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Minule sa moja takmer päťročná 
dcéra kúpala vo vani a ako sa tak 

hrala s penou, zrazu mi vraví. „Mami, 
pomodlím sa a poprosím Ježiška, aby mi 
zmizlo to bobo.“ Na ruke mala chrastu 
po malej ranke.  Prikývla som a ona sa 
pomodlila Otčenáš. Za krátko zdvihla 
tú poranenú ruku a v svetle si ju chvíľu 
obzerala. Potom nadšene vykríkla, lebo 
chrasta sa vo vode odmočila a naozaj 
zmizla. Pre dcéru to však bol veľký zá-
zrak. V tej chvíli som si pomyslela, aké 
úžasné je mať vieru dieťaťa. Lebo viera 
najmenších je taká skutočná, taká krás-
na a veriť v zázraky je také jednodu-
ché. Kiežby sme aj my, dospelí, tak 
ľahko dokázali uveriť. Pravdou je, že 
v dnešnom svete plnom násilia a pre-
vrátených hodnôt sa nám často zdá, že 
zázraky sa už nedejú. Sme unavení živo-
tom a nevidíme, alebo nechceme vidieť 
Božie veci.  Práve prežívame Veľkonoč-
né sviatky. Najvýznamnejšie kresťanské 
sviatky, počas ktorých si pripomíname 
umučenie, smrť a vzkriesenie Ježiša 
Krista. Naša kresťanská Veľká noc nad-
väzuje na jeden z najväčších židovských 
sviatkov -  na Paschu, alebo Sviatok 
nekvasených chlebov, ktorý pripomína 
útek Izraelitov z egyptského otroctva, 
alebo tiež prechod z otroctva do slo-
body. Táto symbolika sa preniesla do 
kresťanstva, kde prostredníctvom smrti 
a zmŕtvychvstania Ježiša Krista slávime 
prechod z otroctva hriechu do života 
v Božej milosti. Baránok, ktorého Ži-
dia obetovali a jeho krvou potreli veraje 
dverí, je zároveň jedným zo symbolov 
pre Ježiša Krista, ktorý sa obetoval pre 
spásu sveta práve v období Paschy. Preto 
sa židovská i kresťanská Veľká noc ča-
sovo čiastočne prekrývajú.  

ZáZrak Veľkej noci

Veľkú noc slávime v prvú nedeľu po pr-
vom jarnom splne mesiaca. Tajomstvá 
spásy slávime vo Veľkom alebo Svätom 
týždni, ktorý sa začína Kvetnou nede-
ľou - Nedeľou utrpenia Pána, v ktorej 
sa spája predzvesť kráľovského triumfu 
Ježiša Krista so zvesťou o jeho umučení. 
Veľkonočné trojdnie sa začína večernou 
omšou na pamiatku Pánovej večere na 
Zelený štvrtok. Pokračuje na Veľký pia-
tok, ktorý je aj piatkom utrpenia a smrti 
Pána. Je dňom pôstu a jediným dňom 
roka, kedy sa neslávi Eucharistická obe-
ta.  Na Bielu sobotu po západe slnka 
sa konajú obrady Veľkonočnej vigílie 
(bdenia). Je to noc očakávania Pána, 
noc bdenia a noc, keď Ježiš Kristus, 
premohol smrť a vstal z mŕtvych. Počas 
Veľkonočnej nedele oslavujeme Pánovo 
zmŕtvychvstanie a nedeľné vešpery uza-
tvárajú Veľký týždeň.  Celé veľkonočné 
obdobie trvá 50 dní, začína sa na Bielu 
sobotu večer a končí na sviatok Zoslania 
Ducha svä-

tého (Turíce).  Najkrajšie kresťanské 
sviatky sú práve tu a my, ktorí občas 
zneistíme, váhame, či premýšľame 
o existencii zázrakov, práve jeden žije-
me. Najväčší zázrak Ježiša Krista, jeho 
zmŕtvychvstanie a zavŕšenie vykupiteľ-
ského diela. Po všetkých tých útrapách 
mučenia a po potupnej smrti na kríži, 
prichádza veľká chvíľa. Duša Ježiša 
Krista sa opäť spája s osláveným telom, 
na ktorom síce ostali rany ukrižova-
nia, ale inak nepodlieha obmedzeniam 
času a priestoru. Pán premohol smrť 
a my sme dostali nádej na večný život. 
Kristus je víťaz a Pán času i večnosti, 
alfa a omega a dejiny Spásy sú zavŕše-
né. Je len na nás, či mu otvoríme srdce 
a prijmeme ho doň, hoci to nezname-
ná vždy tú ľahšiu cestu. No, Ježiš nám 
dáva nádej, že v nasledovaní jeho živo-
ta a jeho kríža, raz dosiahneme nebeské 
kráľovstvo, ktoré je cieľom každého 
z nás.  M. Važanová 
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Obdobie Veľkého pôstu, ktorý trvá 
40 dní, začína Popolcovou stre-

dou. Pán Ježiš, skôr ako začal svoje 
verejné učinkovanie, 40 dní a 40 nocí 
sa postil a modlil na púšti. Aj Mojžiš 
bol na vrchu Sinaj 40 dní a 40 nocí 
bez jedla a pitia a Eliáš kráčal  40 dní 
a 40 nocí k Božiemu vrchu Horeb. 
I náš 40 dňový pôst má teda biblické 
opodstatnenie. Začali sme ho na Po-
polcovú stredu pri rannej svätej omši 
v kostole sv. Michala Archanjela, kto-
rú celebroval páter Samuel. Večernú 
svätú omšu v kostole sv. Františka 
celebroval páter Martin. Popolec  pri 
nej udelovali všetci kňazi – minoriti. 

V pondelok 9. marca 2015 si veria-
ci farnosti  Sv. Michala Archan-

jela v Karlovej Vsi pri večernej svä-
tej omši, ktorú celebroval  P. Samuel, 
pripomenuli  13. výročie posviacky 
kostola sv. Františka, ktorého výstav-
ba začala v júni 2000 a posviacka sa 
uskutočnila  9. 3. 2002. Nasledujúci 
deň potom bol sviatok posviacky ka-
tedrály sv. Martina, ktorá je najstarším 
a najväčším bratislavským chrámom. 
Predchodcom dnešnej  katedrály bolo 

Boh býva vo svojom svätom príbytku. 
On zhromažďuje svoj ľud vo svojom 
dome a dáva mu odvahu a silu.                                              

(Rímsky misál s. 1012)

Pán Ježiš nám hovorí: „Naplnil sa čas 
a priblížilo sa Božie kráľovstvo. Ka-
jajte sa a verte evanjeliu“ (Mk 1, 15).

                                                                                                          Vojto Tóth

prepošstvo s kolegiálnou kapitulou, 
sídliace na hrade. V listine z roku 1114 
sa uvádza, že pre kapitulu bol posta-
vený kostol Najsvätejšieho Spasiteľa, 
ktorý, ako ukázal archeologický vý-
skum, stál na mieste niekdajšej veľko-
moravskej baziliky. Prepošstvo sa pre-
sťahovalo do podhradia v roku 1204. 
Keď kaplnka sv. Martina už nestačila, 
bol postavený románsky kostol, zasvä-
tený sv. Salvatorovi. Privilégiá Ondre-
ja III. z 2. 12. 1291 umožnili prudký 
rozvoj mesta. Kapitula a mestská rada 
sa rozhodli postaviť nový väčší chrám. 
V r. 1311 – 1314 začali stavať múry 
gotického chrámu okolo jestvujúceho 
románskeho kostolíka. V roku 1432 

starý kostolík zbúrali, aby mohli vy-
stavať klenbu. Pôvodný zámer na ba-
ziliku s vyššou strednou a nižšími boč-
nými loďami sa v priebehu výstavby 
zmenil a vytvoril sa sieňový priestor 
so všetkými loďami v jednej výške. 
Dňa 10. 3. 1452 bol nový trojloďový 
gotický chrám konsekrovaný.  Má dĺž-
ku 70 m, šírku 23 m a výšku 18,5 m. 
Veža je vysoká 87 m a na jej vrchole je 
kópia svätoštefanskej koruny.

     Svätý Otče,  Ty si celý svet urobil chrá-
mom svojej slávy, aby sa všade zvele-
bovalo Tvoje meno, ale chceš mať aj 
osobitné posvätné miesta na slávenie 
svätých tajomstiev. (Rímsky misál)
 Vojto Tóth                                                                                                                                           

PoPolcoVá  streda

ty si Pane V každom chráme
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manželstVo  a  rodina

Detské sväté omše v kostole 
sv.  Františka sa vyznačujú veľ-

kou duchovnou hĺbkou a je skutočne 
dojímavé sledovať pri nich deti, najmä 
pri Prosbách.  Páter Martin tieto omše 
vždy starostlivo pripravuje, aby zaujali 
najmenších členov farského spoločen-
stva. Pán Ježiš viackrát napomínal uče-
níkov a posluchačov, že musíme byť 
ako deti. Ide pritom najmä o úprimný 
vzťah k Bohu. Významnou osobitos-
ťou sa vyznačovala sv. omša v nedeľu 
15. februára 2015 , pri ktorej si manže-
lia  pred farským spoločenstvom  i svo-
jimi najdrahšími, obnovili svoje man-
želské sľuby. Vojto Tóth

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

•  Aj tento rok boli  v našej farnosti v rámci 
pôstneho obdobia ohlasované KATECHÉ-
ZY PRE DOSPELÝCH A MLÁDEŽ. Pre-
biehali dvakrát týždenne (pondelok a štvr-
tok) o 19.00 hod. v pastoračnej miestnosti 
kláštora sv. Františka.

•  18. februára bola Popolcová streda. Aj my 
v našej farnosti sme prísnym pôstom a účas-
ťou na sv. omšiach začali obdobie pôstnej 
prípravy na Veľkú Noc.

•  Spoločenstvo Dobrého pastiera zorganizo-
valo kurz Objav Krista, ktorý sa začal konať 
v  každý štvrtok od 12. 3. do 23. 04. 2015 pri 
našom kostole sv. Františka.  Kurz bol urče-
ný pre záujemcov vo veku od 18 do 45 ro-
kov. Spoločná večera, prednáška a diskusia 
v skupinkách  ponúkli možnosť objaviť ta-
jomstvo plnosti ľudského života. Účastníci 

sa v rámci kurzu vydali hľadať cestu, pravdu 
a život, ktorý je ukrytý v Bohu. Kurz Objav 
Krista mal vytvoriť priateľský priestor, kam 
možno prísť, vypočuť si dobrú zvesť a osob-
ne sa stretnúť s Ježišom Kristom. 

•  Od štvrtku 26. februára až do nedele 1. mar-
ca 2015 časť spoločenstva Misia Máriina a 
iní záujemcovia si vykonali Veľkopôstnu 
duchovnú obnovu  a to na známom mo-
ravskom mariánskom pútnickom mieste na 
Svatom Hostýne. Spolu s pátrom Tomášom 
Lesňákom, ktorý poslúžil svojimi zamysle-
niami sa tohto podujatia zúčastnilo  30 osôb.

•  Naši miništranti pod vedením pátra Martina 
M.  Kollára od 2. 3. 2015 prežili rušný týž-
deň jarných prázdnin. Hrali futbal, absolvo-
vali pešiu túru, zahrali si hokej nohami bez 
použitia hokejok a navštívili aj Baziliku Na-
nebovzatia Panny Márie v Ostrihome.

•  V utorok 17. 3. 2015  žiaci 8., 9. ročníka a 
gymnázia našej Spojenej školy sv. Františka 
z Assisi boli na krížovej ceste v Marianke.

•  V týždni od 16. do 20. 3. 2015 sa v našej 
farnosti konala zbierka detského obleče-
nia a obuvi pre deti do 15 rokov, čistiacich 

a pracích prostriedkov a kancelárskeho 
papiera pre útulok sv. Františka v Levoči.

•  V nedeľu 22. marca 2015 sa pod vede-
ním pátra Tomáša Lesňáka stretli viaceré 
manželské páry, aby v spoločenstve prežili 
pôstnu duchovnú obnovu. Začala sa  sv. 
omšou o 8:30  hod. v kostole sv. Františka 
a po jej skončení bolo agapé  v Gospelca-
fe. Nasledovala prednáška a po nej obed. 
Po obede program pokračoval uvažova-
ním nad Božím slovom a rozhovormi.

Prvé sv. prijímania vo farnosti sa budú ko-
nať nasledovne:
–  Spojená škola Tilgnerova - 2. mája 2015
–  ZŠ Karloveská 61 - 16. mája 2015
–  Spojená škola sv. Františka z Assisi -  

25. apríla a 9. mája 2015
•  Farská poklona Sviatosti Oltárnej -  

25. mája 2015
•  Sv. omša s udelením sviatosti birmovania 

20. júna 2015 o 10.00 hod. V. Šimko

ZaZnamenali sme

PriPraVuje sa
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o Práci kresťanských senioroV 

Medzi aktívne spoločenstvá vo far-
nosti sv. Michala v Karlovej Vsi 
patrí aj Miestny klub Združenia 
kresťanských seniorov. Členovia sa 
stretávajú pravidelne každý mesiac 
v Pastoračnom centre pri kostole sv. 
Františka. 

Klub má 58 členov. Predsedom 
je Ing. Jozef Hudák. Medzi naj-

starších patrí zakladajúci člen a prvý 
predseda, banský geológ, dlhoročný 
šéfredaktor farského časopisu Svätý 
Michal, stále ešte aktívny Ing. Ivan 
Kravjanský, ktorý sa vždy veľmi 
ochotne podelí  s mladšími o svoje 
skúsenosti a poznatky.

     Výročné stretnutie členov MK ZKS 
sa konalo 13.dec.2014. Členky klubu 
starostlivo pripravili výzdobu a ob-

čerstvenie, takže stretnutie sa nieslo 
v slávnostnom rodinnom predvia-
nočnom obzduší. Stretnutie otvoril 
a viedol predseda MK Ing. Hudák. 
Báseň nášho spolubrata Stanislava 
Vajcíka Betlehemské časy prednie-

sol brat Vojto. O histórii Združenia 
kresťanských seniorov potom veľmi 
fundovane hovoril Ing. Kravjanský. 
Spomínal, že zakladajúce zhromaž-
denie sa uskutočnilo 16.4.1998 za 
účasti krajskej koordinátorky Mgr. 
Eleonóry Červeňovej. Stretlo sa vte-
dy 7 členov, ktorí už boli evidovaní 
v Združení kresťanských dôchodcov, 
(čo bol pôvodný názov združenia, 
ktoré vzniklo 20. marca 1995) v rám-
ci Bratislavy a 14 nových záujemcov. 
Prvá schôdza sa potom konala 7.júna 
1998 za účasti predsedu ZKD Ing. 
Jána Benčeka a ďalších členov ve-
denia ZKD, ako aj správcu farnosti 
sv. Michala Archanjela P. Tokarčíka 
, starostu Karlovej Vsi Bystríka Hol-
lého a 21 zakladajúcich členov klubu. 
Za predsedu bol zvolený Ing. Ivan 

Kravjanský. V máji 1999 sa uskutoč-
nila pamätihodná púť na Staré Hory 
za účasti viac ako tisíc pútnikov, 
z toho bolo 38 účastníkov z Karlovej 
Vsi. Dňa 19.6.1999 sa uskutočnila 
púť do Nitry. Počet členov miestneho 

klubu sa zvýšil na 45. Na 3. Valnom 
zhromaždení ZKD bol Ing. Kravjan-
ský zvolený do predsedníctva Ústre-
dia ZKD. Po návrate z USA v roku 
2001 sa stal predsedom. 31. júla 2000 
bola zorganizovaná prvá bratislavská 
púť k hrobu sr. Zdenky Šelingovej 
v Podunajských Biskupiciach. Na 5. 
Valnom zhromaždení 27.8.2003 bol 
názov ZKD zmenený na Združenie 
kresťanských seniorov Počet členov 
sa zvýšil na 75. Počas celého obdo-
bia bola činnosť klubu v Karlovej Vsi 
veľmi bohatá. V roku 2014 mal klub 
63 členov v dôsledku prirodzeného 
úbytku seniorov. Je teraz veľmi dôle-
žitou úlohou získať mladších dôchod-
cov i mladších farníkov, aby sa mohla 
zachovať aktivita klubu. O činnosti 
klubu v roku 2014 potom hovoril Ing. 

Hudák. Z podujatí spomenul púť na 
Staré Hory, Šaštín, Mariazel ale i Vie-
deň a Salzburg. Pripomenul aj 150.
výročie narodenia A. Hlinku a 100. 
výročie narodenia saleziána kňaza 
a profesora Andreja Dermeka, ktorý 
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bol v rokoch 1968 – 1981 tajným pro-
vinciálom saleziánov na Slovensku. 
V ďalšej časti potom boli odmenení 
pamätným darčekom jubilanti vo ve-
kovom rozmedzí  70 – 85 rokov. Po-
tom už nasledoval spev Vianočných 
piesní za doprovodu harmoniky. 

     Združenie kresťanských seniorov sa 
stará o duchovné, kultúrne a spolo-
čenské vzdelávanie svojich členov 
a usmerňuje ich aktivity organizova-
ním stretnutí, prednášok, seminárov, 
poznávacích a kultúrnych zájazdov, 
pútí a návštevou rôznych podujatí. Na 
stretnutiach sa realizujú prednášky 
odborníkov z rôznych odborov, boli 
to napr. MUDr. Rippel, MUDr. Ján 
Janok, doc. RNDr. Jozef Mikloško 
DrSc, Dr. Plachá, Dr. K.Kasala,CSc, 
Ing.Radošinsky , či z vlastných lekto-
rov Ing. Ivan Kravjanský , Ing. Jozef 
Kalužay a ďalší. Na jednom z najbliž-
ších stretnutí sa počíta s prednáškou 
verbistu P. Pavla Hudáka o Filipí-
nach, kde pôsobil ako misionár. Spo-
menúť treba ešte i celú radu zaujíma-
vých zájazdov či výletov z ktorých 
spomeniem aspoň niektoré ako Tur-
zovka-Živčáková, Radošiná, Čertova 
pec, Ducov, Kostolec, Piešťany, Skal-
né obydlia v Brhlovciach, Arboretum 
Mlyňany ale i  hrad Devín a ďalšie 
zaujímavé miesta.

     Jedným z najdôležitejších podujatí 
je každoročná púť členov z klubov  
ZKS celého Slovenska k našej drahej 

matke a patrónke Slovenska Sedem-
bolestnej Panne Márii do Šaštína. 
V uplynulom roku, ktorý bol zasvä-
tený Sedembolestnej, bolo toto pod-
ujatie osobitne výrazné a významné. 
Pútnici prišli skutočne zo všetkých 
kútov Slovenska a v bazilike nebolo 
jediného voľného miesta. Hlavným 

celebrantom bol bratislavský pomoc-
ný biskup Mons. Jozef Halko.

     Podujatia nábožensko-duchovné 
i kultúrno-vzdelávacie či turistic-
ko-poznávacie sú obsahovo bohaté 
a hodnotné a pozývame preto medzi 
nás i čerstvých dôchodcov a mladších 
farníkov. Vojto Tóth
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Veľkonočné sViatky, radosť, nádej a sVetlo  
do našich žiVotoV

Veľká noc je najstarším a veľ-
mi dôležitým sviatkom pre 

všetkých kresťanov. Jej slávenie 
siaha do čias, keď židovský ľud žil 
v otroctve v Egypte. Faraón nechcel  
dobrovoľne prepustiť Židov z otroc-
tva. Preto Boh potrestal Egypťanov 
ranami, z ktorých posledná bola veľ-
mi krutá, pomrelo všetko prvorodené, 
teda aj prvorodené deti. Židovský ľud 
bol uchránený od poslednej rany, na-
koľko podľa príkazu bol 
pripravený jesť barán-
ka, z ktorého krvou po-
mazali veraje dverí a tak 
anjel smrti obišiel ozna-
čené domy. Pod vede-
ním Mojžiša boli Židia 
pripravení na odchod 
z Egypta, cez Červené 
more, ktoré Boh rozde-
lil a vysušil, aby mohli 
prejsť cez more suchou 
nohou. Egypťanov, kto-
rí ich prenasledovali, zaliali  vody 
mora. Prechod – paschu, Židia slávili 
každý rok a  pripomínali si vyslobo-
denie zo zajatia. Obdobie slávenia ži-
dovskej paschy a kresťanskej Veľkej 
noci je totožné.
Veľká noc je pohyblivým sviatkom. 
Prvý Nicejský snem v roku 325 naria-
dil, že Veľká noc sa má sláviť v nede-
ľu, po prvom jarnom splne mesiaca, 
čo môže pripadnúť na nedeľu v roz-
medzí od 22.marca do 25. apríla. Toto 
pravidlo platí dodnes.
Sláveniu Veľkej noci predchádza 
Veľký týždeň, ktorý začína Kvet-
nou nedeľou, nazývanou aj Nede-
ľou utrpenia  Pána. Pripomíname si 
slávnostný vstup Ježiša ako Kráľa 
do Jeruzalema. V tento deň sa svätia 
ratolesti vŕby, bahniatka, na pamiat-
ku vítania Ježiša pri príchode do Je-
ruzalema, palmovými ratolesťami. 
Na Zelený štvrtok večernou svätou 
omšou sa slávi Pamiatka Pánovej 
večere, pokračuje Veľkým piatkom, 
ktorý pripomína utrpenie a smrť Pána 
a Bielou sobotou vrcholí Veľkonoč-

nou vigíliou Pánovo zmŕtvychvsta-
nie.
Na Zelený štvrtok sa slávi večerná 
svätá omša na pamiatku ustanovenia 
kňazstva a Sviatosti  Oltárnej, teda 
premenenia chleba a vína na Telo 
a Krv Krista Pána. Živý Ježiš ostane 
s nami po všetky veky.  Na tejto svä-
tej omši je aj obrad umývania nôh, akt 
lásky,  čo predstavuje Kristovu služ-
bu svojim učeníkom ako príklad pre 

to, ako oni majú konať, keď Kristus 
odíde. Milovať tak, ako Pán Ježiš mi-
loval ich.
Od chvíle, keď kňaz zaspieva „Gló-
ria“ odmlčia sa zvony, nehrá ani or-
gan. Pripomíname si chvíľu, kedy 
Judáš zradil Ježiša a nasledovalo Je-
žišovo zatknutie. Až do Bielej soboty, 
namiesto zvonenia na zvonoch, budú 
znieť rapkáče. V kostoloch sa zhas-
ne Večné svetlo, svätostánok zostá-
va otvorený, Eucharistia sa prenesie 
na bočný oltár, alebo do náhradného 
svätostánku. Oltár sa obnaží. Bez Je-
žiša, vo svätostánku, kresťanský ľud 
prežíva chvíle, opustenosti a veľkého 
smútku.
Na Veľký piatok, v deň umučenia 
a smrti nášho Pána Ježiša Krista, je 
predpísané zdržovanie sa mäsitého 
pokrmu a dodržanie prísneho pôstu. 
V tento deň sa neslúži svätá omša, 
lebo obetou na kríži, ju krvavým spô-
sobom, slúži sám Ježiš Kristus. Kňa-
zi i veriaci sa klaňajú Svätému krížu. 
Potom nasleduje sväté prijímanie. Po 
obradoch je zvykom vykonať pobož-

nosť Krížovej cesty. Veriaci ľud roz-
jímaním nad  umučením nášho Pána, 
kráča  s Ježišom až na Golgotu.
Biela sobota býva dňom, kedy veria-
ci navštevujú Boží hrob. Zotrvávajú 
pred sviatostným Ježišom, v tichu 
adorujú  vystavenú Sviatosť Oltárnu. 
Obrady Bielej soboty začínajú po zo-
tmení a sú veľmi bohaté. Začínajú po-
žehnaním veľkonočného ohňa, sväte-
ním veľkonočnej sviece – paškálu. 

Pri vstupe do kostola, kňaz ne-
sie zapálený paškál, od ktorého 
si veriaci zapaľujú svoje sviece 
a svetlo paškálu  predstavuje 
Krista ako Svetlo sveta. Potom 
nasleduje slávnostný chvá-
lospev a bohoslužba slova. Ak 
sú katechumeni pripravení na 
krst, po posvätení krstnej vody 
ich kňaz pokrstí a nasleduje 
obnova krstných sľubov. Sláv-
nostné Aleluja nám predstavuje 
víťazný spev. Na „Glória“ sa 

rozozvučia zvony a pokračuje sláv-
nostné slávenie Eucharistickej obety, 
v slávnostnom a radostnom duchu. 
Na koniec svätej omše so Sviatosťou 
Oltárnou a sochou zmŕtvychvstalého 
Krista, veriaci v sprievode vyjdú von 
z kostola a ohlasujú všetkým ľuďom, 
radostné zmŕtvychvstanie nášho Pána 
Ježiša Krista. Na záver zaznie chrá-
mom slávnostné Teba Boha chváli-
me...
Veľkonočná nedeľa – slávi sa Zmŕt-
vychvstanie – najväčší Kristov zázra-
k,základná pravda  kresťanskej viery. 
Je to zavŕšenie Kristovho víťazstva  
nad smrťou a dokonanie Jeho vyku-
piteľského diela.   
Slávime najkrajšie a najhodnotnejšie 
sviatky cirkevného roka. Slávme ich 
s pokorou, radosťou a nádejou v srd-
ci.  Nech s Božou pomocou slávnost-
né a radostné „Aleluja“ zneje v našich  
srdciach  čo najdlhšie a nech slávenie 
týchto vzácnych sviatkov,  uskutoční  
premenu v našich životoch. Nech ví-
ťazí Zmŕtvychvstalý Kristus aj v na-
šich dušiach.  Marianna Štolcová
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Zbor František

Určite už väčšina z našich farní-
kov zaznamenala, že počas svä-

tých omší v nedeľu o 11.30 hod. čas-
to účinkuje v rámci liturgie aj farský 
spevácky zbor. O jeho založení, prí-
prave na vystúpenia i o jeho členoch 
sme sa porozprávali s umeleckou ve-
dúcou Jankou Zelenkovou.
kto prišiel s nápadom založiť 
v karlovej Vsi spevácky zbor?
Dá sa povedať, že hlavným iniciá-
torom mojej činnosti v Karlovej Vsi 
bol môj rodák, páter Jozef Sukeník. 
Pred Vianocami 2013 sme spolu ces-
tovali rýchlikom na Spiš. Slovo dalo 
slovo a Jožko navrhol, aby som za-
čala hrávať v Kostole sv. Františka 
a vyučovať organ. 
S nápadom založiť zbor prišla Zuzka 
Čupková. Práve ona mi pred rokom 
zavolala a spýtala sa ma, či by som 
bola ochotná viesť zbor pri kostole 
Sv. Františka. V oznamoch bolo vy-
hlásené,  že prvé stretnutie nádejných 
zboristov bude v pondelok 14. apríla 
2014. A práve tento termín je pre nás 
dňom založenia zboru. Postupne sme 
sa uzhodli na názve Zbor FRANTI-
ŠEK. Jeho 1. výročie  teda oslávime 
spevom pri sv. omši na krásny svia-
tok – Nedeľu Božieho Milosrdenstva 
12. 4. 2015 v kostole sv. Františka. 
a čo členovia zboru?
Na zbore je úžasné, že každý v ňom 
má svoje miesto, každý člen je pre 
zbor obohatením. 
Momentálne má zbor okolo 15 stá-
lych členov. Zatiaľ máme len dvoch 
mužov – spevákov, ale veríme, že 
sa tento počet čoskoro zvýši. Sme si 
vedomé, že muži v zbore sú „nedo-
statkový tovar“ a v speváckom zbore 
majú cenu zlata. Čo sa týka inštru-
mentálnej stránky, máme tri úžasné 
14-ročné hudobníčky – skvelú kla-
viristku a organistku Lindu, šikov-
nú čelistku Emu a flautistku Betku, 
ktorá tiež veľmi pekne spieva. Občas 
nám hrou na husle počas sv. omší vy-
pomáha aj môj manžel Peter. Veľké 
poďakovanie patrí vždy ochotnému 

bratovi Ondrejovi, ktorý je mojou 
pravou rukou, čo sa týka technických 
záležitostí. 
kedy a kde mávate nácviky?
Stretávame sa v každý pondelok 
o 19:15 hod. v pastoračnej miestnosti 
v Kostole sv. Františka.
aký máte repertoár?
Keďže sme chrámový zbor, spieva-
me najmä pri nedeľných sv. omšiach. 
Náš repertoár pozostáva z piesní 
vhodných k danému liturgickému 
obdobiu. Momentálne nacvičujeme 
veľkonočné „hity“. Trochu ma mrzí, 
že tieto sviatky nemôžem byť v Bra-
tislave, ale verím že Veľkonočné 
trojdnie 2016 už bude sprevádzané 
spevom nášho zboru. 
aké máte so zborom plány?
Naďalej budeme spievať na sv. om-
šiach o 11:30 hod. v Kostole sv. 
Františka jeden až dvakrát do me-
siaca. Každú veľkonočnú nedeľu 
– od 5. apríla po večernej sv. omši 
v Kostole sv. Františka máme v plá-
ne spievať zhudobnené vešpery, na 
ktoré všetkých veriacich srdečne po-
zývame. Veď kto spieva, dva krát sa 
modlí!
Druhý májový víkend sa niektoré 
z nás chystajú na sústredenie do Špa-
nej doliny, kde sa spojíme so zborom 
Dominicus z farnosti Zvolen-Západ 
a spoločne sa naučíme spievať nové 
skladby. 
aká atmosféra je v zbore?
Je zaujímavé a zároveň krásne pozo-
rovať, ako sa jednotliví členovia zbo-
ru postupne spoznávajú, ako vzni-
kajú nové priateľstvá. Navzájom si 
pomáhame, radíme, sme si navzájom 
bratmi, sestrami, mamami a dcérami 
–  naozaj ako jedna veľká rodina. 
Všetkých milovníkov zborového 
spevu srdečne pozývame do nášho 
zboru.
a ešte niekoľko slov k Vašej osobe
Volám sa Jana Zelenková, rod. Dzur-
ňáková, pochádzam zo Spišskej No-
vej Vsi. Na Konzervatóriu v Koši-
ciach som študovala cirkevnú hudbu 
– organ, klavír a zborové dirigova-
nie. Hru na čembale som študovala 

na FF MU v Brne. Na Vysokej škole 
múzických umení som ukončila ma-
gisterské štúdium v odbore Komorná 
hudba so zameraním na hru na orga-
ne (pod vedením Mgr. Petra Zajíčka). 
V súčasnosti som poslucháčkou 
2.  magisterského ročníka Hudobnej 
teórie na VŠMU. Vyučujem na ZUŠ 
Istrijská v Bratislave a som členkou 
súboru Musica Aeterna a Cuore Ba-
rocco. 
aká bola Vaša cesta k hudbe?
Keď som mala 4 roky, rodičia mi kú-
pili klavír. Mám dve staršie sestry, 
ktoré síce majú hudobný sluch, ale 
nemali to šťastie chodiť do ZUŠ a ve-
novať sa hudbe (sestru Gabiku mnohí 
ľudia poznajú z bratislavského UPC, 
kde viedla zbor hneď po jeho vzni-
ku). Počas celej základnej školy som 
navštevovala hodiny klavíra na ZUŠ 
v rodnej Spišskej Novej Vsi. 
Sv. omše som začala hrávať asi v tri-
nástich rokoch, keď bolo treba za-
skočiť starších, skúsenejších pánov 
organistov. Keď prišla otázka, kam 
na strednú školu, odpoveď bola jed-
noznačná – konzervatórium, len sa 
bolo treba rozhodnúť pre odbor – či 
klavír, organ, alebo cirkevná hudba. 
Tak som sa rozhodla pre ten najťaž-
šiu ale asi i najkrajšiu možnosť – cir-
kevná hudba. Vždy ma fascinovalo 
analyzovať skladby – od renesancie 
až po súčasnú hudbu. Po absolutóriu 
som sa preto rozhodla pre štúdium 
hudobnej teórie na VŠMU. 
Zároveň však zastávam názor, že 
každý teoretik by mal byť aspoň 
z časti praktik, či už tým, že sám hrá, 
vyučuje, alebo koncertuje. 
Ja som mala šťastie, že som mala 
možnosť začať sa venovať inter-
pretácii „starej“ – barokovej hudby. 
Dnes som členkou súboru Cuore Ba-
rocco a tiež hrávam v súbore Musica 
Aeterna pod vedením huslistu Petra 
Zajíčka. 
Ďakujeme za rozhovor, blahoželá-
me k 1. výročiu existencie súboru 
a všetkým členkám a členom praje-
me plnosť Božieho požehnania.

Vladimír Šimko
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Nedávno som si prečítala knižočku 
od Cataliny Rivas, ktorá vovedie 

každého kresťana do tajomstva slá-
venia svätej omše. Mnoho kresťanov 
katolíkov v tomto liberálnom poníma-
ní sveta a života okolo nás neraz mení  
názor  aj na Cirkev,  kňazov, svätú 
omšu,  prežívanie najväčšieho Zázra-
ku – zázrakov, hlbokého prežitia svätej 
omše. Akosi sa vytráca úcta nielen me-
dzi ľuďmi navzájom, ale aj ku kňazom, 
ktorí jediní majú moc a požehnanie 
premeniť chlieb a víno na Telo a Krv 
Ježiša Krista, ale aj k samostatnej pod-
state svätej omše. Mnohokrát dokáže-
me kritizovať Božie slovo, ktoré kňaz 
v homílii prednesie, jeho mimiku po-
čas svätej omše, jeho oblečenie, účes, 
osobný život kňaza  a zatiaľ nám uniká 
to najdôležitejšie. Bez kňaza by svätá 
omša strácala svoju podstatu. Mali by 
sme každého kňaza pri svätej omši vní-
mať, ako vyslanca od samého Ježiša 
Krista, ktorý plní to, čo nám zanechal 
sám Ježiš vo Večeradle. Zanechal nám 
samého seba, vo  svojej veľkej  láske 
k nám, nechcel nás nechať osamo-
tených  Chcel posilňovať našu slabú 
a tak veľmi krehkú ľudskú podstatu, 
tak veľmi naklonenú ku hriechu, aby 
sme začali konať čnostne, prejavovali 
lásku a pokoj. 
Každá časť svätej omše má svoj 
význam.  Príchodom do kostola, po-
kropením svätenou vodou, chceme 
sa zbaviť všetkých svetských starostí, 
aby takto odľahčení od problémov sme 
sa mohli pripraviť na slávenie svätej 
omše. Úkonom kajúcnosti, túžime sa 
vhĺbiť do momentálneho stavu našej 
duše, oľutovať všetky hriechy a tak 
s čistým srdcom sa pripraviť na čas 
strávený s naším Bohom. Liturgia  Slo-
va, je tiež dôležitá, vovedie nás do Bo-
žieho slova a mala by nás jeho počú-
vaním priviesť k tomu, že nechodíme  
na svätú omšu z povinnosti, ale z lásky 
k Bohu a pre dobro našej duše.

Bohu by sme mali aj niečo priniesť. Čo 
ale, my biedni ľudia, môžeme nášmu 
Bohu dať? S láskou mu v čase obeto-
vania položme na oltár naše problémy, 
bolesti, radosti, všetko čo máme, celé 
naše životy. ON sám vie, čo si môže 
z toho vybrať, aby to bolo predo-
všetkým pre nás, čo najviac užitočné. 
Urobme to s veľkou láskou v srdci, to 
je najviac, čo Bohu môžeme dať. 
Vo chvíli, keď hlasným Svätý, svätý, 
svätý....... oslavujeme  Trojjediného 
Boha, pripravíme sa na najvzácnejšiu 
návštevu, ktorá pri každej svätej omši 
prichádza medzi nás. Hostia,   ktorá 
v čase premenenia naším zrakom sa 
zdá ako oblátka, premieňa sa na Ži-
vého Ježiša a víno v kalichu na pravú 
Kristovu Krv. ON najvyšší, najsvätejší, 
najmocnejší, znižuje sa vo chvíli Pre-
menenia k nám úbohým, svojou láskou 
objíma každého z nás a volá  „Poďte 
všetci ku mne, čo sa namáhate a ja vás 
občerstvím“. Na chvíľu sa zamyslime, 
čo v tej chvíli k láskavému Ježišovi, cí-
time my. Niekedy si miesto kľaknutia 
a sklonenia sa pred Najvyšším,  utiah-
neme do polohy, ktorú ťažko nazvať 
pokľaknutím.  Prejavme nášmu dra-
hému Ježišovi najväčšiu úctu, vďaku 
a poklonu, aká mu patrí. 
V príhovore Nebeskému Otcovi, pred-
nesme modlitbu Otče náš..... s veľ-
kým sústredením, predsa nehovoríme 
len tak, sami pre seba, je adresovaná 
JEMU, Pánovi Zeme, Vesmíru a všet-
kého bytia. Prosme o odpustenie a od-

Prvé tri roky manželstva:
•  v prvom roku manželstva manžel 

hovorí a manželka počúva
•  v druhom roku manželka hovorí 

a manžel počúva
•  v treťom roku manželstva hovoria 

obaja a susedia počúvajú.

s úsmeVom

každú nedeľu Pri sVätej omši sláVime 
ZmŕtVychVstanie Pána ježiša

púšťajme všetkým, ktorým 
sme ublížili, ďakujme a snažme sa byť 
lepšími. 
Ďalšia krásna časť svätej omše. Ježiš 
vo svojej nekonečnej láske ide ďalej. 
Chce nás všetkých objať, naplniť svo-
jou láskou, chce byť v našich dušiach. 
Ach, ako pohŕdame touto obrovskou 
láskavosťou nášho Pána. Koľko z nás 
zostáva na svojich miestach a nehodlá 
prežiť tú prekrásnu chvíľu spojenia, 
so svojim Spasiteľom. Nikto iný, len 
ON a JA.  Prečo netúžime očistiť svoje 
srdcia a dať JEMU priestor na to, aby 
ich  zaplnil toľkou nehou, láskou, po-
kojom?  Nezabúdajme Ježišovi opako-
vať, že ho milujeme, lebo ON o našu 
lásku bojuje a chce počuť, že je milo-
vaný, na rozdiel od nás, keď o JEHO 
lásku ani nestojíme. 
Záver svätej omše je požehnanie kňa-
zom. Určite každý počul aký veľký dar 
pre každého z nás je, ak nás kňaz žeh-
ná. Neodchádzajme z kostola bez po-
žehnania, je to veľká milosť.
Skúsme sa každý z nás len  na malú 
chvíľu zamyslieť, či je aj pre nás samých, 
svätá omša takým vzácnym darom.
Dovolím si zakončiť túto úvahu slova-
mi Cataliny: „Doba, ktorú žijeme nám 
nedovoľuje zostávať ľahostajnými. My 
máme byť predĺženými rukami kňazov 
a čiahnuť tam, kam oni nedosiahnu. 
Ale na to, aby sme mali odvahu, mu-
síme kráčať s Ježišom, prijímať Jeho 
Telo a sýtiť sa Ním“   Tak nám Pán Boh 
pomáhaj. Marianna Štolcová             
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