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Omša sa skončila. Ľudia sa zdvíhajú a od-
chádzajú, jedni sa náhlia, iní sa zastavia 

pri časopisoch a ďalší prehodia pár slov s pria-
teľmi. Niekoľkí ešte posedia v lavici, alebo 
klesnú na kolená a so zopätými rukami uprú 
zrak na kríž. Na Ježišov vykupiteľský kríž, 
do ktorého úprimne tisnú všetky svoje otázky 
a prosby, v nádeji, že ak nie hneď, tak raz určite 
budú pochopené a vyslyšané. Koľko myšlienok 
nám prebehne hlavou pri pohľade na kríž, a to 
ani nemusíme byť v kostole? Kríž stretáme 
všade, na námestiach, cintorínoch, v nemocni-
ciach, školách i v našich domovoch, na prste-
ňoch i retiazkach ... Niekedy si ani neuvedo-
mujeme, čo všetko sa za týmto jednoduchým 
symbolom skrýva. 
Dávno predtým, než sa kríž stal znakom kres-
ťanstva, označoval dôležité miesta. Kríž je 
stretnutie dvoch rovín – horizontálnej a vertikál-
nej, delí priestor na vľavo a vpravo, nad a pod. 
Zároveň je kríž i miestom stretnutia. Význam 
kresťanského kríža je oveľa hlbší. Keby nebolo 
kríža, nebolo by spásy. Bez kríža by nebol ukri-
žovaný, nebola by premožená smrť a ľudstvo 
by nemalo nádej na vykúpenie.  Kríž je Božím 
utrpením, lebo Ježiš sa dal na ňom dobrovoľne 
mučiť a je zároveň i Božou trofejou, lebo na 
ňom bol zasiahnutý diabol a s ním porazená aj 
smrť. Kríž je spásou celého sveta a tiež Kris-
tovou slávou. A hoci od čias ukrižovania pre-
šlo mnoho rokov, dodnes sú časti pôvodného 
dreveného Kríža nášho Pána uchovávané ako 
vzácna relikvia. 
Sv. Kríž bol nájdený v roku 326 pri vykopáv-
kach, keď hľadali Boží hrob. V jaskyni na Gol-
gote boli nájdené tri priečne trámy, tri klince 
a drevená tabuľka s trojjazyčným nápisom 
– Ježiš Nazaretský, kráľ židovský. Pomocou 
zázraku, kedy dotyk jedného z trámov uzdravil 
ťažko chorú ženu, rozpoznali Ježišov kríž. Cen-
ný nález bol rozdelený na tri časti, jedna ostala 
v Svätej zemi, ďalšia putovala do Carihradu 
a tretiu priviezla sv. Helena – matka cisára Kon-
štantína do Ríma, kde boli relikvie (spolu s ďal-
šími relikviami Pánovho umučenia a zemou 
z Golgoty) uložené v novopostavenom chráme 
sv. Kríža. V roku 335 bol sv. Kríž povýšený 
k verejnej úcte pri posviacke baziliky Vzkrie-

O KRÍŽI

senia na mieste Kristovho hrobu. Keď v roku 
614 napadli Peržania Jeruzalem, povraždili a 
pobrali do zajatia mnoho kresťanov, odviezli 

so sebou i sv. Kríž. Trvalo pätnásť rokov, kým 
sa Kríž dostal opäť do rúk kresťanom. Vtedajší 
cisár Herakleios spolu s patriarchom Zachari-
ášom ho slávnostne priviezli do Jeruzalemu. 
Cisár chcel sám odniesť sv. Kríž na Golgotu, 
povýšiť ho a poďakovať sa Bohu za víťazstvo. 
Bol v slávnostnom rúchu a vyzdobený zlatom, 
no zrazu nemohol prejsť cez bránu vedúcu na 
Golgotu. Biskup Zachariáš cisárovi vtedy po-
vedal: „Hľa, ty kráčaš vo svojich cisárskych 
šatách a Kristus bol biedne zaodiaty. Ty máš na 
hlave drahocenný diadém a on bol ovenčený 
tŕňovou korunou, ty ideš obutý a on tu kráčal 
bosý.“ Cisár Herakleios okamžite zobliekol 
svoj honosný šat a zobul sa. V prostom rúchu 
a bosý už mohol bez ťažkostí vyniesť Kristov 
sv. Kríž na Golgotu, kde bol opäť povýšený 
k verejnej úcte nábožných veriacich. Z tejto prí-
hody sa čiastočne odvodzuje obrad, pri ktorom 
sa pápež na Veľký piatok, bez slávnostného rú-
cha a bosý odoberie ku Krížu, aby ho pobozkal.
Teraz, keď sme tak blízko k udalostiam Veľ-
kého piatku, je nám slovo kríž oveľa bližšie 
ako inokedy. Možno sa dokonca zamýšľame 
nad vlastným krížom, ktorý si každý z nás ne-
sie celým naším pozemským životom. Počas 

Veľkonočných sviatkov sa stávame svedkami 
umučenia, ukrižovania a smrti Ježiša Krista, 
ale s nesmiernym smútkom zároveň prichádza 
nová nádej a radosť. Utrpenie sa mení v Božiu 
silu. Ukrižovaný premohol smrť a vstáva z mŕt-
vych. Prichádza Svetlo a dodáva nám odvahu 
a vieru, že aj my vstaneme a budeme s Ním 
žiť vo večnosti. „Kto chce ísť za mnou... vez-
me každý deň svoj kríž.“ Povedal Kristus a cez 
naše utrpenie nás pozýva priložiť ruku k jeho 
vykupiteľskému dielu. Nie je to pre nás ľahké, 
možno často odmietame, bránime sa Božie-
mu plánu a pýtame sa prečo. A práve v týchto 
dňoch sme najbližšie k pochopeniu, odovzdať 
sa celí do Božích rúk, prijať svoj kríž a duchov-
ne sa zjednotiť s Kristovým krížom.
Kríže v kostoloch sú rôzne. Z väčšiny z nich 
na nás hľadí umučený a trpiaci Kristus, ktorý 
za nás práve umiera, ale v našom kostole sv. 
Františka sa dívame na kríž sv. Damiána. Tu 
je Kristus kráľom - vzpriamený a triumfujúci 
so svätožiarou a otvorenými očami, z jeho tvá-
re žiari pokoj, jas a dôstojnosť. Stoja pri ňom 
Mária, Ján, Mária Magdaléna a ďalšie postavy 
tých čias. Anjeli pod ramenami hľadia na seba 
a ich tváre prezrádzajú obdiv z tajomstva spá-
sy, ktoré sa uskutočnilo vykupiteľskou krvou. 
Nad Ježišom je scéna nanebovstúpenia. Ježiš 
je víťaz, v ruke má kríž a purpurový plášť mu 
veje vo vetre. Vystupuje v ústrety zástupu de-
siatich anjelov a požehnáva ho Otcova ruka, 
ktorá vychádza z nebeskej sféry. Pri ľavej 
nohe Krista je kohút, ktorý pripomína Petrovo 
zapretie. Kristus na tomto kríži žije uprostred 
svojho ľudu, svedkov svojho života. Jeho po-
hľad si kedysi získal sv. Františka a teraz hľadí 
na každého z nás a povzbudzuje nás, aby sme 
vstúpili do jeho spoločenstva, aby sme budovali 
Cirkev, ktorá je znakom všeobecného bratstva. 
Dívam sa na kríž a nemôžem z neho spustiť 
oči. Z Boha Slávy, ktorý prišiel na zem, aby sa 
obetoval a zvíťazil. Napadá mi modlitba, ktorú 
sa pred týmto krížom modlieval sv. František: 
Najvyšší, slávny Bože, rozjasni temnoty môjho 
srdca a daj mi, Pane, pravú vieru, neochvejnú 
nádej a dokonalú lásku, pochopenie a pozna-
nie, aby som plnil Tvoje sväté a pravé poslanie. 

Michaela Važanová 
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•  9. 2.  sa v telocvični Spojenej školy sv. Františka z 
Assisi konal detský karneval, 

•  v stredu 20. 2. sme sa počas sv. omše o 18.00 h 
v rámci jarných kántrových dní modlili na úmysel  
pokánia, sviatosti zmierenia a činorodej lásky k 
blížnemu,

•  v piatok 22. februára o 18.00 hod. na sv.  omši sme 
sa modlili  za pápeža Benedikta XVI. 

•  24. 2. – o 15.00 h sa v Marianke konala krížová 
cesta rodičov spolu s deťmi, 

•  24. 2. – sa uskutočnilo biblické  stretnutie mládeže 
formou lectio divina, 

•  v nedeľu 24. 2. - pri svätých omšiach o 7.00, 8.30, 
10.00 a 11.30 hod. bol naším hosťom a kazateľom 
P. Adam Walczuk SAC z Hronského Beňadika, pal-
lotín. Po sv. omšiach sme mali možnosť zakúpiť si  
knihu s názvom Pallotíni a úcta k Božiemu milo-
srdenstvu na Slovensku v cene 5 Eur. Milodarmi 
za knihu sme podporili Spoločnosť katolíckeho 
apoštolátu. 

•  24. 3. sa v pastoračných priestoroch kláštora ko-
nala biblická katechéza na tému: „Od hosanna po 
ukrižuj Ho.“

•  v pondelky a piatky o 19.00 h sa v pastoračnej 
miestnosti kostola konali katechézy, ktoré viedli 
členovia Neokatechumenátnej cesty.

•  V dňoch 11. - 12. apríla sa bude konať v kosto-
le sv. Františka v Bratislave – Karlovej Vsi farská 
duchovná obnova s pátrom Miroslavom Kuklom, 
slovenským kňazom momentálne pôsobiacim vo 
farnosti Bobot.

 
 

Člen našej redakcie, oldskaut, „večný 
študent“ a zanietený propagátor karlo-

veskej histórie 
a znalec his-
tórie farnosti, 
sa 4. 3. 2013 
dožil požehna-
ných 80 rokov. 
Vyprosujeme 
mu veľa zdra-
via a požehna-
nia. 

Životopis jubilanta:
Je inžinier chémie a pôsobil na Chemic-
ko-technologickej fakulte SVŠT. Nebohá 
manželka ho žartom nazývala „večným 
študentom“. Študoval teológiu na UTV 
na Trnavskej univerzite 3 roky a ďalšie 3 
roky v Nitre. Na Filozofi ckej fakulte štu-
doval Dejiny a pamiatky Bratislavy. Svo-
ju piatu promóciu absolvoval 28.8.2010 
na TFTU. Pôsobil v 50. zbore Modrá ri-
viéra Karlova Ves a teraz je v 91. zbore 
Prieskumníci, je absolventom SELŠ. Na 
II. zhromaždení oldskautov v Žiline dňa 

20.3.2004 bol zvolený za 
člena Rady oldskautov, te-
raz je členom Rady starších 
skautov a skautiek SLSK. 
Po úspešnom absolvova-
ní magisterského štúdia - 
s vyznamenaním - bol mu 
na Trnavskej univerzite 
pri promócii 25. júna 2012 
udelený titul „magister.

ZAZNAMENALI SME

VOJTO TÓTH 80 ROČNÝ

Veľká noc, najvýznamnejší kresťan-
ský sviatok nám pripomína nielen 

Kristovu obetu, ale aj Jeho víťazstvo 
nad smrťou a hriechom. Pred svojim za-
tknutím sa Ježiš modlil v Getsemanskej 
záhrade a od ľudskej hrôzy, ktorá sa ho 
zmocnila, potil krv. Prosil Otca, aby od 

neho vzal horký kalich, ak je to možné. 
Súčasne ale  povedal, nech sa stane  Ot-
cova vôľa. Taký bol záver Pánovej mod-
litby. Vedel, že sa blíži čas nesmierneho 
utrpenia a smrti a túžil, aby jeho najbližší 

spolupracovníci v týchto chvíľach boli s 
Ním. Učeníci však (opäť) zlyhali a zaspa-
li. Táto paralela sa opakuje aj pri nás. Pán 
nám v Písme niekoľkokrát pripomína, 
aby sme bdeli a používa niekoľko prí-
merov (panny čakajúce na ženícha, slu-
hovia čakajúci na pánov príchod). A aká 

je neraz naša odpoveď? Úprimne si 
priznajme, že mnohí na tieto varova-
nia zabúdame, ba doslova ich igno-
rujeme. Ak však chceme a máme byť 
Ježišovými priateľmi, musíme bdieť. 
Nie fyzicky, musíme bdieť duchov-
ne, aby nás Jeho druhý príchod ne-
príjemne, osudovo, neprekvapil. To 
okrem iného pre mňa znamená, že 
sa mám očisťovať od hriechu, ktorý 
som spáchal. Ak sa otvorím pôsobe-
niu Ducha Svätého, mám záruku, že 
budem citlivo vnímať všetky Božie 
usmernenia a signály.
Utrpenie a smrť Pána Ježiša na kríži 
je výrazom tej najväčšej lásky. Doka-
zuje nám, že Boh je láska, že Ježiš je 
láska. Z lásky k ľuďom sa uskutoč-
nila táto obeta. V jednej knihe som 
čítal, že pri Ježišovej smrti bol prí-

tomný aj Otec aj Duch svätý.
Pre mňa je to ohromujúca myšlienka, ni-
kdy som sa touto vecou do takej miery 
nezaoberal. Pritom je to také samozrej-
mé. Nielen pre trojjedinosť nášho Boha, 

ale hlavne pre lásku, ktorá medzi Bož-
skými osobami panuje. Veď kde by mal 
byť Otec ak nie pri Synovi, ktorý prežíva 
ľudskú agóniu? Ak toto všetko Stvoriteľ 
naplánoval a nechal uskutočniť a sám bol 
prítomný tomuto utrpeniu, tak čo tým 
sledoval? 
Odpoveď je len jedna. Chcel nás zachrá-
niť pred večným zatratením a to jedno-
ducho z lásky, ktorú k nám cíti a precho-
váva. Z tej lásky poslal svojho jediného 
Syna a obetoval ho, aby raz navždy pri-
niesol odpustenie všetkým, ktorí v Neho 
uveria.
Ježiš nám cez učeníkov odkázal, aby sme 
sa milovali tak, ako On miloval nás. Ak 
teda veríme Ježišovi, veríme Pravde. Tou 
je naša vzájomná láska. Ak sa nebudeme 
mať radi navzájom, nebudeme veriť Je-
žišovi, nebudeme Ho nasledovať. Nebu-
deme teda veriť Pravde, nebudeme mať 
pravdu. Majme trvalo na pamäti Ježišove 
slová: „Podľa toho Vás poznajú, že sa bu-
dete navzájom milovať.“ To je Pravda, to 
je najvyššie prikázanie. Ježišov odkaz sa 
nedá naplniť bez vzťahu k iným ľuďom. 
Jedine a len cez odovzdávanie sa iným 
realizujeme Ježišov odkaz a dokazujeme, 
že sme plne pochopili zmysel Jeho živo-
ta a smrti. Žime teda v tejto Pravde, pre 
Pravdu, s Pravdou. 

Vladimír Šimko

LÁSKA SA NÁM DAROVALA
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13. 3. naplnila srdcia nás kresťanov – kato-
líkov radosť. Máme pastiera! Kristus, hlava 
Cirkvi, delegoval svoju právomoc Petro-
vi (Mt 16, 16-19) a jeho prostredníctvom 
ďalším rímskym biskupom. Nikdy nie sme 
stádo bez pastiera, ale jeden a štvrť miliardy 
katolíkov vo svete sa vždy raduje z nové-
ho pápeža. Jeho prostredníctvom tvorí Boh 
veci nové (Iz 43,19), Cirkev a jej najvyšší 
predstaviteľ sú však vždy zároveň strážca-
mi tradície a kontinuity. Nový Svätý Otec 
František, bývalý kardinál z Argentíny, ar-
cibiskup Buenos Aires a jezuita, predniesol 
bezprostredne po voľbe tieto slová:

Bratia a sestry, dobrý večer. 
Viete, že úlohou konkláve bolo dať Rímu bis-
kupa. Zdá sa, že moji bratia kardináli ho išli 
vybrať takmer na koniec sveta. Ale sme tu... 
ďakujem vám za prijatie. Rímske diecézne 
spoločenstvo má svojho biskupa: ďakujem! 
Predovšetkým chcem, aby sme sa pomodlili 

za nášho emeritného biskupa Benedikta XVI. 
Modlime sa všetci spoločne za neho, aby ho 
Pán požehnal a Panna Mária ochraňovala.
Otče náš, Zdravas, Sláva Otcu!

A teraz začíname túto púť, biskup a ľud. 
Púť rímskej Cirkvi, ktorá predsedá v láske 
všetkým cirkvám. Púť v bratskej láske, vzá-
jomnej dôvere. Vždy sa modlime za seba, 
jeden za druhého. Modlime sa za celý svet, 
aby zavládlo medzi nami bratstvo. Želám si, 
aby táto púť Cirkvi, ktorú dnes začíname, 
a na ktorej mi pomôže môj tu prítomný vi-
kár, priniesla plody pre evanjelizáciu tohto 
nádherného mesta. Teraz chcem udeliť po-
žehnanie, ale predtým vás chcem požiadať 
o jednu láskavosť. Skôr ako biskup požehná 
ľud, prosím vás, aby ste prosili nášho Pána, 
aby požehnal mňa. Modlitba ľudu, ktorý žia-
da požehnanie pre svojho biskupa. V tichosti 
sa modlite za mňa. 
A teraz udelím požehnanie vám a celému 
svetu, všetkým mužom a ženám dobrej vôle. 

Bratia a sestry
Teraz vás už opustím. Ďakujem vám za prija-
tie. Modlite sa za mňa a do skorého videnia! 
Uvidíme sa čoskoro. Zajtra sa chcem ísť 
pomodliť k Panne Márii, aby ochraňovala 
Rím. Dobrú noc a dobre si odpočiňte.
Tešíme sa z nového Svätého Otca, z jeho 
bezprostrednosti, jednoduchosti, otvorenosti 
a humoru. Tešíme sa z jeho zdôrazňovania 
milosrdenstva a prostoty, z jeho nákazlivej 

radosti, z jeho pokory. Máme Otca, ktorý 
zdôrazňuje modlitbu a vzťah k Bohu:
„Povzbudení slávením Roku viery, všetci 
spoločne – pastieri i veriaci – sa budeme 
snažiť verne odpovedať na odveké posla-
nie: prinášať Ježiša Krista človeku a viesť 
človeka k stretnutiu s Ježišom Kristom, ktorý 
je cestou, pravdou a životom, skutočne prí-
tomným v Cirkvi a súčasne v každom člove-
ku. Toto stretnutie umožňuje stať sa novými 
ľuďmi skrze tajomstvo milosti, vzbudzujúc 
v mysliach kresťanskú radosť, ktorá je tým 
stonásobným darom od Krista pre tých, ktorí 
ho prijmú do svojho života.“
Máme Otca, ktorý dokumentuje univerzálny 
charakter Cirkvi: napriek talianskym ko-
reňom pochádza – ako prvý pápež - zo zá-
padnej a z južnej pologule. Médiá a cirkevní 
analytici zdôrazňujú jeho skromnosť, službu 
chudobným a očakávajú jeho reformy. Pre 
nás je dôležitejšie, že je Otcom nám všet-
kým a že jeho otcovstvo pramení v Bohu, 
v modlitbe, v pokore a vo vzťahu s Máriou. 
Radujeme sa, že Svätý Otec je František. 
Zdôraznil tak jednoduchosť a chudobu a zá-
roveň potešil našich bratov minoritov a celú 
františkánsku rodinu:
Raz som mal možnosť slúžiť sv. omšu spo-
lu s kard. Jorge Mario Bergoglio, arcibis-
kupom Buenos Aires. Počas sv. omše som 
urobil zopár fotiek, škoda že tak málo... Kos-
tol na fotografi ách je katedrálou v Buenos 
Aires. 

(páter Lucián na stránke minoriti.sk)

ŽIVOTOPIS PÁPEŽA FRANTIŠKA, 
PRVÉHO PÁPEŽA JEZUITU

Kardinál Jorge Mario Bergoglio je teda novým 
pápežom s menom František. 76-ročný arcibiskup 
z Buenos Aires je prvým pápežom jezuitom a pr-
vým pápežom pochádzajúcim z Latinskej Ameriky. 
Uvádzame krátky profi l 265. nástupcu sv. Petra.
Pokorný na strane chudobných. Stále: Doteraz ako 
kňaz a biskup, teraz ako nástupca apoštola Petra. 
Prvý jezuitský pápež, prvý s menom František. Na-
rodil sa v Buenos Aires 17. decembra 1936 v rodi-
ne pôvodne z Piemontu. Otec Mario je železničiar, 
matka Regina je žena v domácnosti. Od mladého 
veku vyniká budúci pápež svojou evanjeliovou jed-
noduchosťou.
Pôvodne získal diplom inžiniera chémie, potom 
sa rozhodol pre kňazstvo a vstúpil do seminára 
vo Villa Devoto, následne 11. marca 1958 vstúpil 
do noviciátu Spoločnosti Ježišovej. Študoval tiež 
humanitné vedy v Čile, v roku 1963 po návrate do 
Buenos Aires, zavŕšil štúdium fi lozofi e v kolégiu sv. 
Jozefa v meste San Miguel. V polovici 60. rokov bol 
profesorom literatúry a psychológie v kolégiu Ne-
poškvrneného počatia Panny Márie v meste Santa 
Fe. Potom vyučoval tie isté predmety na jezuitskej 
Univerzite El Salvator v Buenos Aires. Za kňaza 
bol vysvätený 13. decembra 1969, tretiu probáciu 
absolvoval v Alcale de Henares v Španielsku a 

22. apríla 1973 zložil doživotné sľuby v Spoločnos-
ti Ježišovej. V júli toho istého roku je vymenovaný 
za provinciála argentínskej provincie jezuitov a túto 
službu vykonával po dobu šiestich rokov. Od r. 1980 
do 1986 bol rektorom Filozofi ckej a teologickej fa-
kulty v San Migueli a pôsobil ako farár vo farnosti 
Patriarca San Jose (Patriarchu sv. Jozefa) v diecéze 
San Miguel. V marci 1986 odišiel do Nemecka do-
končiť svoju dizertačnú prácu. Predstavení ho ná-
sledne poslali na Univerzitu El Salvador(Univerzi-
ta Spasiteľa) a potom do Cordoby, kde pôsobil ako 
profesor a špirituál. Podieľal sa na ekumenickom 
dialógu, je milovníkom kultúry a najmä klasickej 
literatúry. Venuje veľkú pozornosť mladým ľuďom, 
najmä núdznym. 
Rok 1992 bol kľúčovým momentom v jeho živote: 
Ján Pavol II. ho vymenoval za pomocného biskupa 
Buenos Aires. Čoskoro je obdivovaný a obľúbený 
svojimi ľuďmi pre jednoduchosť jeho spôsobu živo-
ta a veselosť. Dňa 28. februára 1998 sa stal arcibis-
kupom hlavného mesta Argentíny a neskôr predse-
dom Konferencie biskupov Argentíny. Blahoslavený 
pápež Ján Pavol II. ho kreoval za kardinála v roku 
2001 a udelil mu titulárny chrám sv. Roberta Bel-
larmina. Pri zmene svojho oblečenia, nemení farbu 
solidea na znamenie, že nemení svoj štýl pastorácie. 
Je vždy pastierom chudobných ľudí, hlasom tých, 
ktorí nemajú hlas, tvárou tých, ktorí nemajú tvár. 
Do práce cestuje verejnou dopravou, chudobných 

kladie vždy na prvé miesto a spovedá v katedrále 
ako bežný kňaz. Ani ako biskup a kardinál sa nebo-
jí konfrontovať s inštitúciami, pokiaľ ide o obranu 
ľudskej dôstojnosti. Ale zároveň zdôrazňuje, že Cir-
kev nesmie mať žiadne veľké ilúzie. 
Terajší pápež František bol členom Kongregácie 
pre Boží kult a disciplínu sviatostí (od 15. 2.2001), 
Kongregácie pre klerikov (od 15. 5. 2001), Kongre-
gácie pre inštitúty zasväteného života a spoločnos-
ti apoštolského života (od 15. 5. 2001), Pápežskej 
rady pre rodinu (od 18.05.2001) a Pápežskej komi-
sie pre Latinskú Ameriku (od 12. 12. 2002). Svedčil 
o svojej jednoduchosti podľa evanjelia v každom 
čase a na každom mieste. Skutočne prejavuje svoju 
pokoru aj vo Vatikáne ako generálny relátor na Bis-
kupskej synode v októbri 2001, alebo pred ôsmimi 
rokmi, keď sa zúčastnil na konkláve, ktoré zvolilo 
Benedikta XVI.

V istom rozhovore asi pred rokom, hovoriac o pod-
state svojho života, svojej pastorácie, hovoril 
o kresťanskej skúsenosti, nie o nejakej ideológii: 
„Je to úžas zo stretnutia s Ježišom, očarenie jeho 
osobou“. Muž hlbokej spirituality, hovoriac s re-
portérom o zázrakoch, poznamenal: „Súhlasím 
s Manzonim, ktorý hovorí: «Nikdy Pán nezačal ni-
jaký zázrak bez toho, aby ho aj dobre neukončil »“. 
Táto fráza sa teraz zdá byť dobrým znamením pre 
jeho pontifi kát, ktorý sa práve začína.

HABEMUS PAPAM!
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Zvony považujeme za bicie hudobné ná-
stroje. V klasickej literatúre je ich funk-

cia charakterizovaná slovami Vivos voco, 
Mortuos plango, Fulgara frango ( Živých 
zvolávam, mŕtvych oplakávam, blesky roz-
háňam). Podľa legendy zvony vynašiel sv. 
Pontius Paulinus, biskup v Nole Companii 
v Taliansku, ktorý sa  v roku 409 pri pre-
chádzke v lese k výrobe kovových zvonov 
inšpiroval kvetmi v tvare zvončeka. 1 Pápež 
Sabinián v roku 605 nariadil zvolávanie na 
sväté omše a tzv. hodinové modlitby zvone-
ním. Podľa názoru kampanológov sa k nám 
zvony dostali s kresťanstvom .V kostole 
cisterciánskeho kláštora v Bzovíku sa via-
ceré zvony používali už v prvej štvrtine 12. 
storočia a písomne je doložená prítomnosť 
troch zvonárov.2 Ako zakladateľ najstaršej 
zvonolejárne v Spišskej Novej Vsi v r.1357 
sa uvádza Konrád Gaal. V roku 2008 objavi-
li archeológovia v Bojnej, okres Topolčany, 
doposiaľ najstarší zvon na území Slovenska, 
ktorého pôvod sa kladie do prelomu 8. a 9. 
storočia a má hmotnosť 2 180 gramov.3 
Počet zvonov v kostole je určený jeho cha-
rakterom. V kaplnke alebo malom kostole 
býva jeden zvon, vo farskom kostole majú 
byť tri (najmenej dva) a v katedrále sedem 
(najmenej päť) zvonov. Rozlišujeme rôzne 
spôsoby zvonenia. O zvonení hovoríme keď 
zvoní jeden zvon, o vyzváňaní keď zvonia 
dva alebo viacej zvonov. Každý zvon má ur-
čité ladenie. To sa využíva aj pri zvonkoh-
rách. Zvon sa využíva aj ako komunikačný 
alebo oznamovací prostriedok pri mimo-
riadnych udalostiach. Po veľkých požiaroch 
v Rakúsko-Uhorsku cisárovná Mária Teré-
zia vydala dňa 21. augusta 1751 Ohňový pa-
tent v ktorom nariadila  varovanie pred po-
žiarom zvonením na obecnom zvone. Patent 
mal 30 článkov a okrem iného nariaďuje  
mať v každej obci zvon a zvoniť, ak strážnik 
zbadá požiar. Väčšie obce k tomu používali 
kostolné zvony, menšie obce, kde nebol kos-
tol, museli zriadiť zvoničku . Ohňový patent 
obsahoval aj nariadenie stavať domy z ne-
horľavého materiálu. Vzhľadom na zistenie, 
že vrchnosť pristupuje k realizácii veľmi 
liknavo, Jozef II. dňa 24.1.1787 vydal ďalší 
patent, ktorým sprísňoval a upresňoval na-
riadenia prvého patentu.
 
Na veži kostola sv. Michala Archanjela 
v Karlovej Vsi sú dva zvony. Menší bol od-
liaty v roku 1796 vo zvonolejárni Christelly 
v Bratislave4  a je na ňom nápis „Fudit me 
Joann Christelly, Posonnii 1796“. Má výšku 
31 cm a šírku 42,5 cm. Väčší zvon bol odlia-
ty v Bratislave v roku 1860. Je darom Ma-
túša Lučaniča a Františka Müllera. V hornej 
časti je nápis „Gegossen von Carl Föhr5 in 
Pressburg 1860“ a v dolnej časti „Angeshaft 

von Mathias Lucanic und Franz Müller“. 
Zvon má výšku 38 cm a šírku 53 cm.  Matúš 
Lučanič, ako to vyplýva z korešpondencie 
devínskeho farára Františka Krómyho s ge-
nerálnym vikárom Jozefom Durguthom6, 
bol iniciátorom a fundátorom výstavby ka-
plnky sv. Jána Nepomuckého v Karlovej Vsi 
v roku 1860, ktorá mala drevenú vežičku 
a možno teda usudzovať, že zvon bol odliaty 
na jeho objednávku. V rokoch 1935-36 sa 
uskutočnila prestavba kaplnky sv. Jána Ne-
pomuckého na jednoloďový kostol, ktorú 
zabezpečoval Spolok sv. Michala v Karlovej 
Vsi. Kostol bol dňa 28.júna 1936 posväte-
ný ku cti sv. Michala Archanjela. Zvony sú 
funkčné a slúžia doteraz.
Expedícia za zvonmi nám nerobila ťažkosti. 
Stačilo na chóre kostola sv. Michala prista-
viť rebrík, vystúpiť do veže a potom ďalším 
až ku zvonom a už sme mohli študovať ná-

pisy a premerať rozmery. Obtiažnejší je prí-
stup ku zvonom v kostole sv. Františka a to 
napriek tomu, že sú z celého okolia dobre vi-
diteľné. Vďaka obetavým miništrantom sme 
aj túto úlohu zvládli a nakoniec sme sa tešili 
z pekného pohľadu na celé okolie z vtáčej 
perspektívy.
Najstarším zvonom v Karlovej Vsi bol však 
sv. Martin, umiestnený v drevenej zvonici 
v strede obce. Prvú stopa sa podarilo nájsť 
v archíve Arcibiskupského úradu v Trnave.  
Ako vyplýva z archívnych materiálov, 7 bol 
darom rodiny Lučeničovej ešte v 19.st. a slú-
žil na zvonenie Anjel Pána. Odliaty bol v Tr-
nave v r. 1836, pravdepodobne v zvonolejár-
skej dielni Kajetána Zadla. Zvon má výšku 
38 cm a šírku 53 cm. Po výstavbe kostola 
sv. Michala sa už málo používal. Počul som 
jeho zvonenie iba dvakrát. Raz to boli preni-
kavé zvuky, ktoré by som nazval kvílením, 
v súvislosti s tragickou udalosťou v Líščom 
údolí, keď pri práci v brizolitovom lome 
zavalilo pani Hanzlovičovú. Všetci sa vte-
dy ponáhľali na miesto nešťastia a usilovne 
pracovali na závale, ale už sa nepodarilo za-
chrániť jej život. Druhý krát som počul jeho 

zvonenie pri vyhlásení požiarneho poplachu 
v rámci veľkého celoobvodného hasičského 
cvičenia. V r.1943 bol so súhlasom Apoštol-
skej administratúry v Trnave zvon odpreda-
ný do novovybudovaného kostola sv. Marti-
na v Tormoši a za takto získané prostriedky 
bol do kostola sv. Michala zakúpený nový 
oltár. Teraz sa zvon nachádza na kovovej 
konštrukcii zvonice kostola sv. Martina v 
Nitre – Chrenovej ako stredný zvon. Pátra-
nie bolo úspešné vďaka spolupráci s prof. 
Ing. I. Točkom, CSc, ktorému patrí moja 
úprimná vďaka.
V Karlovej Vsi sa pravidelne zvonilo  An-
jel Pána ráno o 6 hod., na poludnie o 12 -tej 
a večer o 18 hod. Zvonenie zabezpečovala 
rodina Smutných a Kostolanských. V nede-
ľu sa zvonilo pol hodiny pred svätou omšou, 
potom „zozváňanie“ na začiatku sv. omše a 
„Pozdvihovanie“.
Keď niekto zomrel, oznamovalo sa to zvone-
ním, pričom na začiatku sa zvonilo na men-
šom zvone (umieráčik) a až potom na väč-
šom. Ak zomrel muž, zvonili sa tri „verše“, 
ak zomrela žena tak dva a ak to bolo dieťa, 
tak jeden. Pri pohrebe sa nebožtík zvonením 
odprevádzal od kaplnky až po hrob. Mobil 
ešte neexistoval, ale z veže kostola bolo na 
cintorín vidieť. V prípade poslednej cesty 
ThDr. Ferdiša Jurigu, ktorý bol „vystretý“ v 
kostole sv. Michala, pohrebné obrady začí-
nali v kostole a zvonením bol vyprevádzaný 
po celej ceste až ku hrobu na cintoríne. Teraz 
sa už na karloveskom cintoríne nepochová-
va klasickým spôsobom, ale umožňuje sa 
uloženie urny. Pohrebné obrady sa konajú 
na cintoríne v Slávičom údolí.
V kostole sv. Františka sú tri zvony, ktoré 
boli odliate v Poľsku8  a  daroval ich Klasztor 
OO. Franciszkanów (OFMConv) Przemyśl. 
Zvony nesú názov sv. František Assiský, sv. 
Maximilián Kolbe a Nepoškvrnená Panna 
Mária. Najväčší má hmotnosť 500 kg, prie-
mer 91 cm a je ladený v tóne A, stredný má 
300 kg, 78 cm a tón C, najmenší 150 kg a 61 
cm je ladený v tóne E.
Zvony sú významnými duchovnými artefak-
tami a umeleckými dielami. Zaslúžia si sku-
točne našu úctu, starostlivosť a ochranu. Za-
väzuje nás k tomu skutočnosť, že práve oni 
nás zvolávali k sláveniu eucharistie, našich 
rodičov oslavovali pri uzatváraní sviatosti 
manželstva a našich predkov odprevádzali 
do večnosti.

Vojto Tóth

N A Š E     Z V O N Y

1 Pokoj a dobro. Zodp. Red. Mgr. Monika Hodrická, jún 2012, roč. 14, č.3, s.4
2  PETRÁŠ, M.: Corpus campanarum Slovaciae I. Trnava, Západoslovenské múzeum, 1992, 

s.5. ISBN 80- 85556-01-4
3  MATÁKOVÁ, B.: Prievidzské zvony a zvonenie in: Prievidzský občasník 3/11, s.18
4  Ján Augustín Christelli – jeho otec Ján Ernest Christelli postavil v Bratislave v r. 1726 pri 

bývalom Cintoríne sv.Vavrinca zvonolejáreň a neskôr ju premiestnil na Špitálsku ulicu. 
Porov. PETRÁŠ, M.(1992, s.22)

5  Narodil sa v r. 1822 v Prusku, zomrel 13.3.1900 v Bratislave v byte pri zvonolejárni na 
Špitálskej ulici, ktorú prevzal po smrti Antona Belloniho. Ešte ako 77 ročný ulial zvon pre 
kaplnku na Hlbokej ceste v Bratislave. Porov. PETRÁŠ, M. (1992, s. 16)

6  Fond: Offi cium Vicariale Tirnaviense (OVT) čís. 925/1860,sign. INT 15/16, č.963/1860, 
sign. 15/16 a č.1722/1860, sign. REL 3/3

7  Fond AAT čís. 5189/1943, sign. FE 2/257
8 Odlevnia i naprawa dzwonów Jana Felczyńskiego, 37-700 Przemyśl, ul. Slowackiego 46
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V decembrovom čísle sme priniesli člá-
nok „Pastoračné centrum praskalo 

vo švíkoch“ o stretnutí a besede s karlo-
veským rodákom, kňazom P. Benjamínom 
Kosnáčom, ktorý už skoro 15 rokov pôsobí 
v slovenskej farnosti sv. Cyrila a Metóda 
vo štvrti Sterling Heights v Detroite v USA 
a 14 rokov je úspešným správcom tejto 
farnosti. Pred svojim odchodom poskytol 
páter Benjamín rozhovor nášmu redakto-
rovi.‘

• Páter Benjamín, máte primát  v skupine 
kňazov z Karlovej Vsi, ktorí ešte ako mi-
ništranti sa zoskupili okolo otca Jána (Ján 
Marián Riecky, OFM Cap.),ktorý sa veľmi 
obetavo venoval mládeži. On zasial seme-
no, ktoré vzklíčilo a prinieslo bohatú úro-
du. Ako si spomínate na tie roky a na otca 
Jána?
Ako prvý vysvätený áno, ale nebol som 
najstarší vekom, tými boli bratia Tkáčovci 
– Ján (1958) a Ondrej (1960), lebo u rehoľ-
níkov je formácia  dlhšia ako u diecéznych 
kňazov.  Oni už skôr vstúpili ku kapucí-
nom, ešte za totality a pôsobili v podzemí, 
ale to nikto nevedel. Chcem im dať úctu, 
ale boli sme jedna dobrá partia.  Otec Ján  
bol pre nás kňaz, s ktorým, to je najživšia 
spomienka,  sme  chodili na púte, najmä  
cez lesy do Marianky, ale aj na  rôzne vý-
lety. Zasieval semienka dobrého slova a 
vždy niečo vysvetlil z našej viery. Povestné 
boli jeho „kvákance“ , keď sme neposlú-
chali (nasledovala ukážka), alebo nadávka 
„Patália, chlapčiská!“ Pamätám si keď po-
vedal, myslím že to bol Matúš Tkáč  alebo 

niektorý z Tkáčových chlapcov: “Mne, keď 
sa narodí dcéra, otec Ján, ja ju pomenujem 
Patália.“ To sú také najživšie spomienky. 
Okrem toho samozrejme sväté omše, káz-
ne a zorganizoval aj Mikuláša. To sú také 
príjemné a radostné detské spomienky na 
kňaza, ktorý bol kňazom nielen pri oltári 
ale všade a osobitne nám ponúkol veľmi 
príjemný, taký radostný obraz kňaza.

• Od vtedy už uplynulo zopár rôčikov, ako 
teda hodnotíte zmeny, ktoré sa v priebehu 

tej doby udiali v Karlovej Vsi?
No samozrejme, čo je dôležité, far-
nosť sa rozvíja, tým že sa veľa ľudí 
sa prisťahovalo, či  už do Karlovej 
Vsi alebo hore na Dlhé diely. Obe 
spoločenstvá majú svoju charakte-
ristiku. Karlova Ves je spoločenstvo, 
kde sa veľa ľudí osobne pozná a tie 
osobné stretnutia a spojenia sa tiah-
nu do dávnej histórie a je tam stále 
taká živá výmena. Mám z toho ra-
dosť, že sa obe farnosti, aj celé ob-
lasti rozšírili. To zväčšenie farností 
prináša  samozrejme nové starosti, 
ako to lepšie zorganizovať, aké ak-
tivity priniesť, aby ľudí stmeľova-
li. Bratislavské prostredie má vždy 
viacej anonymity, ale Karlova Ves 
sa aspoň pred tými 20 rokmi ešte vy-
mykala z toho typicky bratislavské-
ho prostredia, tým že sme  na takom 
okraji, na predmestí, tak tu sa ľudia 

predsa lepšie poznajú, boli osobnejšie kon-
takty medzi nimi.

• Čo by sme sa mali snažiť vo farnosti 
zlepšiť, lebo aj keď je práca dobrá, vždy 
je možné niečo ešte  zlepšovať, samozrej-
me s pomocou Božou. Sami nemôžeme nič 
urobiť, veď Pán Ježiš nás učí „bezo mňa 
nemôžete nič urobiť“ (Jn 15,5)
Aby som mohol odpovedať konkrétne, ne-
jaké praktické návrhy, musel by som tu byť 
dlhšie.  Keď prídem, vždy som veľmi po-
vzbudený tým, s akou úctou sa slávia svä-
té omše, ako sa ľudia zapájajú do aktivít, 
veľmi sa mi páči, že sa ľudia pred svätou 
omšou modlia svätý ruženec, že existuje 
Eucharistická  adorácia, že sú tu aktivity 
pre deti, pre mládež, pre seniorov. Farnosť 
je dobre fungujúcim spoločenstvom, dobre 
fungujúcou rodinou. Sem – tam   niekedy 
ľudia spomenú, že by sa žiadalo viacej ak-
tivít pre dôchodcov, pre seniorov. Myslím, 
že existujú, treba len zmapovať čo ešte do-
plniť. Aby som navrhol konkrétne aktivity, 
musel by som tu byť dlhšie, nemám poruke 

nejakú praktickú radu. Ale možno jednu  
predsa len by som mal. U nás sa vytvoril 
fi lmový klub. Ľudia si vyberú raz za mesiac 
alebo  raz za dva týždne nejaký fi lm, ten si 
spoločne pozrú a potom sa o ňom debatuje. 
Či je to niečo, že by sa ľuďom chcelo prísť? 
Chcelo by to premietnuť na veľké plátno, 
predsa len, keď doma má každý televízor. 
Niekedy fi lmy, vnímam to tak, že  sú také 
moderné podobenstvá. Pri zabezpečovaní 
fi lmov by mohla pomôcť TV LUX. Máme 
skúsenosť, že okrem  fi lmov s náboženskou 
tematikou sú veľmi dobre prijímané aj iné 
fi lmy s pozitívnou hodnotou, nemusí to byť 
priamo len o svätých.
U nás sa osvedčilo spojiť tie stretnutia s ne-
jakým občerstvením. Dôchodcovia, predsa 
len, keď sú už sami doma, prídu  vo štvrtok 
na svätú omšu a potom pri kávičke alebo 
čaji s nejakým keksíkom alebo buchtou sa 
porozprávajú, zakartujú si a príjemne tak 
strávia celé predpoludnie. Skupiny, ktoré 
pripravujú občerstvenie, sa obmieňajú. Jed-
na pani je koordinátorka, dá tam košík, kde 
každý, kto môže, dá jeden dolárik a to je 
základ pre nasledujúce stretnutie.

• Farnosť sv. Michala Archanjela, to je tra-
dícia Karlovej Vsi a povestné sú Michalské 
hody, to treba rozhodne zachovať. Je málo 
známe, že výstavbu kostola, resp. prestav-
bu kaplnky sv. Jána Nepomuckého zabez-
pečoval „Spolok sv. Michala pre výstavbu 
kostola“, ktorý vznikol v roku 1934 a usku-
točnila sa vďaka veľkej obetavosti občanov 
v rokoch 1935-36. Fara bola pôvodne na 
Lackovej 4, v budove bývalej škôlky, teraz 
je tu v kláštore. Pred chvíľou sme stretli 
seminaristov ponáhľajúcich sa na fakultu. 
Poprosím vás o odkaz alebo odporúčanie 
pre mladých.
Tak iba niekoľko praktických vecí, ktoré 
mne pomohli rozpoznať povolanie. V pr-
vom rade nájsť si čas na tichú osobnú mod-
litbu, nielen prednášať svoju túžbu Bohu o 
poznanie životnej cesty, ale v tichosti  po-
čúvať, vytvoriť si moment ticha s Bohom, 
dôverovať Bohu,  dôverovať v Božie ria-
denie. Nájsť si kňaza, alebo laika ktorý má 
skúsenosti v duchovnom živote a môže pri-
spieť dobrou radou k nasmerovaniu, vedieť 
sa otvoriť tomuto človeku. Nezabudnúť 
na osobitnú lásku ku Kristovi vo Sviatos-
ti oltárnej a úprimnosť k nemu vo svätej 
spovedi. To On je tam prítomný. Živiť si v 
sebe prirodzenú úctu k Panne Márii. Mám 
takú skúsenosť, že Panna Mária jemným 
ale hmatateľným spôsobom bola prítomná 
v mojom živote. Narodil som sa na jej svia-

VZÁCNY HOSŤ ZO STERLING HEIGHTS
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tok, 21. novembra, na sviatok Obetovania 
Panny Márie. Rodičia chodili do Marianky. 
Keď ma čakali, prosili Pannu Máriu, aby to 
štvrté dieťa v Kosnáčovej rodine bolo diev-
ča, lebo už mali dosť troch chlapcov. Ale 
Pán Boh mal iné plány, aj príhovor Panny 
Márie je vždy v súlade s Božou vôľou. A to 
štvrté bolo chlapčisko a nie dievča. Ja to tak 
vnímam, že Panna Mária v tom  mala svoj 
príhovor, alebo tiež v tom mala svoje prsty. 
To je také moje osobné vyznanie.

• A my sme za to vďační Pánu Bohu, ako aj 
za príhovor Pane Márii! Marianka je pre 
starých Karlovešťanov skutočne niečo oso-
bité. Spomínam si na chlapčenské roky, keď 
sme chodievali  na farské púte do Marianky 
pešo z Karlovej Vsi cez Lamačské lúky.  V 
Lamači na lúčke pred cintorínom bola za-
stávka na občerstvenie a potom sme pokra-
čovali cez Záhorskú Bystricu do Marianky. 
Vtedy sa chodilo ešte so zástavami, sochou 
Panny Márie a miništranti samozrejme v 
miništrantskom.  Spiatočná cesta bola po 
tej istej trase.
Tak to bola  potom celodenná púť. My sme 
zase išli cez les, stretali sme sa na Patrónke, 
išli sme cez Železnú studničku, prestávka 
bola na Kačíne a potom tade cez hory.

• Poznám tú trasu, občas tam chodíme ako 
oldskauti a zídeme tam do Marianky. Trá-
pi nás ale tá výstavba,  čo sa tam robí v 
priestoroch nad prameňom. Obávame sa  
devastácie toho krásneho, posvätného údo-
lia, lebo teraz kto má peniaze, ten má moc a 
dokáže presadiť hocičo.
Dúfajme, že starosta bude vnímať dôleži-
tosť tohto miesta a bude  mať snahu zacho-
vať Marianku ako pútnické miesto. Ide tu 
v prvom rade o duchovný život ľudí, ale 
naviac aj o miestnu ekonomiku.
     
• Včera sme vo fi lme o vašej farnosti videli, 
že je tam veľká aktivita laikov. U nás je via-
cej kňazov a sú zabezpečovaní zo štátneho 
rozpočtu, ale u vás všetko závisí na farnos-
ti, ako si to vie zabezpečiť. Páčila sa mi tá 
veľká aktivita laikov. Aj keď sa u nás všeli-
čo robí, predsa tá aktivita nie je taká veľká 
ako tam u vás.
Ono sa to rozvíja. Predsa len tu u nás to 
komunizmus dusil, akékoľvek prejavy vie-
ry a  náboženskej aktivity na verejnosti a 
trochu to potrvá. Bude potrebný dlhší  čas, 
aby si ľudia viacej a viacej uvedomili, že tá 
farnosť bude vyzerať tak, ako ju my urobí-
me. Samozrejme kňaz zo svojej role, alebo 
aj  pozície, zo svojho miesta, musí urobiť 
svoje, ale potom musí otvoriť dvere takým 
aktivitám, kde pozná, že bez spolupráce s 
laikmi, tá farnosť možno poskytne ten ser-
vis, ale viacej farností si stále viac a viac 

potrebuje rozvinúť aj práve to, čo je ovocím 
nášho spojenia s Ježišom. Ide o budovanie 
tých rozličných spoločenstiev, ktoré existu-
jú v rámci farnosti. Také preliatie toho du-
chovného do spoločenského.

•Keď porovnávame našu farnosť s vašou 
farnosťou sv. Cyrila a Metoda, predsa je 
tu jedna osobitosť. U nás sú minoriti, je tu 
kláštor, sú tu mladí chlapci, takže sa predsa 
len viacej uzatvárajú do svojej komunity a 
farnosť je pre nich tak trochu práca naviac, 
kým diecézni kňazi sa môžu plne venovať 
iba svojej farnosti.
Mať rehoľníkov vo farnosti, ktorí majú 
čas a ľudí, ktorí sú ochotní prijať vlastné 
zodpovednosti, ktoré sú viacej naviazané 
na farnosť, je pre farnosť požehnaním. V 
minulosti mali farnosti rehoľných kňazov. 
Je pravdou, že nie je vždy ľahké vedieť 
skombinovať rehoľné povinnosti s úloha-
mi  ako správcovia farnosti. Ja si myslím, 
že sa to dá zvládnuť, zvlášť keď je tu via-
cej kňazov. Myslím, že cesta je asi taká, že 
ľudia vo farnosti, keď majú nejaký nápad 
alebo návrh, mali by ho nielen predostrieť, 

ale sa aj podľa svojich možností podieľať 
na realizácii. Pokúsiť sa byť súčasťou toho 
riešenia. Napríklad: „mám takýto nápad, 
neviem  zrealizovať všetko, ale vedel by 
som urobiť toto.“ Ľudia už majú dostatoč-
nú otvorenosť povedať, čo sa im páči alebo 
nepáči, ale potom treba niekoho, kto by tie 
zmeny uskutočnil, aby to nezostalo všetko 
na pleciach jedného človeka. Kým som bol 
vo farnosti sám, musel som sa sústrediť na 
niektoré veci a iné trochu odložiť. Teraz, 
keď sme dvaja kňazi, už si môžeme predsa 
len úlohy rozdeliť, podeliť si zodpovednosť 
a starostlivosť o niektoré združenia alebo 

spoločenstvá. Väčšina kňazov dáva priestor 
ľuďom, ktorí nielen majú  nápad, ale  majú 
už aj trošíčku premyslené ako by sa to dalo 
realizovať. Niekedy veci vyjdú úplne dobre 
a ešte sa rozvinú aj za hranicu – jej to sme 
ani nečakali – a niekedy veci nevyjdú. To je 
taký zákon života.

• Ako sa vám podarilo dosiahnuť takú vy-
sokú aktivitu laikov, akú metódu ste použili, 
ako ste na to išli?
Ja som už len potreboval polievať to, čo tu 
už existovalo. Naozaj v Amerike tým, že 
celá spoločnosť je nastavená takým spô-
sobom, že potrebuješ vyvíjať a potrebuješ 
byť usilovný, aby si mal. Platí to v spolo-
čensko – ekonomickej rovine a niečo z toho 
sa prenieslo aj do fungovania farnosti. Aby 
farnosť fungovala, potrebuje človek byť 
usilovný, ponúknuť ten svoj čas alebo ener-
giu alebo aspoň nejakým spôsobom možno 
prispieť fi nančne ku chodu niektorých akti-
vít. Lebo niektoré aktivity závisia od fi nan-
cií a niektoré nezávisia. Myslím, že dobrou 
duchovnou injekciou v tomto procese bol 
II. vatikánsky koncil, ktorý ešte viacej po-
vzbudil laikov k privlastneniu si toho, čo 
Cirkev má byť, že to nie je len vecou hie-
rarchie alebo vecou kléru. Často spomínajú 
napríklad biskupi aj kňazi, že treba zobú-
dzať toho  „spiaceho obra“. Vlastne laici 
tvoria najväčšiu časť Cirkvi a to je vlastne 
spiaci obor. Keď sa laici zapoja, nielen do 
farského spoločenstva, ale do spoločen-
ského diania, tak vlastne celá spoločnosť z 
toho môže mať úžitok, lebo hodnoty, ktoré 
nám dal Ježiš, princípy života, ktoré nám 
dal Pán Ježiš, prispievajú ku šťastiu a pri-
spievajú aj k prosperite. Ja ako kňaz som 
sa potreboval učiť dôvere. Najväčšou pre-
kážkou rôznych aktivít je, keď si ľudia ne-
dôverujú a nedávajú šancu. Nezávisí predsa 
všetko na mne. Treba vedieť dôverovať. 
Došiel si s nápadom, tak urob.

• Takým základom je vlastne farská rada, 
kde sa myslím obyčajne združujú tí najak-
tívnejší, tí čo chcú aj niečo urobiť.
Áno, je pravda, že farská rada je veľmi 
užitočný poradný orgán kňaza. Niektoré 
aktivity idú aj mimo farskej rady. Sú tam 
členovia, ktorí majú na starosti jednotlivé 
oblasti. Zvykli sme sa schádzať  raz za 3 
mesiace, teraz sa už schádzame raz za 2 
mesiace. Najprv sa zhodnotí činnosť za 
poslednú dobu, taký pohľad do nedávnej 
minulosti, potom sa riešia rozpracované 
veci, čo ešte zostalo z minulého zasadnu-
tia nedokončené a nakoniec sa riešia nové 
veci, ktoré prichádzajú, o ktorých sa rokuje, 
predebatujú sa. Zasadnutia farskej rady sú 
otvorené každému farníkovi, nie je to uzav-
reté spoločenstvo, každý je vítaný na kto-
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romkoľvek zasadnutí. Ktokoľvek z farnosti 
sa môže zúčastniť, termíny sú zverejnené 2  
týždne vopred vo farských oznamoch a vo 
farskom  časopise.

• Práve na vydávanie vášho farského časo-
pisu som sa chcel opýtať, lebo vo fi lme sa o 
tom nehovorilo.
Máme farský časopis a nazýva sa Bulle-
tin, vydávame ho každý týždeň. V pod-
state každá farnosť môže vydávať bulletin 
a je to založené na sponzorskom princípe. 
Funguje  to tak, že tlačiarenská spoločnosť 
prijíma inzeráty a reklamy. Zadná strana 
bulletinu je venovaná inzerátom a reklame 
a to obyčajne vyfi nancuje celý náklad. Sú 
tam napríklad oční lekári, dve pohrebné 
služby a rôzne remeslá. Je to výhodné pre 
farníkov, keď hľadajú nejakých špecialis-
tov. Tlačíme každý týždeň 1500 kusov. Ho-
vorí sa, že Sterling Heights je predmestím 
Detroitu, ale počtom obyvateľov sa pribli-
žuje Petržalke, je tam 150 tisíc, skoro 200 
tisíc obyvateľov, takže tých biznisov je tam 
dosť.
Momentálne má náš farský časopis 8 strán. 
Editorom je moja sekretárka, keď chcú 
ľudia niečo uverejniť, pošlú to jej, ona to 
upraví a kompletizuje. Robí to naozaj dob-
re. Okrem článkov je v časopise aj omšo-
vý poriadok, omšové intencie, zoznam 
nemocných a ľudí vo vojenskej službe, za 
ktorých sa modlíme, evanjelium súčasnej a 
budúcej nedele v slovenčine. Naši Slováci 
až na 2 – 3 ľudí, ovládajú angličtinu. Sek-
retárka je osobou prvého kontaktu, na ňu sa 
obracajú keď niečo potrebujú. Máme farskú 
halu a 11 miestností na stretávanie a teraz 
sme kúpili ďalšiu budovu, tak to treba koor-
dinovať. Otvorené je od pondelka do piatku 
vždy od 10:00 do 17:30 hod.

• Na záver Vás ešte poprosím páter Benja-
mín o slovo pre mladých, starých i ostat-
ných karloveských farníkov.
           
Všetkých srdečne pozdravujem a ďaku-
jem za záujem o našu farnosť, prosím o 
modlitby a povzbudzujem všetky vekové 
kategórie, mladých, starých i stredno-
vekých, aby sme, zvlášť v tomto Roku 
viery, v ktorom sa spolu nachádzame, 
aby sme mali radosť z viery, aby sme ju 
poznávali, využívali bežné jednoduché 
životné situácie, aby sme sa vedeli o ňu 
podeliť, či už slovom alebo praktickým 
skutkom k druhému človeku.  Amen !

• Páter Benjamín  srdečne a úprimne Vám 
ďakujem za rozhovor, ktorý ste poskytli pre 
náš farský časopis.

Vojto Tóth

Niekde som počula, že je veľmi silné to, 
čo prežívame sami na sebe. Je však 

ťažké sa zveriť iným, s tým, čo je naše pre-
žívanie a zvlášť, keď je to o našom vnútri. 
Zistila som však, že je dobré sa podeliť 
s inými a že to  iní nás podržia, keď my 
nevládzeme a tak sa o tom pokúsim napí-
sať pár slov.
Ten deň sa nelíšil od iných, škola, povin-
nosti, a išla som vo štvrtok do kostolíka 
na večernú sv. omšu, po nej sú vešpery a 
krátka adorácia, nejako som sa začala cí-
tiť, akoby na mňa všetko tak doliehalo... 
neviem, často sa nazdávame, že máme 
všetko pod kontrolou a aj naše vnútro, 
ale vnútri máme niečo a ani o tom nemu-
síme vedieť, keď príde okamih, keď sa to 
akoby preplní a vypláva to na povrch, tá 
naša bolesť, ktorú si možno ani neuvedo-
mujeme a zistila som, že sa ohlási vtedy, 
keď to najmenej očakávame... a to sa mi 
asi aj stalo. Sadla som si na lavičku a po 
slovách jednej jedinej otázky: ,, môžeme 
sa nad Tebou pomodliť?“ sa to spustilo, 
brána môjho vnútra sa otvorila, ja som 
padla na zem so slovami ,,už nevládzem 
ďalej“ a plakala som a plakala a boli pri 
mne moji priatelia z chválového spoločen-
stva, ktorým ďakujem, že boli pri mne, za 
modlitbu a pomoc... nedokázala som veľmi 
vnímať, ale viem, že som plakala a plakala 
a že nado mnou zneli modlitby, a ja som 
zrútená plakala a ani neviem prečo som 
plakala..  Moji priatelia sa modlili a mod-
lili (tuším aj sv. Ruženec) a  ja som sa ne-
dokázala utíšiť, a aj mi potom povedali, 
že ani oni nevedeli čím ma utíšiť, ale keď 
začali v modlitbe vyhlasovať Pána Ježiša 
ako za môjho Vládcu a ako môjho Pána, 
tak sa môj plač náhle utíšil a ja som vyčer-
paná ostala ležať a asi som klesla v náručí 
mojich priateľov a viem, že ma uložili na 
lavičku lebo som bola veľmi vyčerpaná. 
Od tejto chvíle (ako mi to odhalila práve 
táto situácia) cítim nesmiernu silu tohto 
povzdychu alebo strelnej modlitby: ,,Je-
žiš je môj Pán.“ Alebo mojej duši stačí, 
keď vysloví vnútornými perami Pánovo 
sv. meno: ,, Ježiš.“ Cítila som, akoby mi 
vyrvalo vnútro, šlo vypadnúť, potom som 
cítila prázdnotu, akoby som bola vypraná, 
neustále mi pomáha chodiť na adorácie, 
byť pri Pánových nohách, pri Ňom nechať 
svoje úbohé srdce...
Ťažko sa mi o tom píše, pretože sa na to 
dosť dobre nepamätám. Ale naučilo ma 
to aj ďalšej veci, keď nám bude veľmi zle 
a nebudeme vládať stáť na nohách, vtedy 
sa nájde niekto, kto nám pomôže a budeme 
môcť sa vyplakať na jeho srdci a aj takto 
nám Pán pomáha, posiela nám pomoc - to, 
že sme si blízko, aký je to veľký dar.
Áno, niekedy sa môžeme cítiť, že nás Pán 

opustil, alebo sa cítiť osamelo, aj keď oko-
lo máme blízkych ľudí, ale cítime sa na 
všetko sami.
Ale aj táto situácia ma naučia trochu viac 
dôvere, ktorá  by zrejme mala rásť. Uká-
zalo mi to, že dozrievam, že je v mojom 
srdci semienko a to musí rásť, musí raz 
vydať plody hoci ono odumrie, ale je krás-
ne pomáhať iným a obetovať sa. Tiež som 
zistila, že je iné pomáhať a vedieť prijať 
pomoc od iných. Ležíš na podlahe a nevlá-
dzeš (únavou, starosťami...), vtedy Ti Pán 
príde na pomoc (aj Ti pošle ľudí, ktorí Ti 
pomôžu).
Po tejto situácii nasledovala o pár týždňov 
ďalšia (ďalšia lekcia pre mňa), prišlo mi 
zle a tiež som musela pokorne uznať toto: 
,,sama si nevystačím, toto sama nezvlád-
nem,“ potrebujem si vedieť priznať, že aj 
ja potrebujem iných, ich pomoc a blízkosť, 
pohár vody... A potom, vďačnosť za ich 
pomoc a ponáhľať sa opäť odvďačiť a 
pomáhať. Moje motto je: pomáhať, pomá-
hať, pomáhať“. Áno, je to heslo od štúdia 
na zdravotnej škole, ale bolo vo mne ešte 
skôr než som na nej začala študovať, ako-
si od ranného detstva (asi to Pán do mňa 
dal, vložil túto túžbu po pomáhaní) stále vo 
mne je a sa usilujem to napĺňať.
Keď som sa na to pozrela z nadhľadu, zis-
tila som akoby mozaiku, aké je to pekné, 
ako si navzájom v našej farnosti pomáha-
me. Našla som o tom zmienku vo sv. Písme: 
,, neste si navzájom bremená, tak naplníte 
Kristov zákon...“  To ma potešilo.
Potom o trochu neskôr nasledovala ďal-
šia lekcia od môjho Majstra a minule bola 
spomenutá aj v krížovej ceste - prijmi, že 
sa nebudeš môcť iným odvďačiť, prijmi, že 
iní sú silnejší ako ty.“ Táto lekcia nie je tiež 
ešte ukončená, pokračuje, lebo som ešte na 
ceste, zvolila som si cestu za Pánom a tak 
to nebude ,,ružové“ ako ani Jeho cesta ne-
bola ľahká, ale naopak - strmo nahor, ale 
všetci ideme vždy o krok dopredu a ďalej... 
latka sa zvyšuje, ale Pán nás sprevádza 
(ako Emauzských učeníkov), ,,bez Neho 
nemôžeme nič urobiť“ a viem, že On vie, 
že som slabučká ako stonka...
P.S.: To On citlivo a nežne utíši náš plač, 
keď budeme ležať na chladnej zemi 
a v únave a strachu, bolesti, tme, úzkosti, 
opustenosti, samote plakať...
P.S. 2: To, čo by som rada na záver môjho 
svedectva ponúkla vyjadruje text pesničky 
od skupiny Espé: ,, v mojom srdci znie Tvo-
je meno len Ježiš.“
Touto cestou sa chcem úprimne poďakovať 
všetkým( a zvlášť br. minoritom) za pomoc, 
modlitby a nosím vás v srdci a modlitbič-
kách... ďakujem.

Ježišu môj, dôverujem Ti!
autorka článku je tá vaša najmenšia......... ovečka 

DÔVERA A LÁSKA, UČÍ MA DÔVERE
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V dňoch 11.-12. 4. sa bude konať v kos-
tole sv. Františka v Bratislave – Karlo-

vej Vsi farská duchovná obnova s pátrom 
Miroslavom Kuklom, slovenským kňazom 
momentálne pôsobiacim vo farnosti Bobot.

Miroslav Kukla sa narodil v roku 1974 
v Nitre. V mladosti prešiel formáciou otca 
Petra Brodeka (od 1.1.2013 nového gene-

rálneho vikára Nit-
rianskej diecézy), 
ktorému slúžil vo 
svojom rodisku ako 
miništrant. V roku 
2008 bol vysvätený 
za kňaza a pri tejto 
príležitosti napísal: 

„Moje štúdiá sa končia a ja začínam novú 
etapu svojho života v službe evanjelia. Etapu, 
v ktorej si uvedomujem, že povolanie je dar 
a tento dar je potrebné ďalej rozvíjať.“ Dar 
kňazského povolania rozvíjal v Ružomberku, 
kde slúžil ako správca kostola sv. Kríža a ve-
dúci 21 spoločenstiev. Ovocím jeho činnosti 
v meste bolo oživenie viery prostredníctvom 
duchovných obnov a predovšetkým vedením 
a formáciou spoločenstiev. Po pôsobení v Ru-
žomberku sa presunul do Skačian a v týchto 
dňoch do neďalekého Bobotu pri Bánovciach 
nad Bebravou.
Aktivita pátra Miroslava Kuklu je mno-
hostranná a smeruje k rozvoju spoločen-
stiev (ich vedením, usporadúvaním duchov-
ných obnov pre spoločenstvá, modlitbami 
za uzdravenie a oslobodenie); k budovaniu 
osobného vzťahu k Bohu vo farnostiach, kde 
pôsobí (prostredníctvom adorácií). Aktívny 
je v rámci Katolíckej charizmaticej obnovy, 
je správcom stránky KCHO a prednášateľom 
na Katolíckej charizmatickej konferencii. Du-
chovnú službu veriacim poskytuje okrem iné-
ho prostredníctvom modlitieb za uzdravenie a 
oslobodenie (Ružomberok, Hlohovec) a kur-
zov Objav Krista a Nasleduj Krista (M. Kukla 
bude viesť kurz Nasleduj Krista aj v Hradišti 
14. apríla, teda bezprostredne po karloveskej 
farskej duchovnej obnove).
A na záver ešte niekoľko slov otca Mirosla-
va Kuklu: Som katolícky kňaz. A som veľmi 
spokojný vo svojom povolaní.“ Nech Pán po-
žehnáva jeho dielo, nech ho naďalej vedie a 
ochraňuje a nech jeho prostredníctvom moc-
ne zasiahne našu farnosť. Modlime sa aj za 
pátra Kuklu, za jeho rozsiahle aktivity i nové 
pôsobisko v Bobote.

FARSKÁ DUCHOVNÁ OBNOVA S OTCOM MIROSLAVOM KUKLOM

D U C H O V N Á  O B N O VA  U  M I N O R I T O V

ROK VIERY: JEŽIŠ JE PÁN

11.–12. APRÍL 2013

ŠTVRTOK 11. APRÍL 2013 
Téma: Kto je človek, stvorenie, údel, štruktúra, hriech....

16.30 - 17.30 chvály
17.30 - 18.00 prestávka 
18:00   sv. omša  
po sv. omši  adorácia, spojená s modlitbou chvál

PIATOK - 12. APRÍL 2013
Témy: Neposlušnosť človeka: kliatby, potreba oslobodenia
 Požehnanie skrze Ježiša Krista - Jn 3,16-17

  9.00 - 10.00 chvály
10.00 - 11.00 prednáška 
11.00 - 11.30 prestávka 
11.30 - 12.30 prednáška 
12.30 - 14.55   obedná prestávka
14.55 - 15.00   vystavenie Sviatosti oltárnej
15.00 - 16.00   modlitby (ruženec Božieho milosrdenstva, 
 modlitby za cirkev, vysluhovanie sviatosti zmierenia)
16.00 - 17.00   prednáška 
17.00 - 17.30   chvály
17.30 - 18.00   prestávka
18: 00 sv. omša 
po sv. omši  adorácia spojená s modlitbou za uzdravenia 
 a oslobodenie, vkladanie rúk kňazov 
 a osobitné požehnania    

MIESTO KONANIA: 
Kostol Sv. Františka z Assisi, 
Nám. sv. Františka 4, 841 04, Bratislava  
(Karlova Ves)

Spoje:
zastávka Miestny úrad Karlova Ves 
električky  č.4, č.5, č.6, č.9.

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

U P O Z O R N E N I E : 
PROGRAM ZO SOBOTY BOL 
PRESUNUTÝ NA PIATOK
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