé, 
niekedy dokonca zábavné. S mimo-
riadnym záujmom čítam najmä listy 
misionárov, ktoré sú písané úplne 
svojským štýlom každého z nich. 
Prinášajú veľa zaujímavých objektív-
nych informácií, no zároveň sú plné 
emócií. Umožňujú spoznať ich pisa-
teľov do hĺbky duše. Čítanie zápisníc 
z vizitácií zase pomáha urobiť si živú 
predstavu o konkrétnom kláštore, 
dokonca o jednotlivých izbách v prí-
bytkoch bratov pred štyrmi storočia-
mi. Je to, akoby som vlastnou nohou 
vkročil do historického filmu...
Ktorá osobnosť medzi týmito mi-
noritskými mučeníkmi najviac vy-
niká?
Prípady väčšiny zavraždených bratov 
spája, žiaľ, nedostatok dôveryhod-
ných pôvodných dokumentov. Nepo-
kojné 17. storočie nezanechalo veľa 
papierových svedectiev, preto je čas-
tým problémom to, že ak i máme dô-
veryhodnú správu o mučeníckej smr-
ti niektorého brata, nevieme o ňom 
takmer nič. Pred pár rokmi boli vo 
východoslovenskej obci Rad odkry-
té múry nášho zaniknutého kláštora 
a kostola, v ktorom sa našli relikvie 
piatich zavraždených minoritov, 
pravdepodobne mučeníkov, o kto-
rých hovoria naše historické kroniky. 
Z nich sme však identifikovali iba 
jedného. O ostatných vieme, kedy, 
kde a ako boli zabití, no nepozná-
me ich mená, alebo poznáme mená, 
no nevieme, akým spôsobom boli 
umučení. Najviac informácií máme 
o bratovi Štefanovi. Paradoxne, bol 
v rehoľných štruktúrach najmenej dô-
ležitou osobou zo všetkých. V cirkev-
nej hierarchii nikdy nezastával žiad-
ne miesto. Pochádzal z kalvínskej 
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šľachtickej rodiny a katolíkom sa stal 
až v šestnástich rokoch. Neskôr vstú-
pil do noviciátu v Radskom kláštore 
a jeho úlohou bolo žobranie almužny. 
Vynikal vraj nesmiernou horlivosťou 
v duchovných záležitostiach. Kalvíni 
ho kruto umučili iba po šiestich me-
siacoch od vstupu do kláštora, keď 
mal chlapec 18 rokov.
prečo je informácií o ňom v porov-
naní s ostatnými tak veľa?
Bol prvý, ktorému sa stalo to, čoho 
sa všetci dosiaľ báli. V listoch ne-
ustále naznačovali toto nebezpečen-
stvo. Bratia rýchlo uverili, že mladý 
konvertita dostal milosti mučeníckej 
smrti. Pred usmrtením mu totiž jeho 
vrahovia ponúkli milosť, že ak zane-
chá rehoľu minoritov i katolícku vie-
ru, môže odísť domov živý. Štefan 
si vybral smrť. Keďže bol známym 
šľachticom, na jeho pohreb v leles-
skej prepozitúre pricestovalo veľa 
urodzených ľudí. Biskup Štefan Ši-
mandy, ktorý ho tiež osobne poznal, 
mu vystrojil pompéznu rozlúčku 
a dal ho pochovať v kaplnke medzi 
kanonikov, pričom verejne vyjadril 
presvedčenie, že chlapec umrel pre 
vieru. Správa o jeho smrti bola na 
zhromaždení misijnej kongregácie 
čítaná pápežovi Urbanovi VIII. a ten 
ju kázal uchovať v archívoch misij-
nej kongregácie. Následne sa správa 

rozniesla daleko za hranice Uhorska. 
V dielach rehoľných historikov sa po-
tom začal pravidelne objavovať prí-
beh Štefana Iglódiho, mučeníka pre 
vernosť cirkvi a rehoľnému povola-
niu. Začiatkom 18. storočia bol v Ter-
ni publikovaný jeho prvý životopis 
i portrét. Obraz so Štefanovou podo-
bou darovali bratia samému pápežovi 
Klementovi XIV. a jeho portrét visel 
donedávna dokonca na chodbe kláš-
tora Sacro Convento v Assisi. Telo 
mučeníka bolo už najneskôr v roku 
1711 prenesené do kostola pri klášto-
re v Rade. To už svedčí o nezvyklej 
úcte k jeho obeti. 
Bol tento novic vyhlásený za sväté-
ho?
Nie. Nikdy sa to nepodarilo, i keď sna-
ha o to bola najmä v 18. storočí veľmi 
evidentná. Svätorečeniu nejakej osoby 
predchádza dlhý a náročný proces vy-
šetrovania a cirkevných súdov, ktorý 
je, samozrejme, i veľmi drahý. Nikdy 
nebola pozícia našich bratov v Uhor-
sku taká, aby ho dokázali uskutočniť. 
Keď sa už Štefan stal znýmym ako 
Boží sluha a mučeník, zasiahol do 
celkového fungovania rádu v Uhor-
sku cisár Jozef II. Jeho reformy nadl-
ho úplne paralyzovali rehoľný život 
v našej krajine. Zanikol postupne aj 
kláštor v Rade a čoskoro sa zabudlo, 
kde je brat Štefan pochovaný. Dvad-

siate storočie prinieslo zase časté 
zmeny slovensko-maďarských hraníc, 
dve diktatúry spojené s prenasledova-
ním kresťanov a rozdelenie uhorskej 
minoritskej provincie na štyri rôzne 
jurisdikcie. Zdá, sa, že podmienky 
k otvoreniu procesu jeho blahoreče-
nia a svätorečenia sú dnes, na začiatku 
tretieho tisícročia, konečne lepšie ako 
kedykoľvek predtým.
Napriek tomu ste proces ešte neo-
tvorili...
Potrebujeme zozbierať také množstvo 
historických dokumentov, aby sme 
mali istotu, že ak proces začneme, do-
kážeme ho raz aj ukončiť. Musí sa pri-
tom jasne dokázať, že jeho usmrtenie 
bolo skutočne tým, čo v cirkvi nazý-
vame mučeníctvom. Okrem toho treba 
dosvedčiť, že minimálne v rehoľnom 
ráde úcta k nemu nikdy nezanikla. 
Je nutné preskúmať ešte mnoho slo-
venských, maďarských i talianskych 
archívov. Postupne získavame spolu-
pracovníkov, ktorí sú ochotní pomôcť 
svojimi schopnosťami, prostriedka-
mi i vedomosťami. Štefan je dnes na 
Slovensku pomerne málo známy, no 
poznajú ho dobre v Maďarsku (Igló-
diovský rod tam žije dodnes). Situácia 
si vyžaduje publikovať a šíriť o ňom 
informácie, aby sa zväčšil okruh tých, 
ktorí sa k nemu utiekajú vo svojich 
(zatiaľ len súkromných) modlitbách. 
Ak má však byť niekto povýšený na 
oltár, musí existovať mnoho ľudí, 
ktorí sú presvedčení o jeho svätosti 
a schopnosti orodovať za nich v nebi. 
Dôležitý bude, iste, postoj a angažova-
nosť cirkevných predstavených. Skrze 
to všetko nakoniec sám Boh ukáže, či 
chce, aby sme si Štefana uctievali na 
oltároch cirkvi, alebo nie.
Spomínali ste, že relikvie tohto no-
vica boli objavené v Rade. Kde sa 
dnes nachádzajú a je možné ísť sa 
k nim pomodliť?
Rad je obec v okrese Trebišov. Kosti 
brata Štefana i ďalších tam nájdených 
bratov sa ešte nachádzajú na  farskom 
úrade, je možné vidieť ich, ale nema-
li by byť zatiaľ predmetom verejnej 
úcty. My, minoriti, prichádzame do 
Radu minimálne raz v roku, vo výroč-
ný deň Štefanovej smrti (6. novem-
bra). Pred rokom tam v tento výročný 
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deň doputovali minoriti zo šiestich 
krajín. Prichádza stále viac pútnikov 
z celého Slovenska, ale i z Maďarska 
a Poľska. Miesto navštívil viac krát 
náš generálny minister i viacerí bis-
kupi. Nájdené kosti boli už podrobené 
súdno-lekárskym expertízam. V naj-
bližších mesiacoch budú porované 
vzorky DNA  odobraných z kostí brata 
Štefana so vzorkami jeho vzdialených 
príbuzných. Veríme, že potvrdia jeho 
totožnosť, ktorú sme predbežne ur-
čili len na základe zhody kostrového 
nálezu a opisov jeho umučeného tela 

v archívnych dokumentoch. Potom 
budú všetky ostatky zabitých bratov 
odborne zakonzervované a pochova-
né v Brehove, pri našom kláštornom 
kostole.
prečo je pre rehoľu i pre cirkev na 
Slovensku tak dôležité dokázať mu-
čeníctvo vašich bratov?
O svätcoch veríme, že sú to ľudia, kto-
rí sú v nebi a môžu sa za nás u Boha 
prihovárať. Okrem toho ich vnímame 
ako osoby, ktorých nasledovaním by 
sme mohli i my dosiahnuť večnú slávu 
v nebi. Preto je dôležité mať svätcov, 

s ktorými máme osobný vzťah, ktorí 
sú nám blízki, sú z našej rodiny. Veľ-
mi to posilní našu vieru v Boha, nádej 
v nebo, lásku k Bohu, k cirkvi, k blíž-
nemu. Je to skutočne povzbudzujúce. 
Okrem toho svätosť priťahuje k na-
sledovaniu, takže príbeh brata Štefana 
môže nadchnúť a povzbudiť mladých 
mužov, ktorí premýšľajú o rehoľnom 
povolaní. 
 Ďakujeme pátrovi Jozefovi za 
sprostredkované informácie a vypro-
sujeme mu potrebné milosti, aby sa 
mu v ďalšom bádaní darilo.

púť dO mARIANKy

M     arianka je najstarším pútnic-
kým miestom na Slovensku.  

Najstarší zistený názov Mariatálu je 
Thall. V roku 1377 tu kráľ Ľudovít I. 
z Anjou dal postaviť kostol pre mi-
lostivú sošku Madony s dieťaťom, 
ktorá bola už v tých časoch známa a 
uctievaná. Predtým tam nebola osada 
ani kostol, iba niekoľko pustovníc-
kych chalúp. Názvom Tál bolo pome-
nované údolie. Dejiny Mariatálu sú 
späté s rádom pavlínov. V XV. a XVI. 
storočí sa v kúpnopredajných zmlu-
vách mariatálski mnísi volajú Pau-
lini Thallenses. Matrikové záznamy 
thálski pavlíni robili od roku 1642. 
Spočiatku neudávali meno obce, ale 
29. júna 1676 sa v knihe pokrstených 
objavuje názov Marjanka. Mariatál a 
Marianka boli rozdielne 
pojmy. Maritál bol názov 
pútnického miesta a opo-
dial bola dedinka Marian-
ka. Je to jasné aj z privilé-
gia udeleného Leopoldom 
I. v roku 1691.

     Najstaršie správy o zá-
zračnom liečivom pra-
meni sú známe z legendy 
Grieskircherovej a legen-
dy Kummerovej. Staršia, 
Grieskircherova hovorí 
o vyliečení ťažko postih-
nutých detí povestného 
zbojníka, ktorý sľúbil že 
napraví svoj život a konal 
pokánie. V noci sa spiace-

mu zjavila Matka milosrdenstva  po-
vedala mu, aby deti umyl v blízkom 
prameni. Práve keď umýval dvojčatá 
v prameni, našiel na jeho dne zázrač-

nú sošku. Postavil kaplnku a tam po-
tom bola soška uctievaná. To sa stalo 
o sto rokov skôr ako prišiel do tohto 
údolia Ľudovít Veľký.

     Pavlínsky kňaz L. Kum-
mer v legende napísanej 
v roku 1742 čerpal z ne-
známeho prameňa a pod-
robne popisuje zhotovenie 
sošky z hruškového dreva 
pustovníkom v roku 1030 
v búrlivom období vzbury 
vedenej Samuelom Abom. 
Počas krutého prenasledo-
vania kresťanov pustov-
ník ukryl vzácnu sošku v 
dutine stromu, kde zostala 
celé storočie. Po čase sa 
pustovníci opäť vrátili do 
údolia, videli divy, ktoré 
sa pred ich očami diali, 
ale nepátrali po príčine. 
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    Pavol Eszterházy popisuje, že v roku 
1300 sa akýsi slepý žobrák v lese 
vrúcne modlil a potom počul z neba 
hlas, že v blízkom prameni je zázrač-
ná soška a ak si vodou z prameňa 
umyje oči, vráti sa mu zrak. Dal sa 
tam priviesť a keď si vodou pretrel 
oči, obnovil sa mu zrak a z prameňa 
vytiahol zázračnú sošku. Dal zhoto-
viť drevený stĺp, tam sošku umiestnil 
a pred ňou sa modlieval. V publuiká-
cii o Marianke sa píše, že tam bola 
uctievaná 283 rokov. Počas turec-
kých nájazdov ju pavlíni starostlivo 
ukryli na Pajštúnskom hrade.

    V roku 1696 bola nad prameňom 
postavená rotundová kaplnka. Na 
začiatku 18.st. bolo postupne posta-
vebých 6 kaplniek. Kaplnka sv. Anny 
bola postavená ešte v 14.st. súčasne s 
kostolom.

     V roku1927 bola správa pútnického 
miesta odovzdaná kongregácii Bra-
tov Tešiteľov z Getsemani. Velkolepá 
oslava 900 ročného jubilea Mariatá-
lu sa konala v roku 1930. Na sviatok 
Nanebovzatia Panny Márie, 15.au-
gusta prišlo do Mariatálu asi 20 000 
ľudí, 31.augusta sa zúčastnilo 15 000 
mužov. Na sviatok Narodenia Panny 
Márie 8.septembra sa uskutočnila 
korunovácia sošky Panny Márie. Na 
túto slávnosť vtedy Katolícka jedno-

ta žien zorganizovala účasť 20 000 
žien. 13. septembra sa uskutočnila 
posviacka nových zvonov a 15.sep-
tembra posvätenie základného kame-
ňa Krížovej cesty.

    Vojnové udalosti neobišli ani Ma-
rianku. Najviacej utrpel starý pavlín-
sky kláštor. Bola tam nemecká vojen-
ská nemocnica. Pred frontom vojaci 
odišli a kaštiel zostal na pospas pus-
tošeniu. V roku 1947 ho odkúpili Te-
šitelia. 11.mája 1947 tu bola veľká 
púť organizovaná vysokoškolskou 
mládežou. Začalo sa s rekonstrukciou 
budovy. Počas barbarskej noci  z 13. 
na 14. apríla 1950 odviezli Tešitelov 

sky kláštor. Bola tam nemecká vo-
jenská nemocnica. Pred frontom vo-
jaci odišli a kaštiel zostal na pospas 
pustošeniu. V roku 1947 ho odkúpili 
Tešitelia. 11.mája 1947 tu bola veľ-
ká púť organizovaná vysokoškolskou 
mládežou. Začalo sa s rekonstrukciou 
budovy. Počas barbarskej noci  z 13. 
na 14. apríla 1950 odviezli Tešitelov 
s ostatnými rehoľníkmi do koncen-
tračných táborov.Na správu pútnic-
kého miesta i farnosti zostal jeden 
kňaz. V čase Pražskej jari 1968 vy-
tvorili Tešitela v Marianke makú ko-
munitu a začali s opravami. V rámci 
tzv. Normalizácie však museli v máji 
1971 Marianku opustiť. Vrátili sa v 
lete 1990.Zrekonštruovali kostol aj 
bývalý pavlínsky kláštor, ktorý teraz 
slúži ako pútnický a exercičný dom. 
Od októbra 1990 sa konajú previdel-
né mesačné púte.

    25.mája 2015 v predvečer druhej čas-
ti zasadnutia minoritskej kustódie, 
zorganizavali spoločenstvá farnos-
ti sv. Michala Archanjela v karlovej 
Vsi púť do Marianky. Časť išla s pát-
rom Martinom mikrobusom a ostatní 
vlakom. Výhodou tých v mikrobu-
se bolo to, že sa mohli celou cestou 
modliť a spievať mariánske piesne. 
Pred Lurdskou jaskyňou sa potom o 
11 hod. uskutočnila spoločná modlit-
ba rozjímavého posvätného ruženca.  
Na pravé poludnie o 12 hod. potom 
bola v bazilike svätá omša, ktorú ce-
lebroval páter Martin.
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N  a detskej svätej omši 21.júna 
2015 v kostole sv. Františka, 

ktorú celebroval páter Martin Mária 
Kollár OFM Conv. bola i dramati-
zácia úryvku evanjélia Mk 4, 35-41 
Utíšenie búrky na mori.  Do radov 
miništrantov boli prijatí ďalší chlapci 
a zložili sľub.

NOVí      
mINIšTRANTI
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Ď  akovnou svätou omšou v kostole sv. Františka 20.6.2015 oslávil P. Jo-
zef Bartkovjak SJ svoje 10. výročie vysviacky za kňaza, ktoré prijal  

v Jezuitskom kostole dňa 25.6.2005 z rúk Mons. Dominika Tótha.         Vojto 

JUBILEUm KňAzSKEJ VySVIAcKy

A  rcibiskupský úrad v zmysle ká-
nonu 910, §2, v súčinnosti s ká-

nonom 230, §3 Kódexu kánonické-
ho práva dal súhlas, aby naši farníci 
Cyril Hric a Karol Kasala boli mi-
moriadnymi vysluhovateľmi svätého 
prijímania za týchto podmienok:
a/  keď chýba kňaz alebo diakon,
b/  keď vyššie menovaným bráni 

v rozdávaní svätého prijímania iná 
pastoračná služba, choroba alebo 
pokročilý vek,

c/  keď je počet veriacich, pristupu-
júcich k svätému prijímaniu, taký 
veľký, že by sa veľmi predĺžilo slá-
venie svätej omše.

Menovaní boli poučení o svojich po-
vinnostiach a na Svätodušnú nedeľu  
dňa 24.5.2015 pri svätej omši, pred-
písaným obradom uvedení do tejto 
služby, kustódom Minoritskej kustó-
die na Slovensku pátrom  Tomášom 
Lesňákom. Na sv. omši v nedeľu 
21.6.2015 bol do služby  akolytu uve-
dený brat Tomáš M. Vlček.
Želáme im pri vykonávaní tejto služ-
by hojnosť Božích milostí.

                                                                                                                                        Vojto Tóth

mÁmE AKOLyTOV
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