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Len nedávno sme oslavovali Vianoce 
a prežívali radosť z príchodu Božie-

ho Syna a už sa blíži náš najväčší sviatok 
– Veľká Noc.
Začneme Popolcovou stredou, ktorá  
stojí na začiatku Veľkého pôstu. A práve 
o tom by bolo dobré uvažovať. Chcem 
byť osobný a preto aj ten nadpis. Nie-
komu sa môže zdať, že poradie by malo 
byť opačné, veď ako sa ja, obyčajný 
a hriešny človek môžem zaradiť pred 
Pána Ježiša.
Ale pôst je tým dôvodom, ktorý ma núti 
takto a v takom poradí premýšľať. Vzťah 
Ježiša ku mne (a ku každému z nás) je 
stále rovnaký. Boh mi každý deň vychá-
dza v ústrety a bez akýchkoľvek pod-
mienok mi ponúka svoju lásku a ochotu 
byť nablízku. On sa nemusí meniť!
Ten, kto sa musí zmeniť, som ja! Pri-
pustenie tohto faktu nie je jednoduchá 
záležitosť. Zdá sa, že treba splniť veľa 
podmienok, ale to je len zdanie. Uvedo-
mujem  si, že je to vlastne všetko zúžené 
len na tú podstatnú myšlienku, uvedenú 
v nadpise. Je to totiž o mne. O mne, ako 
kresťanovi a mojom vzťahu k Pánovi. 
Ten musím rozvíjať. 

Pôstne obdobie je osobitnou milosťou, 
ktorá sa mi ponúka, aby som si denne, 
opakovane a s naliehavosťou uvedomo-
val, že som hriešny, odkázaný na Božie 
milosrdenstvo.
Chcem ho využiť tak dobre, ako to 
len s mojimi slabosťami dokážem, ale 
chcem! V minulosti som si dával rôzne  
záväzky a obmedzenia, že čo nebudem 
z lásky k Ježišovi v pôste robiť. Nie vždy 
sa mi ich darilo plniť a tak som neraz po-
ciťoval sklamanie z vlastnej slabosti.
V posledných rokoch som to otočil a dá-
val som si záväzky opačného zmyslu. 
Z lásky si denne prečítam pár viet z Pís-
ma, neplánovane v týždni zájdem do 
kostola, zúčastním sa sv. omše, zavolám 
priateľovi, s ktorým sme sa dlho nepo-
čuli. Zistil som, že týchto pozitívnych 
motivácií je nesmierne množstvo a tak 
sa ich, s väčšou, či menšou frekvenciou 
usilujem  využívať čo najviac.
Chcem v tom pokračovať aj v tomto 
roku. Chcem sa zmeniť, aby som raz, 
možno príliš odvážne, ale predsa len 
mohol povedať: „My,  s Ježišom, sme 
skutoční priatelia!“ V. Šimko

Dňa 3. februára sme slávili sviatok 
svätého Blažeja, ktorý je známy ako 

jeden zo štrnástich svätých pomocníkov  
a  je ochráncom a pomocníkom pri cho-
robách hrdla. Rannú svätú omšu celebro-
val v kostole sv. Michala Archanjela páter  
Martin M. Kollár a na záver sme prijali 
svätoblažejské požehnanie. Večernú sv. 
omšu v kostole sv. Františka celebroval 
páter Tomáš Lesňák.

       Svätý Blažej pochádzal zo Sebasty v Ar-
ménsku (dnešný  Sivas v Turecku). Bol 
lekárom, liečil ľudí aj zvieratá, svoje 
povolanie zanechal a celý život zasvätil 
Bohu v modlitbe a samote. Bol biskupom 
Sebasty. Počas prenasledovania kresťa-
nov za vlády cisára Liciána sa ukrýval v 
horskej jaskyni, ale našli ho tam lovci, bol 
zatknutý a uväznený. Pre vieru bol kruto 
mučený. Uvádza sa, že zachránil chlapca, 
ktorý mal v hrdle zabodnutú rybaciu kosť. 
Zomrel po ukrutných mukách a bol sťatý 
okolo roku 316. Zázraky sa konali aj po 
jeho smrti. Je patrónom  dobrej sv. spove-
de, lekárov, hudobníkov a mnohých ďal-
ších profesií. Na jeho sviatok sa sviecami 
zviazanými do tvaru ondrejského kríža, 
udeľuje svätoblažejské požehnanie, ktoré 
je prejavom dôvery v Božiu pomoc.
V roku 972 boli jeho relikvie prenesené do 
Dubrovníka a sú uschovávané v zlatom re-
likviári. Je patrónom mesta, jeho obyvate-
lia mu vďačia za ochranu a tu sa 3. februára 
konajú najväčšie slávnosti. Vojto

Ja a Ježiš Svätý  BlažeJ
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17. januára si každoročne pri-
pomíname sviatok sv. An-

ton Veľkého. Narodil sa v egyptskom 
mestečku Komi v r. 251 zbožným ro-
dičom. Pod ich vedením rástol v kres-
ťanských cnostiach a vynikal veľkým 
sebazapieraním, poslušnosťou a pl-
nením všetkých nábožensko - cirkev-
ných povinností.

Po smrti svojich rodičov, inšpirovaný 
slovami Ježiša Krista, ktoré povedal 
jednému bohatému mládencovi: „Ak 
chceš byť dokonalý, choď, predaj 
všetko, čo máš a rozdaj svoj maje-
tok chudobným a budeš mať poklad 
v nebi. Potom sa vráť a nasleduj ma!“ 
urobil presne tak. 
Vyhľadával pustovníkov a snažil sa 
čerpať z ich príkladu a skúseností. 
Napriek tomu sa však nevyhol úkla-
dom Zlého, ktorý v ňom vzbudzoval 
myšlienky, že nemal svoj majetok 
predať a rozdať. Anton však odolal.
Nasledovali pokusy Zlého odlákať 
ho od jeho cesty pokúšaním hriechu 
nečistoty, ale sv. Anton sa nepoddal. 
Premožený pokušiteľ ho potom na čas 
nechal na pokoji. Uvádza sa, že nasle-
doval tretí pokus diabla – ten ho mal 
zbiť do krvi tak, že nebol ani schopný 
postaviť sa na nohy. Takého ho našiel 

jeden priateľ. Svätec napriek tomu, 
ležiac na zemi, vyhlasoval, že zlí du-
chovia nemajú moc, aby ho odlúčili 
od Krista Pána. Diabli v podobe  divo-
kých šeliem sa opäť na neho vrhli, ale 
Anton sám seba posilňoval, pokým 
z neba nezažiarilo Božie jasné svetlo.
Vtedy sa mu zjavil Ježiš Kristus. Na 
Antonovu otázku, kde bol a prečo mu 
neprišiel na pomoc od začiatku, Ježiš 
odpovedal: „Anton, bol som tu po 
celý čas, stál som vedľa Teba a pozo-
roval Tvoj boj. Za to, že si tak mužne 
odporoval, budem Ťa vždy chrániť 
a Tvoje meno oslávim po celej zemi“.
Ďalších dvadsať rokov strávil v sa-
mote a modlitbách. Potom, na základe 
prosieb ľudí, zostúpil z hory a v meste 
Fajume nad Nílom založil si svoj prvý 
kláštor, čo bolo okolo roku 305.
Svojich spolubratov viedol k tomu, 
aby pamätali na večnosť a hneď ráno 
mysleli na to, že možno nedožijú ve-
čera a aby každú prácu vykonávali 
presne a dôkladne tak, akoby to mala 
byť ich posledná práca v živote, aby 
svojimi činmi oslavovali Pána Boha 
čo najviac.
Keď v r. 331 cisár Maximilián obno-
vil prenasledovanie kresťanov, Anton 
túžil zomrieť mučeníckou smrťou 
a vybral sa do Alexandrie, aby tam 
dodával odvahu mučeníkom v bani-
ach, žalároch aj na popraviskách.
V roku 339 mal videnie, v ktorom vi-
del muža, ktorý nohami kopal do oltá-
ra. Bol to obraz škody, ktorú onedlho 
zavinila katolícka cirkev v Alexan-
drii. Bola to ariánska heréza. Biskupi  
ho v r. 355 pozvali na misie do Ale-
xandrie; misie boli namierené proti 
arianom.
Zomrel 17. januára  356, vo veku 105 
rokov. Jeho verní učeníci ho podľa 
jeho priania pochovali na neznámom 
mieste, ale v r. 361 sa podarilo nájsť 
jeho hrob a jeho pozostatky previezli 
do Alexandrie, neskôr do Carihradu 
a možno až do Vieny vo Francúzsku. 
Hlavný životopis sv. Antona napísal 
jeho priateľ a súčasník, alexandrijský 
biskup sv. Atanáz.
Spracované podľa knihy: Život svä-
tých v. š. 

Vmene malého kolektívu tvorcov 
nášho farského časopisu si Vás do-

voľujem takto netradične osloviť a po-
zvať k vzájomnej spolupráci.
Časopis vydávame v podstate amatér-
skym spôsob za výdatnej pomoci far-
ského úradu. Tento v podstate komu-
nitný občasník by mal prinášať rôzne 
informácie – k aktuálne prežívaným 
náboženským sviatkom,  k liturgickému 
kalendáru, k pripravovaným poduja-
tiam. Ale tiež by mal podstatnou mierou 
informovať o dianí vo farnosti, aby naši 
nasledovníci aj o niekoľko desiatok ro-
kov mali reálnu predstavu  o tom, ako 
sme tu žili a čo sme žili. O tom by mohli 
vypovedať aj osobné svedectvá veria-
cich o pôsobení Boha v ich životoch.
Ak niekto z Vás cíti, že by v tejto veci 
vedel a bol ochotný byť nápomocný, je 
srdečne pozvaný, nech sa k nám  pripojí. 
Svoj prípadný záujem môžete oznámiť 
pátrovi Gálikovi, alebo elektronicky na 
adresu: simkov27@gmail.com.
Vítané sú aj jednorazové príspevky pri-
pravené z náhleho vnuknutia, bez trva-
lejšej spolupráce. Vôbec nemusia byť 
spracované elektronicky, môžu byť na-
písané aj rukou, veď to prepíšeme. Obo-
hacujme sa a zdieľajme svoju vieru na-
vzájom, pretože to má pre spoločenstvo 
nesmierny význam.
Hlboko ma zasiahlo už toľkokrát opako-
vané čítanie z nedele 5. februára 2017. 
Ježišove slová: „ Vy ste svetlo sve-
ta. Mesto postavené na návrší sa nedá 
ukryť. Ani lampu nezažnú a nepostavia 
pod mericu, ale na svietnik, aby svietila 
všetkým, čo sú v dome. Nech tak svieti 
vaše svetlo pred ľuďmi, aby videli vaše 
dobré skutky a oslavovali vášho Otca, 
ktorý je na nebesiach“,  by mohli byť 
pre nás náš časopis mottom. 
Nech je nás, našu farnosť i naše skut-
ky vidno aj prostredníctvom časopisu, 
ktorý po prečítaní môžeme šíriť aj me-
dzi našich priateľov alebo spolupracov-
níkov a to všetko na slávu Otca, Syna 
i Ducha Svätého. V. Šimko

Milý čitateľ, 
SeStra, Brat 
v KriStovi

Z liturgicKého Kalendára – 
Sv. anton veľKý
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Pred pár rokmi som súkromne zlo-
žila večný sľub trvalej čistoty a za-

sväteného panenstva. Patrím P. Ježišovi 
navždy. Je mojím Ženíchom.  Bolo to 
Pánovo povolanie si ma k tomuto stavu 
a ja som povedala áno. A úplne som sa 
Mu odovzdala a oddala a zasvätila a to 
navždy. Prosím Ho o milosť vytrvalos-
ti až do konca, lebo som slabá, hriešna 
a úbohá...  Rada by som sa s Vami, mo-
jou duchovnou rodinou podelila o to, 
aké to je byť zasvätená P. Ježišovi, je to 
však tak dôverné a intímne, že sa nedá 
poodhaliť každá komnata. Je veľmi ná-
ročné i bolestivé byť Pánovou neves-
tou, obzvlášť, keď som vo svete, nie 
som v reholi a o mojom zasvätení vie 
len veľmi málo ľudí. A týmto príspe-
vkom sa chcem k svojmu Ženíchovi 
trošku verejnejšie priznať. Že On je môj 
a ja Jeho. Okrem toho, aká je to krásna 
cesta, je aj veľmi ťažká a strmá.   Trpím 
samotou a osamelosťou a mnohými bo-
lesťami, čo toto prináša, ale ten kríž mi 
pomáha Pán niesť každý deň. Aj keď sa 
cítim sama a prežívam opustenosť, ve-
rím, že je môj Ženích so mnou. Ale nie 
to som chcela, chcem vás povzbudiť, že 
prežívam, že Pán Ježiš aj keď sa zdá, že 
nepočuje a je ďaleko, tak ostáva s nami 
a nikdy nás neopustí. Jediné,  čoho sa 
desím, je hriech, lebo to ma môže je-
dine od Neho oddeliť. Aj na to má náš 
Pán liek a to je sv. spoveď. Už odma-
lička som počula Pánovo volanie a pre-
žívala som, že ma volá na túto cestu 
zasväteného panenstva a trvalej čistoty, 
aby som navždy patrila len Jemu. On 
dáva takú milosť, On je pôvodca, On je 
ten, ktorý si nás volí. Pre mňa už nikdy 
nikto žiaden muž nebude, pretože pre 
mňa je už navždy len P. Ježiš a to ukri-
žovaný. Prežívala som, že mi dáva aj 
nové meno, ako svojej neveste a to oso-
bite môjmu srdcu – Mária Agneska od 
Najsvätejšej sviatosti. To je moje nové 
meno, najmä pre moje srdce. Moje po-
volanie je a sa odohráva v skrytosti. 
Stala som sa duchovnou mamou a mám 
mnoho duchovných detí. Práve v preží-
vaní duchovného materstva napĺňam 
svoju potrebu materstva. Osobite sa 
starám o nenarodené, utečenecké a tr-
piace deti. Opustené, nechcené, chu-

dobné, choré či zomierajúce - najmä 
duchovná služba týmto deťom.  Oni 
sú moje deti a ja som ich mama skrze 
duchovné materstvo. Duchovné ma-
terstvo, rovnako ako moje večné sľuby 
a zasvätenie, je v skrytosti. Všetky bo-
lesti, námahy, obety, práce, všetko je to 
skryté a práve možno z tohto dôvodu je 
to aj veľmi ťažké... Ale znovu a znovu 
sa opieram len o môjho Ženícha a držím 
sa kríža a nesiem kríž spolu s Ním kaž-
dý deň. Opakujem so sv. Pavlom: Deti 
moje, znovu vás v bolestiach rodím, 
kým vo vás nebude stvárnený Kristus. 
Trpela som nezamestnanosťou a prosila 
o prácu a Pán ma vypočul a mám prácu. 
Dostala som sa do Ligy proti rakovine 
na Linku pomoci a tam som osobne, te-
lefonicky aj cez emaily sa začala starať 
o onkologických pacientov. Prežívala 
som duchovné materstvo aj vo vzťahu 
k nim. Potrebovali vypočuť, utešiť, po-
môcť, povzbudiť v ich náročných situ-
áciách. Duchovnou mamou som im aj 
teraz a nielen im, a mám už aj ďalšiu 
prácu - robím už aj v kancelárii referent-
ku a som duchovnou mamou aj svojich 

kolegýň i všetkých, ktorých stretnem 
v mnohých situáciách.... som duchov-
nou mamou svojich detí, keď dávam 
svoj čas a snažím sa vypočuť, pomá-
hať...duchovné materstvo je služba. A P. 
Ježiš je, zdá sa, ďaleko, nepočuje, je ako-
by vzdialený, koľkokrát moja duša v bo-
lesti na Neho volá, prečo si ma opustil? 
Áno, tma, bolesť, ale duša nesmie zúfať. 
Utekám vtedy na adoráciu a odpadnem 
svojmu Ženíchovi na hruď, na Srdce. 
A je to Srdce Ženícha, kam jeho úbohá, 
hriešna, slabá, unavená a ubolená neves-
ta patrí... kde inde by mala čerpať síl na 
neustále bojovanie, zriekanie, utrpenia, 
temnoty a na všetky ťažkosti a bolesti? 
Je s nami Ježiš, ktorý má všetku moc na 
nebi i na zemi...Pozerám na svoj posvä-
tený prstienok z večných sľubov a som 
nevýslovne VĎAČNÁ. Pán Ježiš je môj 
a ja som Jeho. Prosím Vás o modlitby, 
aby som verne vytrvala až do konca. 
Ďakujem! 
na záver moja rada: keď budeš po-
čuť Jeho volanie, nasleduj ho, dôve-
ruj Mu a neboj sa!
� Bc.�Katarína�Čibová

Mária agneSKa od naJSväteJšeJ SviatoSti



4

farský časopis  •  1 / 2017  •  ročník XXIVSVÄTÝ MICHAL

výBer Zo Správy adMiniStrátora farnoSti  
Sv. Michala archanJela Za roK 2016

Minulý rok sme v Cirkvi prežívali 
Svätý rok milosrdenstva vyhlá-

sený Svätým Otcom Františkom, ktorý 
bol príležitosťou uvedomiť si a otvoriť 
sa na milosrdenstvo Boha, ktorý pozý-
va všetkých, aby sa vrátili k nemu. Za-
čal sa 8. decembra 2015 a skončil 20. 
novembra 2016.
V tomto roku, v našej arcidiecéze, sme 
z dôvodu tisícsedemstého výročia na-
rodenia sv. Martina od 11. novembra 
2016 začali sláviť rok sv. Martina, pa-
tróna našej arcidiecézy, ktorý bude tr-
vať do 12. novembra 2017. Je to príle-
žitosť lepšie spoznať jeho život a podľa 
jeho vzoru i na jeho príhovor prehlbo-
vať svoju vieru a napĺňať ju skutkami 
evanjelia v každodennom živote. Pri 
príležitosti tohto jubilejného roku je 
možné v Bratislavskej katedrále, alebo 
v kostoloch zasvätených sv. Martinovi 
po splnení obvyklých podmienok raz 
za deň získať úplné odpustky, ktoré sa 
môžu obetovať aj za duše v očistci.
V minulom roku 28. júna sme v našej 
farnosti oslávili 80. výročie posväte-
nia kostola sv. Michala Archanjela. V 
súvislosti s touto udalosťou bola uspo-
riadaná výstava fotografií z histórie toh-
to kostola a farnosti, ktorá trvala až do 
sviatku sv. Michala a taktiež niekoľko 
koncertov. Ďakujeme všetkým, ktorí 
prispeli k peknému priebehu osláv toh-
to jubilea.
V našej komunite v tomto roku pri-
budol br. Ján Čirák. Celkovo teraz vo 
farnosti máme štyroch kňazov, dvoch 
rehoľných bratov, z ktorých jeden slúži 
v sakristii a piatich bohoslovcov, ktorí 
študujú na Teologickej fakulte. Jeden 
z nich – br. Tomáš Vlček, zložil dňa 10. 
12. 2016 svoje večné rehoľné sľuby. Aj 
oni sa podľa svojich možností zapájajú 
do života farnosti. Dp. Matej Balázsi, 
ktorý študuje v kňazskom seminári sv. 
Cyrila a Metoda v Bratislave za našu 
farnosť, prijal 11. júna 2016 diakonskú 
vysviacku.
Pripomínam, že vo farnosti máme raz v 
týždni, vo štvrtky, celodennú tichú ado-
ráciu, ktorá je obetovaná na zmierenie 
za svätokrádeže, urážky a ľahostajnosť 
voči Ježišovi vo Sviatosti Eucharistie. 
Taktiež v prvú nedeľu mesiaca je ado-

rácia popoludní od 15.00 hodiny do 
večernej sv. omše. Chcem Vás povzbu-
diť k účasti na týchto Eucharistických 
poklonách. Nájdime si počas dňa čas 
zastaviť sa pred Pánom a adorovať ho, 
vyznávajúc tak vieru v živého Krista 
prítomného v Eucharistii.
Pri rôznych aktivitách v našej farnosti 
a pri prehlbovaní života viery naďalej 
výrazne pomáhajú aj priestory nášho 
Rodinného centra, kde sa pravidelne 
konajú stretnutia pre rodiny. V rámci 
prípravy na manželstvo a život v rodine 
ponúkame 3 krát do roka 9 - týždňovú 
prípravu na manželstvo. Konajú sa tam 
tiež rôzne pastoračné aktivity a stret-
nutia viacerých spoločenstiev. Okrem 
týchto aktivít v rámci tohto centra pon-
úkajú svoju odbornú pomoc aj jedna 
psychologička a jedna detská psychi-
atrička.
Veľkým dielom vo farnosti je naša cir-
kevná škola sv. Františka z Assisi. Je 
dobrým priestorom a príležitosťou na 
vytvorenie komunity ľudí, ktorí nasle-
dujú Ježiša Krista a žijú svoj život ako 
poslanie a službu. Aj v roku 2016 bola 
zaradená medzi najlepšie školy na Slo-
vensku a v bratislavskom kraji. V tomto 
školskom roku ju celkovo navštevuje 
640 detí. Počas letných prázdnin ško-
la získala do prenájmu druhú budovu 
na Dlhých Dieloch (Veternicová 21), 
vďaka čomu mohlo byť prijatých do pr-
vého ročníka 84 detí. Sme Bohu vďační 
za tieto úspechy, ktoré nám robia veľkú 
radosť a tiež svedčia o kvalite kresťan-
skej výchovy a vzdelávania. Iste mnoho 
z toho by nebolo bez veľkej obetavosti 
a ochoty konkrétnych ľudí. Naša rehoľa 
sa podieľa na živote školy účasťou vo 
vedení, duchovnou službou deťom aj 
učiteľom a prítomnosťou na rôznych 
akciách školy. Chcem  poďakovať ve-
deniu školy i všetkým učiteľom a pra-
covníkom za ich veľkú obetavosť v tej-
to náročnej misii.
Na území farnosti sa nachádzajú ďalšie 
štyri školy, v ktorých sa vyučuje nábo-
ženská výchova. Spolu máme na týchto 
školách deviatich katechétov. Všetkým 
tým, ktorí sa angažujú v katechizácii, 
chcem vyjadriť úprimnú vďaku za ich 
obetavú a náročnú službu.

Prípravu dospelých na sviatosti vedie 
v tomto roku P. Jozef. Na prijatie svia-
tosti krstu sa pripravujú dvaja kandidáti 
a na sviatosť birmovania päť kandidá-
tov.
Krstov v našej farnosti bolo v hodno-
tenom roku 67. Je to smutné, ale je 
už takmer bežné, že rodičia, ktorí pri-
chádzajú poprosiť o krst svojich detí, 
sami nežijú vo sviatostnom manželstve 
a veľmi často sa stáva, že majú problém 
nájsť si krstných rodičov, ktorí žijú ak-
tívnym kresťanským životom, majú 
prijaté všetky sviatosti prislúchajúce 
ich stavu (krst, sviatosť birmovania, 
sviatosť manželstva). Je zarážajúce, že 
mnohí rodičia nechápu ani súvis me-
dzi svojim životom viery, prijímaním 
sviatostí, vzťahom k Cirkvi a vycho-
vávaním svojich detí vo viere, k čomu 
sa pri ich krste pred Bohom zaväzujú, 
keď sľubujú ich kresťanskú výchovu.
V uplynulom roku k sviatosti prvého 
svätého prijímania pristúpilo 122 detí. 
Aj týmto rodičom chcem pripomenúť 
ich nezastupiteľnú misiu viesť svoje 
deti k viere, modlitbe, sviatostnému 
životu - pravidelnej sviatosti zmiere-
nia a Eucharistii, účasti na sv. omšiach 
v nedele a prikázané sviatky. V  roku 
2017 sa na prvé sv. prijímanie pripra-
vuje 117 detí. Pozývam rodičov k tomu, 
aby zodpovedne pristupovali k príprave 
svojich detí na túto výnimočnú chvíľu 
v ich živote a aby využili túto príležito-
sť aj k náprave vlastného života viery, 
ak je to potrebné a možné. Mimoriadne 
bolestné je, keď stretávame deti, ktoré 
aj viac rokov od prvého sv. prijímania 
neboli na sv. spovedi a nepriali Eucha-
ristiu. Deti v tomto veku ešte nemajú 
úplnú zodpovednosť za svoje konanie 
a je to obraz rodiny, v ktorej vyrastajú 
a veľká nezodpovednosť ich rodičov za 
ich kresťanskú výchovu.
Sviatosť birmovania  v našej farnosti 
v UPC prijalo 15 birmovancov. V roku 
2015 v októbri sme začali dvojroč-
nú prípravu, na ktorej sa zúčastňuje 
42 kandidátov. Chcem ich povzbudiť, 
aby dobre využili tento čas prípravy 
na osobné a hlbšie poznanie Boha a na 
priblíženie sa k Nemu. Na tomto mieste 
zvlášť vyjadrujem vďačnosť všetkým 
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SviatoK oBetovania pána

animátorom, ktorí sa rozhodli obetovať 
svoj čas a venujú sa našim birmovan-
com.
V roku 2016  bolo uzatvorených iba 6 
katolíckych manželstiev. Mladí ľudia 
prestávajú vnímať potrebu tejto svia-
tosti, alebo sa ju boja uzavrieť. Niektorí 
chcú, no nemôžu uzavrieť sviatostné 
manželstvo, lebo si zvolili životných 
partnerov so záväzkami voči inej oso-
be. Určite je tento stav aj výsledkom 
všeobecnej mentality, ale je smutné, že 
i mnohí aktívni veriaci prijímajú takýto 
životný štýl, alebo ho rešpektujú u svo-
jich najbližších. Veď práve my by sme 
mali vedieť zreteľne svojim životom 
aj slovom ukázať, že si vážime rodinu, 
vernosť a svätosť manželského zväzku. 
Som presvedčený, že o týchto témach 
treba hovoriť s deťmi už počas ich vý-
chovy a ukazovať im hodnotu sviatost-

ného manželského života v rodine.
Chcem upozorniť aj na nevyhnutnosť 
neustálej kresťanskej formácie, ktorá 
je veľmi potrebná aj v živote dospelé-
ho kresťana. V našej farnosti máme k 
tomu niekoľko príležitostí. Počas škol-
ského roka  v rámci našej farnosti beží 
Biblický kurz - každú nedeľu popolud-
ní. Okrem toho sú v ponuke katechézy 
neokatechumenátnej cesty, kurz Objav 
Krista, formácia v spoločenstvách rodín 
a iných spoločenstvách farnosti.
Pokiaľ ide o navštevovanie chorých 
a starších ľudí, na prvý piatok v našej 
farnosti máme nahlásených len niekoľ-
kých farníkov, ku ktorým pravidelne 
chodíme so sviatosťou zmierenia a Eu-
charistiou. Chcem upozorniť všetkých, 
ktorí majú doma ľudí starých a chorých, 
že je dôležité pozvať k nim kňaza as-
poň párkrát do roka a nenechávať to na 

poslednú chvíľu. Je morálnou povinno-
sťou každého veriaceho zavolať kňaza 
k umierajúcemu, či ťažko chorému prí-
buznému. Zanedbanie tejto konkrétnej 
služby lásky voči svojim blízkym je 
vážnym hriechom. Ak viete o niekom, 
kto by rád prijímal sviatosti, nebojte sa 
ho prihlásiť na farskom úrade.
Poslednou službou, ktorú my kňazi 
vykonávame pre veriacich je ich vy-
prevadenie a modlitba za nich na ich 
poslednej ceste. Na cintoríne v Slávi-
čom Údolí bolo vlani 145 katolíckych 
pohrebov.
Na záver sa chcem poďakovať Vám 
všetkým, ktorí sa akýmkoľvek spôso-
bom podieľate na živote našej farnos-
ti. Ďakujem všetkým za každú pomoc, 
ktorou prispievate k nášmu spoločnému 
putovaniu.

P. Peter Gallik OFMConv.

Štyridsať dní po Narodení Pána sme 
slávnostnou večernou svätou omšou 

v kostole sv. Františka, ktorú celebroval 
páter Jozef Sukeník, dôstojne oslávili 
sviatok Obetovania Pána, ľudove na-
zývaný Hromnice, ktorý je súčasne aj 
Dňom zasväteného života, alebo na-
zývaný Dňom stretnutia. Keďže bol 
štvrtok, svätá omša časove naväzovala 
na pravidelnú celodennú adoráciu Svi-
atosti oltárnej. Kostol bol skutočne plný 
a vládla slávnostná atmosféra. Svätá 
omša začala slávnostným sprievodom 
so zažatými sviecami, ktoré sú znakom 
pokánia a očisty. Aj farský spevokol 
spieval so zažatými sviecami a priestor 
okolo celebrujúceho kňaza bol zaplne-
ný mladšími aj staršími miništrantmi. 
To všetko vytváralo nádhernú  a hlbokú 
duchovnú pohodu farského spoločen-
stva so stretnutia s Pánom.
Pamiatkou na slová Simeona, že Je-
žiš je „svetlo na osvietenie pohanov“ 
je svätenie sviec, ktoré sa nazývajú 
hromničky, pretože sa zvykli zapaľovať 
v čase búrky.
Pred liturgickou reformou Druhého 
vatikánskeho koncilu sa slávil sviatok 
Očisťovania Panny Márie vo väzbe na 
starozákonný predpis (Lv 12, 2 a nasl.). 

V období patriarchov sa kňazská hod-
nosť viazala na prvorodených a prvoro-
dený syn ju dedil po otcovi. Keď Boh 
určil na kňazskú službu Léviho kmeň, 
ostatné kmene museli svojich prvoro-
dených vykúpiť a zaplatiť päť strie-
borných šekelov. Tie sa museli zaplatiť 
v chrámových peniazoch, lebo štátne 
mince sa v chráme nesmeli používať 
a preto bolo na chrámovom nádvorí 
veľa peňazomencov.
Na sviatok Obetovania Pána sa súčasne 
slávi Deň zasväteného života, ktorý 
ustanovil pápež svätý Ján Pavol II., 
kedy sa Svätý otec, ako aj biskupi vo 
svojich diecézach, stretá s rehoľníkmi,  
ako  vďakyvzdanie za dary a charizmy 
Ducha  Svätého. Svätý otec František 
nazýva tento deň „sviatok stretnutia“. 
Tento výraz sa používa aj vo Východnej 
cirkvi, na pamiatku stretnutia spravod-
livého Simeona so Spasiteľom sveta. 
Korene tohto sviatku siahajú do 5. st.
Ľudove je zaužívaný názov Hromnice  
a sú s ním spojené mnohé pranostiky 
a porekadlá, z ktorých najznámejšia je 
snáď „Na Hromnice o hodinu více“, čo 
neznamená že by sa posunul čas, ale je 
o hodinu viacej svetla, ako pri zimnom 
slnovrate. Vo všeobecnosti sa hovorilo, 

že čím je na Hromnice väčšia zima, tým 
bude lepšia úroda, teplejšie leto a skor-
šia jar.   Vojto
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deceMBrová duchovná oBnova chlapov

V piatok 2. decembra 2016 sa v na-
šej farnosti uskutočnila ďalšia du-

chová obnova chlapov. Pozvanie prijalo 
17 mužov. 
Začali sme sv. omšou o 18.00 hod. 
v kostole sv. Františka a po prvopi-
atkovej pobožnosti sme sa spoločne 
s pátrom Tomášom Lesňákom, kustó-
dom slovenskej minoritskej kustódie, 
presunuli do školskej kaplnky v budo-
ve  Spojenej školy sv. Františka z As-
sisi. Po úvodnom vzájomnom predsta-
vení sme sa v tichu venovali adorácii a 
kontemplácii pred Oltárnou sviatosťou, 
pričom zazneli aj prosby,  vďaky a  vy-
znania Pánovi za dary, ktorých sa nám 
dostáva v čase adventu.
Potom nasledoval príhovor pátra To-
máša. Poukázal na to, že život beží tak 
rýchlo, že pomaly sme si ani neuve-
domili, že začalo obdobie očakávania 
druhého príchodu Ježiša Krista, na čo 
ani jeden z nás nie je pripravený. V tej 
súvislosti nám priblížil  život a dobu 
praotca Noema. Noe sa na potopu pri-
pravoval a aj keď staval loď uprostred 
pevniny a mnoho rokov, nikoho nena-
padlo diviť sa nad tým a pátrať, čo ho 
k tomu viedlo. My sa v mnohom podo-
báme Noemovim súčasníkom. Tiež vi-
díme znamenia ako jeho susedia a zná-
mi, ale nepripisujeme im primeraný 
význam.
Nevidíme, alebo nechcem vidieť znaky, 
ktoré nám majú pomôcť preplaviť sa do 
novej doby. Noe sa sústredil na prípra-
vu a nenechal sa odradiť od cieľa.
My, bezpochyby, máme znaky – Božie 
slovo, ktoré nám Boh posiela, aby nás 
previedol do inej skutočnosti. Božie 
slovo je naša archa, ktorá nás sprevá-
dza až po koniec časov. Veď Pán Ježiš 
povedal: „Nebo a zem sa pominú, ale 
moje slová sa nikdy nepominú“. Formy 
kresťanského života sa za 2000 rokov 
veľakrát zmenili, ale Slovo zostalo ne-
zmenené. Je to preto, lebo Boh sa vo 
vzťahu k nám nemení. Je stále rovna-
ko otvorený, priamy, pravdivý a milo-
srdný. To len my sa meníme – niekedy 

k lepšiemu, niekedy k horšiemu, potá-
came sa, podliehame zúfalstvu, alebo sa 
radujeme.
Slovo má navyše kreatívnu moc, nie je 
to len informácia, je to formácia pripra-
viť nás na vzťah s Bohom.
Nasledovalo premýšľanie v osobnom 
tichu, ktoré sme mohli využiť aj na 
svätú spoveď a potom sme sa v rodin-
nom centre opäť zišli, aby sme sa na-

vzájom  podelili o myšlienky a pocity 
vyvolané spoločnou adoráciou a pred-
náškou p. Tomáša.
Celú túto krátku obnovu, ktorú zor-
ganizoval Miťo Hatok, sme zakončili 
improvizovaným  agapé a takmer pred 
polnocou sme sa rozišli s vďakou za 
toto inšpiratívne prežitie predvianočné-
ho času. v. š.
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radoStné  vianoce

P ripomeňme si aspoň niekoľkými 
obrázkami skutočne radostné pre-

žívanie najkrajších sviatkov v roku.  
Samotné slová Polnočná omša sú pre 
kresťana nezabudnuteľným pojmom. 
V kostole sv. Michala ju celebroval 
správca farnosti páter Peter. Pre deti 
bola, samozrejme, najväčším zážitkom 
detská svätá omša a po nej naledujúca 
akadémia, starostlivo pripravené a rea-
lizované pátrom Martinom. Vďaka patrí 
všetkým, ktorí sa na realizácii podieľa-
li. S veľkým záujmom sme sledovali 
deti pri jednotlivých častiach zobraze-
nia udalosti a oceňovali s akou láskou 
a entuziazmom to robili. A tentoraz sa 
ani somárikovi nepodarilo ujsť ďaleko, 
ale naopak robil radosť tým najmenším. 
Nech vianočná radosť zostáva v našich 
srdciach po celý rok. Vojto
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večné  SľuBy

Boh je Láska. Vo Svätom písme 
často čítame prirovnanie ku svad-

be, ženíchovi a neveste. Veď aj prvý 
zázrak urobil Pán Ježiš na svadbe. Pre 
rehoľníkov sú svadbou večné sľuby. 
Prežívali sme ich spoločne s bratom To-
mášom Vlčekom v kostole sv. Františka 
v sobotu 10. decembra 2016. Hlavným 
celebrantom slávnostnej svätej omše bol 
kustód minoritov na Slovensku, páter 
Tomáš Lesňák, koncekebrovali gvardián 
páter Peter Gallik  a vikár kustódie páter 
Martin Mária Kollár, za účasti mnohých 
kňazov, medzi ktorými nás potešil účas-
ťou vicerektor Trnavskej univerzity doc. 
Dr. Ondrej Filipek SJ.
Je vždy dojímavé pozorovať, ako kan-
didát v hlbokej skromnosti leží na zemi 
pred oltárom Pána. A brata Tomáša 
to čaká i v tomto roku pri diakonskej 
vysviacke. Slávnostnú atmosféru tejto 
udalosti dotváral náš farský spevokol, 
možstvo hostí a farníkov. Po ukončení 
obradu a nevyhnutnom fotografovaní 
sa uskutočnila skutočná svadobná hos-
tina vo všetkých priestoroch kláštora.
Tak ako snúbenci pri sobáši si sľubu-
jú vzájomne vernosť, tak aj rehoľníci 
skladajú večné sľuby vernosti Pánu 
Bohu. Želáme bratovi Tomášovi hoj-
nosť Božieho požehnania, ochranu 
Nebeskej Matky Panny Márie a všet-

kých nebeských patrónov, aby týmto 
sľubom vždy zostal verný. A my farní-

ci mu v tom pomáhajme svojimi mod-
litbami. Vojto Tóth
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eKuMenicKá BohoSlužBa

V októbri roku 2017 uplynie 500 
rokov od symbolického začiatku 

reformácie, čiže pribitia 95 téz Martina 
Luthera na dvere Wittenbergského chrá-
mu a zároveň smutné výročie rozkolu 
v Cirkvi. Posledných 50 rokov však, naj-
mä vďaka Druhému vatikánskemu kon-
cilu, silnejú ekumenické snahy a cirkvi 
sa rozhodli si toto 500 ročné výročie pri-
pomenúť spoločne.
V rámci týždňa modlitieb za jednotu 
kresťanov (od 18. 1. - 25. 1. 2017) sme 
v našej farnosti, v kostole sv. Františ-
ka, privítali bratov a sestry evanjelikov 
z Dúbravky a Karlovej vsi a prežili spolu 
s nimi večerné chvály, vešpery. Spoločne 
sme vzývali Ducha svätého, modlili sa, 
prosili... Úvodné slovo mal páter Jozef 
Sukeník. Biblické čítanie a príhovor mal 
pán farár Ján Hroboň, ktorý opäť upútal 
celé spoločenstvo svojou bezprostred-
nosťou. V krátkosti nám pripomenul 
veľký význam ekumenického stretnutia, 
ktoré sa konalo minulú jeseň vo Švédsku 
a hlavne ústretovosť pápeža Františka 
k ekumenickému dialógu medzi cirkva-
mi. Spoločný dialóg, úsilie o vzájomné 
svedectvo viery, spoločne objavovať silu 
posolstva Ježišovho evanjelia a túžba po 
spoločnom eucharistickom stole sú úlo-

hy, ktoré majú povzbudiť cirkvi k tomu, 
aby spoločne svedčili o Kristovi. Pán 
farár Hroboň vyzdvihol potrebu vzájom-
ného načúvania si namiesto konfliktov. 
Páčila sa mi aj myšlienka, že v dnešnej 
dobe často „redukujeme kresťanstvo na 
naše komunity“, ale dôležitá je láska 
a pomoc každému blížnemu. Naše eku-
menické vešpery sprevádzali spevácke 
zbory oboch farností a oba spievali do-
konalo, priam anjelsky a umocňovali ra-
dosť z nášho spoločného stretnutia. 

Po záverečnej spoločnej Modlitbe Pána, 
sme dostali dvojnásobné požehnanie od 
oboch kňazov. Po skončení vešpier sme 
slávili agapé, malé pohostenie priprave-
né našimi farníkmi, ktoré zavŕšilo toto 
príjemné stretnutie. Každý zúčastnený 
odchádzal s radosťou zo spoločnej mod-
litby a zároveň s vierou, že raz sa naše 
cirkvi opäť spoja a budeme môcť spo-
ločne zasadnúť k eucharistickému stolu.  

M. V.  /  Foto: V. Tóth

všetKo Začalo v BetleheMe

Čas rýchlo plynie. Ani sme sa nena-
zdali a uplynulo Vianočné obdobie, 

privítali sme Obdobie cez rok a predo 
dvermi už máme Pôstne obdobie. Bez 
Vianoc by však nebolo Veľkej noci ani 
Turíc. Zaspomínajme teda ešte trochu na 
najkrajšie sviatky roka. Navštívili sme 
kostoly v centre Bratislavy a pozreli sme 
všade tamojšie minidielo charakterizu-
júce Vianoce – Batlehem.  Pripomeňme 
si aj nezabudnutelné chvíle, ktoré sme 
v Betleheme prežili počas našej farskej 
púte. Poďakujme aj skautom, že každý 
rok roznesú Betlehemské svetlo po ce-
lom Slovensku.                                  Vojto
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V sobotu 4. februára 2017 sa v Kar-
loveskom centre kultúry na Mo-

lecovej ulici opäť konal už tradičný 
Karloveský farský ples. Je to podujatie, 
ktoré sa medzi farníkmi teší stále väčšej 
obľube. Svedčí o tom skutočnosť, že po 
vstupenkách sa po začatí ich predaja do-
slova len tak zaprášilo.
Ešte pred pár rokmi, pred konaním 
plesu, sme aj niekoľko nedieľ počúva-
li v rámci oznamov, že sa bude konať 
farský ples a je možné si zakúpiť vstu-
penky.  Tohto roku sme to začuli len raz 
a aj to len ako konštatovanie: „Posledné 
lístky na farský ples, ktorý sa uskutoční 
v sobotu 4. februára, si môžete zakúpiť 
online....“.
Niet sa čomu ani čudovať. Tí, ktorí 
tam v posledných rokoch boli, vedia, 
ako príjemne a dobre sa zabavili. Zau-
jímavý program, výborné jedlo a  živá 
hudba sa už stali pravidlom.  To však 

nie je všetko. Najdôležitejší sú ľudia, 
ktorí sa tam stretávajú. Drvivú väčšinu 
tvoria naši farníci. Mnohí sa navzájom 
osobne dobre poznáme z iných far-
ských akcií, či spoločenstiev fungujú-
cich v rámci farnosti. A to je vidieť aj 
cítiť. Priateľské pozdravy, podania rúk, 
vzájomné objatia a ochutnávka dobrôt, 
ktoré pripravili naše manželky a mami-
ny, to je niečo, čo vytvára skvelú, neo-
pakovateľnú atmosfére.
Sprievodným slovom nás aj tento rok 
sprevádzala Alenka Jurčacková. Pri-
vítala aj oficiálnych hostí – starostku 

našej mestskej časti p. Danu Čahojo-
vú s manželom, vicestarostu mestskej 
časti p. Branislava Zahradníka s man-
želkou, riaditeľa Spojenej školy sv. 

Františka z Assisi p. Jána Horeckého 
s manželkou a organizátora plesu pát-
ra Petra Gálika, správcu našej farnosti. 
Nasledovalo vystúpenie dievčenské-
ho speváckeho súboru zo Základnej 
umeleckej školy sv. Cecílie, predstavil 
sa orchester žiakov a učiteľov z tejto 
školy a hneď za tým sa ujal slova páter 
Peter , ktorý nás pozval ku krátkej spo-
ločnej modlitbe a následne označil ples 
za otvorený. 
Mladý tanečný pár – Katka Hanúsko-
vá a Janko Briežnik  predviedli ukáž-
ky niekoľkých spoločenských tancov 

a mikrofónu sa potom  ujala speváčka 
Janais aj so svojim sprievodom. Pred-
stavila nám niekoľko slovenských 
i francúzskych piesní, čím sa vlastne 
začala aj tanečná časť plesu. A potom 
sa už zábava rozprúdila naplno. 
Radosť, pohoda a vzájomnosť si pod-
manili aj pátra Tomáša Lesňáka, ktorý 
sa tiež zapojil a hodnú chvíľu s nami 
strávil na tanečnom parkete v spoloč-
nom tanci.
Pred polnocou sa začala žrebovať tom-
bola, v ktorej bolo množstvo hodnot-
ných a zaujímavých cien. Organizátori 
pripravili 700 lístkov a všetky sa preda-
li. Celý výťažok z tomboly bol určený 
na projekty pre našu Spojenú školu sv. 
Františka. Hlavnou cenou bol televízor, 
ktorý venoval Miestny úrad našej mest-
skej časti. Len na okraj sa žiada dodať, 
že niektorým šťastie  naozaj prialo 
a tak sme mohli spoznať nielen dvojná-
sobného, ale aj trojnásobného výhercu, 
presnejšie výherkyňu.
Po skončení tomboly bola druhá ve-
čera a veselie pokračovalo. My sme 
odchádzali tesne pred treťou hodinou 
ráno a ešte stále bola v sále asi polovica 
hostí.
Bolo to krásne, bolo to príjemné, zosta-
li nám nádherné spomienky na spoloč-
ne prežité chvíle.

Text: Vlado Šimko 
Foto: Miro Šimko

farSKý pleS 2017
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chceš Spievať v detSKeJ Kapele? 

P        ridaj sa ku kapele S.I.L.A., ktorá 
účinkovala na Národnom pocho-

de za život 2015 a so svojom piesňou 
SEN O RODINE získala titul detská 
hymna. 
Cvičíme v kláštore bratov Minoritov. 

oZvi Sa! 
(vek kľudne aj viac ako 12 rokov)
KontaKt: Vlado Bis
<bis.vladimir@gmail.com>



12

SVÄTÝ MICHAL farský časopis  •  1 / 2017  •  ročník XXIV

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

•  Pod vedením pátra Martina Kollára sa od 
pondelka 26. 12. 2016 do piatka 30. 12. 
2016  v Spišskom Štvrtku konal zimný mi-
ništrantský tábor. 

•  Začiatkom januára 2017 bol v kostole sv. 
Františka  dočasne umiestnený putovný 
Pamätník nenarodeným deťom. Úmyslom 
tohto diela je jemným spôsobom komuniko-
vať vážnu tému bolesti po potrate, potrebu 
odpustenia, uzdravenia a zmiernia. Mali 
sme možnosť, aby sme na kartičky napísali 
meno a tak prijali dieťaťa, o ktorom vieme, 
že zomrelo pred narodením a tieto vložiť do 
krabice pri súsoší. Ponúkala sa aj možnosť 
duchovne adoptovať dieťa, ktorému hrozí 
smrť. Dostupné boli aj rôzne informačné 
materiály. 

•  Od 18. do 25. januára 2017 sme sa v Cirkvi 
intenzívnejšie modlili za jednotu kresťanov 
na celom svete a v stredu 25. januára 2017 
sa v kostole sv. Fratniška uskutočnila eku-
menická  bohoslužba. Pána Ježiša sme  pri-
jali v našich bratoch a sestrách. S miestnou 
evanjelickou farnosťou sme sa spoločne 
pomodlili večerné chvály, vešpery, počas 
ktorých spieval náš aj ich spevácky zbor. Po 
skončení týchto modlitieb  sme  slávili spo-
ločné  agapé. 

•  V sobotu 28.1.2017 sa konal Mládežnícky 
ples, ktorý zorganizovala mládež z farnosti 
sv. Michala. Ples sa konal v priestoroch je-
dálne Spojenej školy sv. Františka a zúčast-
nilo sa ho viac ako 75 mladých vo veku 14 
– 20 rokov z rôznych spoločenstiev, stretiek, 
škôl.

•  Dňa 4. februára 2017 sa konal farský ples 
spojený s tombolou, ktorej výťažok bol ur-
čený pre Spojenú školu sv. Františka na pod-
poru rôznych projektov.

•  V sobotu 11. februára 2017, na spomienku 
Panny Márie Lurdskej, sme si pripomenuli 
25. Svetový deň chorých.

•  V nedeľu 12. februára 2017 o 15.00 sa usku-
točnila manželská prechádzka spolu s deťmi 
do Marianky. Začala krátkou modlitbou a 
ukončená bola malým občerstvením. 

•  Od nedele 12. februára 2017 sme  prežívali 
na Slovensku Národný týždeň manželstva. 

Počas celého  týždňa mali manželia v ka-
viarni Gospelkafé 15 % zľavy. 

•  V stredu 15. februára sa o 18.30 v našej ka-
viarni uskutočnila prednáška poradcu a psy-
chológa Dr. Ľuboša Lacha s názvom „Ta-
jomstvo rodiny tkvie v manželstve“. 

•  Vo štvrtok 16. februára 2017 počas dňa sme 
mali možnosť zastaviť sa na chvíľu v kosto-
le sv. Františka na adoráciu, ktorá trvala od 
9.00 do 18.00 hod., a jej hlavným úmyslom 
bola modlitba za manželstvá skúšané rôzny-
mi ťažkosťami. 

•  V piatok 17. februára 2017 večer o 18.00 
hod. bola slúžená  sv. omša pre rodiny v kos-
tole sv. Františka. Na jej konci sme si uctili 
relikvie sv. Jána Pavla II., pápeža rodiny. 

•  Národný týždeň manželstva sme ukončili v 
nedeľu 19. februára 2017 požehnaním man-
želstiev, spojeným s obnovou manželských 
sľubov pri sv. omšiach v kostole sv. Fran-
tiška o 10.00, 11.30 a o 18.00 a v kostole sv. 
Michala o 10.00 hod., čo kto prinesie.

•  Spojená škola sv. Františka spolu s vincen-
tínskou rodinou pozývala zapojiť sa do celo-
slovenskej verejnej zbierky Boj proti hladu. 
V  nedeľu 19. februára sme mohli svoju spo-
lupatričnosť prejaviť kúpou medovníkových 
srdiečok, ktoré  po svätých omšiach predá-
vali deti z našej cirkevnej školy pred vcho-
dom do kostola sv. Františka.

•  V sobotu 25. februára 2017 počas večernej 
sv. omše o 18.00 hod. v kostole sv. Františ-
ka naši pátri udeľovali sviatosť pomazania 
chorých.

•  29. 9. štvrtok
 Odpustová slávnosť sv. Michala Archanjela,  
 patróna našej farnosti.
 Sv. omše v tento deň budú iba v kostole sv.  
 Michala Archanjela o 6.45 a o 18.00 hod.
 V kostole sv. Františka nebude sv. omša  
 o 18.00 hod.
 
•  30. 9. piatok

Sv. omše v tento deň budú iba v kostole sv. 
Michala o 6.45 a o 18.00 hod.
Po večernej sv. omši sa spoločne presunie-
me ku krížu na začiatku Karlovej Vsi, na 
Svrčiu ulicu, kde si obnovíme svoje krstné 
sľuby a bude¬me sa spoločne modliť za zo-
snulých Karlovešťanov. V kostole sv. Fran-
tiška nebude sv. omša o 18.00 hod.

 •  2. 10. nedeľa
Sv. omše v tento deň budú v kostole sv. 
Michala ako každú nedeľu o 10.00 a o 
19.00 hod. Okrem toho bude slávnostná 
hodová sv. omša o 11.30 hod. V kosto-
le sv. Františka nebude sv. omša o 11.30 
hod.

 
•  3. 10. pondelok

Po večernej sv. omši o 18.00 hod pozý-
vame na pobožnosť Tranzitus – ktorá sa 
koná na pamiatku blahoslavenej smrti 
nášho sera¬fínskeho Otca sv. Františka.

 
•  4. 10. utorok

Odpustová slávnosť sv. Františka z As-
sisi.
Pozývame na slávnostnú sv. omšu o 
18.00 hod. do kostola sv. Františka.

 
•  2. 11. streda

Sv. omša za zosnulých o 16.00 hod. v 
kostole sv. Michala a po nej pobož¬nosť 
za zosnulých na karloveskom cintoríne.

 
•  29. 11. – 8. 12.

Novéna pred slávnosťou Nepoškvr¬ne-
ného počatia Panny Márie, vždy pri sv. 
omši o 18.00 hod.

•  Počas obdobia Veľkého pôstu pozývame 
na pobožnosti krížovej cesty v piatky a v 
nedele. V nedele budú aj pašiové kázne.

•  Veľkonočná spoveď v našej farnosti bude 
vo Veľkom týždni, v pondelok až stredu 
od 17.00 do 20.00 hod. (10., 11., 12. 4. 
2017) v kostole sv. Františka.

•  Prvé sv. prijímania vo farnosti v tomto 
roku budú nasledovne:
-ZŠ Karloveská 61 - 29. 4. 2017
-Spojená škola Tilgnerova - 13. 4. 2017
-Spojená škola sv. Františka z Assisi -  
6. a 20. 4. 2017

•  Celodenná farská eucharistická poklona 
25. 4. 2017

ZaZnaMenali SMe

pripravuJeMe


