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Vdnešnej uponáhľanej dobe, často 
nevieme, čo skôr. Málokto z nás, si 

môže večer povedať, že prežil pokojný 
deň, bez toho, aby mu horel nejaký termín, 
či nenaháňal deti, alebo aspoň  dopravné 
prostriedky. Je zvláštne, že hoci sme ob-
klopení technikou, ktorá nám zľahčuje ži-
vot, času máme stále menej. Horko ťažko 
sa nám podarí ukrojiť si nejaký čas pre 
seba, a čo potom čas pre Boha? 
Prežívame Advent, čakanie na príchod Bo-
žieho syna. Úžasné štyri týždne, kedy by 
sme mali spomaliť svoje tempo a v myš-
lienkach a modlitbách sa priblížiť k Bohu, 
aby sme ho v závere mohli dôstojne uví-
tať. Tradícia slávenia Adventu siaha až do 
4. storočia. Spočiatku počet nedieľ varíro-
val od 2 do 4, kým pápež Gregor Veľký 
nestanovil ich počet na 4 adventné nedele. 
Prvá časť Adventu je zameraná na oča-
kávanie druhého príchodu Krista a druhá 
časť sa sústre-
ďuje na naro-
denie Krista. 
Adventom nám 
zároveň začína 
nový liturgický 
rok. Advent je 
časom radosti 
a očakávania. 
Len škoda, že 
sa nám často 
stane, že Advent 
preletí okolo 
nás v predvianočnom zhone. Pri zháňaní 
darčekov, vypekaní koláčikov, upratovaní 
bytu a zdobení stromčeka, sa koľko ráz 
nestihneme ani zastaviť a už je Štedrý deň. 
Ako každý rok, aj tentoraz dúfam, že sa mi 
podarí zvoľniť svoje myšlienky a nájsť si 
chvíľu pre svojho Boha. Stíšiť sa a otvoriť 
si Sväté písmo. Nájsť si čas a zájsť do kos-
tola. Uprieť oči k oltáru a rozjímať. Poďa-
kovať mu, poprosiť, velebiť ho. Urobiť si 
v srdci miesto pre Neho. Pre toho, ktorého 
túžobne očakávame, aby sme doň vložili 
svoje nádeje, aby náš život dosiahol plnos-
ti a naša viera mohla pokojne rásť.  

Advent

Súčasťou Adventu už tradične  býva ad-
ventný veniec. V našich končinách ho 
charakterizuje zelený veniec so štyrmi 
sviečkami. Kruh venca značí večnosť a 
Božiu nekonečnosť a zelená farba je far-
bou nádeje. S každou zapálenou sviečkou 
sa v každú nedeľu viac a viac približuje 
Kristov príchod. Horiacich svetiel na ven-
ci pribúda, až kým „Svetlo sveta“ nepríde 
na tento svet, aby v Betlehemskú noc pre-
žiarilo tmavú oblohu a Božie kráľovstvo 
sa mohlo priblížiť. 
Aj v tento rok sme mali vo farnosti mož-
nosť, zúčastniť sa na spoločnom viazaní 
adventných vencov, a potom si ich na dru-
hý deň na detskej sv. omši nechať pátrom 
Martinom požehnať.  A veruže ich bolo 
mnoho! Veľká vďaka všetkým dobrým 
dušiam, ktoré nám to každoročne umož-
ňujú.  Radosť z vlastne urobeného ven-
ca,  vôňa čerstvej čečiny a rozžiarené oči 

detí hľadiacich 
na prvú zapá-
lenú sviečku, 
sú krásnym 
začiatkom Ad-
ventu. Kiež by 
sme sa aj my 
dospelí vedeli 
tešiť a očaká-
vať Božie na-
rodenie, plne 
d ô v e r u j ú c 
N e b e s k é m u 

Otcovi tak, ako malé deti veria svojim ro-
dičom a tešia sa na Vianoce. 
Príchod Božieho dieťaťa sa blíži, a čo my? 
Spomalíme tempo svojho života a ako deti 
Ho s radosťou v očiach prijmeme do svo-
jich sŕdc a pokúsime sa spolu s ním zme-
niť svoj život k lepšiemu? Prestaneme sa 
starať o nepotrebné a sadneme si k jaslič-
kám, odovzdajúc Mu všetky svoje trápe-
nia? Zastavíme sa aspoň v tento vianočný 
čas a upriamime svoje mysle i srdcia do 
večnosti? Aby sme tiež tam boli, keď za-
znie: Narodil sa Kristus pán ...  
   M. Važanová 

Hoci všetci vieme, že nový cirkev-
ný rok začal Adventom, predsa sa 

každoročne na Silvestra lúčime so sta-
rým rokom a o polnoci pripíjame na ten 
nový. Posledný deň svetského roku však 
nepatrí iba samopašným oslavám, ale aj 
zamysleniam a obzretiam sa za rokom 
minulým. Vo večerných hodinách sa 
slávi ďakovná bohoslužba a spieva sláv-
nostné Te Deum. 
V tento výnimočný deň má podľa cir-
kevného kalendára sviatok sv. Silves-
ter I., ktorý bol 33. pápežom a zároveň 
ôsmym najdlhšie vládnucim pápežom 
(21 rokov – od r.314 do r.335). O jeho 
živote nemáme presné informácie, ale 
vie sa, že prijal krst ako mladík. Potom 
v čase prenasledovania kresťanov za ci-
sára Diokleciána sa ukrýval v lesoch 
Monte Soracte a je pravdepodobné, že 
odtiaľ je odvodené jeho neskoršie meno 
po zvolení a pápeža. (les – lat. Silva). 
Podľa legendy Silvester vyliečil z lepry 
rímskeho cisára Konštantína Veľkého. 
Cisár mu z vďačnosti daroval pozemok 
v Ríme, na ktorom stojí Vatikán. Za jeho 
pontifikátu došlo k premene pohanské-
ho Ríma na kresťanský a vyrástli v ňom 
štyri baziliky – sv. Jána v Lateráne, sv. 
Petra vo Vatikáne, sv. Pavla za hradbami 
a sv. Vavrinca za hradbami. Hoci sa na 
ňom sám pápež nezúčastnil, v čase jeho 
panovania sa konal Nicejský koncil, 
ktorý zvolal cisár Konštantín. Koncil 
definoval vieru i dogmy a ustálil dátum 
pre slávenie Veľkej noci. Pápež Silves-
ter zaviedol slávenie nedele ako Deň 
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Pána, zostavil prvý zoznam kresťanských 
mučeníkov, vykonal úpravu bohoslužieb, 
vydal mnohé liturgické nariadenia a ako 
prvý použil pri liturgii tiaru – korunu zlo-
ženú z troch korún. Silvester I. bol údaj-
ne známy ako pápež plný Ducha svätého, 
vynikal múdrosťou a horlivosťou pre 
Božiu česť, s veľkou láskou k blížnym a 
zvlášť k chudobným. 
Silvester I. je obľúbeným svätcom v celej 
Európe. Zobrazovaný býva v pápežskom 
ornáte, s knihou, mušľou alebo býkom. 
V tom, že si ho pripomíname v posled-
ný deň roka, kedy s nádejou očakávame 
príchod roka nového, je symbolika Sil-
vestrovho pontifikátu, kedy sa skončilo 
obdobie prenasledovania cirkvi a začal 
sa jej zlatý vek.     
Silvestrovská noc ako taká sa oslavuje 

 Farnosť Karlova Ves je 
zasvätená najväčšiemu Bo-
žiemu bojovníkovi svätému 
Michalovi Archanjelovi 
a Karloveské hody majú 
bohatú tradíciu a tešia sa 
veľkej popularite.

Všetky významné sviatky za-
čínajú veľkým upratovaním, 

ktoré im nevyhnutne predchádza 
a tak sa aj farníci v kostole sv. Mi-
chala Archanjela v Karlovej Vsi 
v pondelok 22. septembra 2014 po 
rannej svätej omši pustili do práce, 
aby sa všetko blýskalo čistotou. 
Nasledujúce dni potom boli veno-
vané slávnostnej výzdobe chrámu.
Hodové slávnosti v Karlovej Vsi 
začínajú vždy v piatok večernou 
svätou omšou k ucteniu  Svätého 
kríža. Hlavným celebrantom bol 
správca farnosti páter Peter. Pred 
začatím sv. omše, v sprievode ve-
denom pani starostkou, bol z ná-
mestia sv. Františka  prenesený ho-
dový hroznový strapec, vyzdobený 
stuhami. Po ďakovnej modlitbe za 
úrodu a požehnaní bol potom za-
vesený v kostole nad vchodom. Po 
ukončení sv. omše sa účastníci pre-

približne od 16. st., kedy sa v kresťan-
skom svete ustálil gregoriánsky kalendár 
a s ním 1. január ako Nový rok. Je zaují-
mavé, že kým bujaré veselie sprevádzalo 
skôr pohanské oslavy, kresťanstvu do-
minovali vďaky za rok minulý a pokor-
né modlitby za rok budúci. S rozvojom 
techniky a bohatnutím spoločnosti v 19. 
storočí sa opäť Silvestrovská noc začala 
oslavovať s veselosťou a dostatkom jedla 
a pitia.
Keď niekedy pozeráme televízne no-
viny, zdá sa nám, že dnes možno mať 
Silvestra každý deň. Mnohí z nás netr-
pia nedostatkom jedla, ba ani zábavy po 
celý rok. Nechcem tým povedať, že sa 
netreba občas aj zabaviť, ale vždy tre-
ba zvážiť, aký typ zábavy si zvolíme. 
Nemali by sme Boha „nechávať doma“, 

sunuli na začiatok Karlovej Vsi ku 
krížu, kde sa konala pobožnosť ob-
novenia krstných sľubov, ktorú vie-
dol páter Samuel. Na tomto mieste 
stál kríž už od dávna, keď ešte Kar-
lova Ves bola malou dedinkou.
Atmosféru trojdnia hodových sláv-
ností dotváral bohatý program na 
námestí sv. Františka a v Líščom 
údolí, ktoré zabezpečovalo vedenie 
Mestskej časti Karlova Ves.
Vyvrcholením slávnosti bola sláv-
nostná svätá omša v nedeľu 28.sep-
tembra 2014 o 11:30 hod. v kostole 
sv. Michala Archanjela, ktorej hlav-
ným celebrantom bol Devínsky pán 
farár Mons. Marián Gavenda, ktorý 
sa Karlovešťanom veľmi srdečne 
prihovoril. V homílii sa venoval 
problematike anjelov, ich úloh 
a vzťahu k ľuďom. V druhej časti 
hovoril o evanjeliu dnešnej nedele 
a Svätom písme, v ktorom sa nám 
Pán Boh prihovára.  Po sv. omši 
bolo agapé a potom obed.
Na samotný deň sviatku sv. Micha-
la Archanjela 29. septembra 2014 
bola slávnosť v chráme nesúcom 
jeho patrocínium, ktorej predsedal 
páter Samuel a koncelebrovali všet-
ci kňazi – minoriti Bratislavského 
kláštora.

keď sa ideme zabaviť do mesta. Nemali 
by sme na neho zabúdať, keď vyberáme 
program v televízii. Nemali by sme ho 
v sebe umlčať, keď rozprávame rozjare-
ne vtipy. Možno si práve na konci roka, 
v Silvestrovskú noc máme uvedomiť, 
že všetko svetské je pominuteľné. Rok 
sa strieda s rokom a hodiny nášho času 
neustále tikajú. Možno práve na prelo-
me rokov stojí za to, urobiť rozhodnutie 
v zmysle niečoho trváceho, večného. Na 
konci roka často bilancujeme a prajeme 
si všetko dobré, dávame si predsavzatia 
a veríme, že nový rok bude lepší, že aj 
my budeme lepší. A to dokážeme iba 
s Ním, s našim Bohom. Boh vlastní vše-
tok čas, je večnosť, je budúcnosť, je náš 
cieľ...                                M. Važanová  

 KArlovesKí fArníci dôstojne oslávili sviAtoK 
svojho pAtrónA  sv. MichAlA ArchAnjelA
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Pred nedávnom ma môj priateľ upozor-
nil na publikáciu, ktorá vyšla v nakla-

dateľstve Dobrá kniha pod názvom: RA-
DOSŤ, HUMOR, SMIECH a ich úloha v 
(duchovnom) živote. Autorom je jezuita 
James Martin, SJ z USA. Keďže už som 
od neho čítal inú, veľmi dobrú knihu, kú-
pil som si aj túto.
Nechcem Vás zdržiavať približovaním 
obsahu tohto diela, ale chcem sa podeliť 
o jednu, podľa môjho názoru dôležitú vec. 
Autor poukázal na skutočnosť, že väčšina 
z katolíckych veriacich sa pri príchode na 
sv. omšu, počas nej ale aj pri odchode tvári 
veľmi vážne, možno až zachmúrene. Rov-
nako je tomu aj počas liturgie a tiež aj pri 
dávaní si znaku pokoja.

Zaujalo ma to a tak som sa pri via-
cerých sv. omšiach v našej far-
nosti rozhliadol okolo seba. 
Na moje veľké prekvapenie 
som zistil, že je tomu naozaj 
tak. Ak mám byť korektný 
a spravodlivý, musím sa pri-
znať, že aj ja sám sa tvárim 
takto vážne. Neviem vysvet-
liť, prečo je to tak. No, ako sa 
píše aj v uvedenej knihe, ne-
máme dôvod na takú vážnosť, 
zachmúrenosť a niekedy možno až 
nevrlosť.
Veď pri svätej omši sa stretávame so ži-
vým Bohom a táto skutočnosť by nás mala 
napĺňať úžasom, radosťou a odvahou. 

Viem, že život nie je vždy ľahký, ve-
selý a bez problémov. Myšlienky na 
tieto ťažkosti nám sedia v hlave aj 

počas svätých omší a zamestnáva-
jú našu myseľ. No mali by sme sa 
opakovane pokúšať prežívať li-
turgiu s veselosťou a radosťou 
z Božej prítomnosti.
Nechcem, nemôžem a nepatrí 
sa mi nikoho upozorňovať, či 
kritizovať za jeho osobný po-
stoj k svätej omši. Sám si však 

v rámci tohtoročného adventu 
budem vyprosovať, aby som sa zmenil 

na kresťana s úsmevom na tvári. Pozývam 
aj Vás ostatných, skúsme to! Darujme si 
úsmev!  Vladimír Šimko

dArujMe si úsMev

•  v piatok 3 . 10. 2014 po večernej sv. omši 
sa konala pobožnosť Transitus na pamiatku 
blahoslavenej smrti sv. Františka z Assisi,

• dňa 24. 10. 2014 po večernej sv. omši sa 
nám prihovorila sestra Barbora  Sninčáková  
z Kongregácie sestier Matky Božieho Milosr-
deNStva, ktorá nám priblížila život sv. Faus-
tíny, hovorila o formách Božieho milosrden-
stva aj o spôsoboch, ako ho prejavovať,

• 2. 11. 2014 sa opäť uskutočnila celosloven-
ská akcia Sviečka za nenarodené deti, ktorú 
organizovala pro-life organizácia Fórum ži-
vota s podporou a požehnaním biskupov Slo-
venska. Hlavnou myšlienkou tejto akcie bolo 
spojiť Pamiatku na všetkých zosnulých so 
spomienkou na deti, ktoré sa nemohli narodiť, 
lebo zomreli pri spontánnom, alebo umelom 
potrate. Spomienku na tieto deti sme mohli  
vyjadriť symbolicky večer v tento deň  za-
pálením sviečky a modlitbou, alebo pietnym 
stíšením sa v kruhu rodiny, 

• v týždni od 3. 11. 2014  sa nám pri večerných 
svätých omšiach prihováral a Božie slovo ká-
zal  karloveský rodák Vdp. Benjamín Kosnáč,  
ktorý momentálne pôsobí v USA, 

• počas oktávy po slávnosti Všetkých svätých 
sme sa v kostole sv. Františka o 17.30 hod. 
v rámci dušičkových pobožností spoločne 
modlili za našich zosnulých,

• 3. – 10. 11. 2014 – sa konala farská púť do 
Svätej Zeme,

• v stredu 19. 11. 2014 zavítal do minoritské-
ho kostola sv. Františka v Bratislave Kríž Sve-
tových dní mládeže a to počas svätej omše pre 
žiakov Spojenej školy sv. Františka z Assisi. 

Pápež Ján Pavol II., dnes už svätý, ho 22. aprí-
la 1984 daroval mladým, aby s ním putovali 
po celom svete. Svätý Otec chcel, aby sa kríž 
stal znamením lásky Boha k mladým ľuďom 
vo všetkých kútoch sveta,

• od 29. 11. do 7. 12. 2014 Ružencové brat-
stvo už po piaty krát zorganizovalo modlitby 
v uliciach našej farnosti a to v čase deviatni-
ka pred slávnosťou Nepoškvrneného počatia 
Panny Márie,

• v sobotu 29. 11. 2014 sa pre deti konalo spo-
ločné viazanie adventných vencov; adventné 
vence sme si mohli dať vysvätiť pri svätých 
omšiach v nedeľu 30 11. 2014,

• od 1. 12. 2014 sa nám počas novény pred 
slávnosťou Nepoškvrneného počatia Panny 
Márie, každý deň pri sv. omši o 18.00 hod. 
prihováral a Božie slovo kázal  Vdp. Milan 
Hvizdoš,

• od 1. do 5. 12. 2014 Katolícka jednota v 
rámci adventnej zbierky v našej farnosti zor-
ganizovala pre útulok sv. Františka v Levoči 
zber pánskeho zimného oblečenia, topánok 
a spodnej bielizne. Na potraviny a čistiace 

prostriedky bolo možné prispieť do poklad-
ničky sv. Antona,

• nedele v rámci adventu mohli naše deti vyu-
žiť na nácvik jasličkovej slávnosti,

• v nedeľu 7. 12 2014 po skončení detskej svä-
tej omše sa pre naše deti uskutočnilo stretnu-
tie so sv. Mikulášom, ktorí deťom priniesol aj 
sladké darčeky

•  vianočná spoveď sa bude konať v dňoch  
19.12., 22.12. a 23.12. 2014 (piatok, pon-
delok a utorok) v čase od 17.00 hod. do 
20.00 hod. v kostole sv. Františka;

 
• 25. 12. 2014 po detskej sv. omši (približne 
o 11.00 hod) bude na Námestí sv. Františka 
vianočná akadémia;
 
• 26. 12. o 16.00 hod. sa v Karloveskom 
centre kultúry uskutoční Jasličková  sláv-
nosť, ktorú pripravujú deti z našej farnosti;

ZAZnAMenAli sMe ZAZnAMenAli sMe ZAZnAMenAli sMe

priprAvuje sA
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ruženčiAri putovAli K svojej MAtKe 

VV sobotu 4. októbra 2014 usku-
točnila sa 8. púť ružencových 
bratstiev k Sedembolestnej Pan-

ne Márii do Národnej baziliky v Šaštíne. 
Záštitu nad týmto celoslovenským poduja-
tím prevzal pomocný biskup bratislavskej 
arcidiecézy Mons. Jozef Haľko, ktorý bol 
aj hlavným celebrantom slávnostnej svätej 
omše.

     Po rannej svätej omši vydali sa členo-
via Ružencového bratstva z farnosti sv. 
Michala Archanjela v Karlovej Vsi na 
cestu do Šaštína za svojou Nebeskou 
Matkou. Viezol nás minorita brat Jo-
zef a pri modlitbe posvätného ruženca 
a speve Mariánskych piesní nám cesta 
ubehla veľmi rýchlo. Bazilika už bola 
zaplnená pútnikmi z okresov ďalekého 
Východu, ktorí cestovali celú noc.

     Po privítacom príhovore nasledovala 
prednáška P. Šimona Tyrola OP  na tému 
„Obetovanie v chráme“. Po krátkej pre-
stávke potom nasledovali modlitby, ob-
nova sľubov a zverenie sa Ružencovej 
Panne Márii. O otázkach k téme Ruženec 
a ružencové bratstvá potom hovoril P. 
Melichar Matis OP promótor pre ruženec. 
Potom nasledovala modlitba posvätného 
ruženca s meditáciami.

     Po obedňajšej prestávke, pri ktorej sa kaž-
dý posilnil zo svojich prinesených zásob, 
nasledovala slávnostná svätá omša, ktorej 
hlavným celebrantom bol otec biskup Jo-
zef Haľko. Pripomeňme si aspoň niektoré 
myšlienky z jeho homílie. Na otázku ktoré 
sú tie slová zo Zvestovania, ktoré chce-

me dnes hlboko rozjímať, poukázal na to, 
že dnešnému modernému človeku, ktorý 
hľadá iba zážitok, znejú cudzo a neprí-
jemne. Panna Mária však nad nimi hlboko 
rozjímala a uvažovala. V tej nevýslovne 
mystickej chvíli povedala s vnútornou 
túžbou slúžiť Bohu „Hľa som služobnica 
Pána“. Špecialisti na bibliu, ktorí dôklad-

ne rozobera-
jú každé slo-
vo evanjelia, 
ponárajú sa 
do tej atmo-
sféry, obja-
vili, že Pan-
na Mária tie 
slová povedala s vnútornou túžbou slúžiť 
Bohu. Pri slove služobnica  vyjadrila túž-
bu, radosť, iniciatívu, aktivitu že chce slú-
žiť Bohu, vnútornú motiváciu túžiť slúžiť, 
ochotu vhĺbiť sa do najhlbšieho významu 
toho, čo nám Boh ponúka. Hlboko uvažo-
vala o vnútorných súvislostiach, uvažova-
la o tom vo svojom srdci. Slová Evanjelia 
sú aktuálne, Boh k nám hovorí tu a teraz. 

Modlime sa posvätný ruženec s vedomím 
Božej prítomnosti, s vedomím, že ten 
Otec, ktorého oslovujeme, nás v tej chví-
li počuje, Panna Mária nás vníma, počuje 
čo jej hovoríme. Ruženec je modlitbou 
evanjelia. Modlitba je ako ložisko, súčasť 
nášho vnútorného života, umožňujúca 
pohybovať sa vo vertikálnom smere a pri-

bližovať sa k náš-
mu Pánu Ježišovi 
Kristovi. Tento rok 
všetky ružencové 
bratstvá rozjíma-
jú o skúške viery. 
Cieľom týchto dní 
je obetovať sa. 
Treba rozjímať, 
hľadať súvislos-
ti a prichádzať 
k Panne Márii, aby 
nás obetovala Pá-
novi. V súvislosti 
s problematikou 
rodín je dôleži-
tá obeta a láska. 
Žijeme uprostred 

duchovného zápasu. Je potrebné, aby rodi-
čia viedli deti do chrámu. Ježiš je Synom 
Najvyššieho, Bohu nič nie je nemožné 
a jeho kráľovstvu nebude konca. Je starou 
skúsenosťou, že rodiny, ktoré sa schádzajú 
pri modlitbe ruženca, sa nerozpadnú. Pan-
na Mária nám hovorí: „Urobte všetko, čo 
vám hovorí môj syn“. To sa týka všetké-

ho v našom 
živote, na-
šich aktivít 
aj vzťahov. 
Amen – 
nech sa sta-
ne!

     Po ukonče-
ní bohoslu-

žieb sme 
sa spolu 
s bratom 
Jozefom 
boli po-

modliť pri 
trojuholní-

kovej kaplnke Panny Márie, porozprávali 
sme mu o histórii Šaštína a 450. výročí 

prvého zázraku. Neobišli sme ani stánky, 
pretože sme pamätali na svojich najbliž-
ších doma a potom sme sa už vydali na 
spiatočnú cestu do Karlovej Vsi s vďa-

kou v srdci k našej Nebeskej matke.                                                                                                                                
Vojto Tóth
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Naša babička robievala na Vianoce 
maličké lekvárové buchtičky, po-
sypané makom. Tak to bolo aj 22. 

decembra 1926. Mala ich poukladaných na 
plachte neúrekom – pre deväť členov ro-

diny a aj pre 
pocestného, 
s ktorým sa 
v ich rodine 
vždy počíta-
lo. Keď ich 
už mala ísť 
variť, začala 

sa na svet hlásiť naša mamička. Deduško 
utekal pre pôrodnú babu a babička rýchlo 
vysvetlila chlapcom, ako majú variť buch-
tičky vo vriacej vode, vybrať, pomastiť 
a posypať osladeným makom.
Keď prišiel deduško, navrhol chlapcom, že 
si uľahčia robotu, keď si plachtu s buchtič-
kami dajú bližšie ku šporáku. Áno, máte 
pravdu. Presne to sa stalo. Keď chytili 
plachtu za rohy a zodvihli ju, z množstva 
buchtičiek sa stala buchta jediná. Začali za-
chraňovať, čo sa dalo. Veľmi sa snažili, no 
ich buchtičky sa na tie babičkine nechceli 
podobať.
Odvtedy sa u nich na Vianoce spomínal 
tento príbeh, ako niektorí darmo hľadali 
v buchtičkách lekvár... Ale aj tak boli naj-
lepšie. Prečo? Lebo boli ochutené trpezli-
vosťou, s akou chlapci naprávali svoju chy-
bu. Boli ochutené deduškovým pokorným 
priznaním viny a babičkiným láskavým 
odpustením. Boli ochutené aj veľkou ra-
dosťou všetkých, že mali doma malé „Je-
zulátko“, ako volali našu mamičku.
Aj my máme mamičkine narodeniny spo-
jené s týmto príbehom. Ona nám k nemu 
pridala aj „rodinný recept na šťastie“. Po-
vedala nám: „Viete, nie vždy sme mali na 
stole buchty. Boli časy, keď sme nemali ani 
na chlebík. Ale lásky u nás bolo vždy aj na 
rozdávanie“.
Ja som si tento recept uložila hlboko do 
srdca a odovzdala som ho aj svojím deťom. 
Dnes s radosťou vidí, že ho odovzdáva-
jú svojím deťom – mojím vnúčatám – je 
teda vyskúšaný niekoľkými generáciami. 
Želám všetkým toľko lásky, aby ju mohli 
rozdávať. A nielen v rodine. Ale v rodine 
treba začať - naučiť to svoje deti, tie deti 
zasa svoje deti...
Čím viac lásky rozdáme, tým viac sa nám 
jej vráti a budeme veľmi bohatí. Budeme 
bohatí na Lásku. Katarína

viAnočný 
príbeh

KArlovešťAniA putovAli 
do svätej ZeMe

Stalo sa už tradíciou, že vedenie  kustódie minoritov a farnosti sv. Michala Archanjela 
v Karlovej Vsi organizuje okrem kratších pútí do Marianky, Šaštína, Levoče či Nitry 
každý rok aj veľkú farskú púť pre svojich farníkov na významné pútnické miesta. 

Takou bola vlani púť Po stopách našich vierozvestcov, alebo predtým do Santiaga de Com-
postela a Fatimy (2012), do Poľska pri 70. výročí mučeníckej smrti sv. Maximiliána Kolbe 
(2011), do Lúrd (2008) či Svätopavlovská púť Rím 2009 ako i ďalšie cesty za Svätým 
otcom do Ríma či do Brna. Minulý mesiac takou bola púť do Svätej zeme.

     Svätá zem je krajinou, kde Boh mimoriadnym spôsobom oslovil človeka. Tu vznikli bib-
lické dejiny Starého i Nového zákona. Spomína sa už v knihe proroka Zachariáša. Názov 
Svätá zem je širší pojem než Palestína či Izrael, odstraňuje všetky hranice a povznáša 
sa nad všetky politické udalosti. Je kolískou troch svetových náboženstiev – židovstva, 
kresťanstva a islamu. Navštíviť Svätú zem je nábožensko-duchovným bohatstvom na celý 
život.

     Izrael je štát v oblasti východného pobrežia Stredozemného mora – na Blízkom východe 
a susedí na severe s Libanonom, na východe s Jordánskom, na severovýchode so Sýriou 
a na juhozápade s Egyptom. Prvá historická zmienka je z Merneptahovej skaly v Egyp-
te z 13.st. pr. Kr. Vývoj bol zložitý. Západný breh Jordánu (Judea a Samária) a pásmo 
Gazy, Golanské výšiny, sú od Šesťdňovej vojny v roku 1967 okupované Izraelom. Má 
7 730 400 obyvateľov z ktorých 76 % tvoria Židia. Je domovom aj izraelských arabov, 
Dzúrov,  Samaritánov, kresťanov a iných menšín. Vláda vyhlásila za hlavné mesto Je-
ruzalem, ale OSN to neuznáva a preto väčšina zastupiteľských úradov sídli v Tel Avive. 
Konflikt so susednými arabskými štátmi nie je doriešený. Na severe krajiny je dostatok 
zrážok pre poľnohospodárstvo, takže Galilea je vždy zelená ale Judea je vyplnená púšťou. 
Najnižším miestom je Mŕtve more -408m, najvyšší bod je hora Hermon na Golanských 
výšinách 2814 m n. m. Klíma v krajine je subtropická, darí sa pestovaniu pomarančov, 
banánov, manga, fíg a iného ovocia a plodín. Úspešne sa využíva tzv. kvapková závlaha, 
ako aj výroba solárnej energie.

V pondelok 3. novembra 2014  sa ráno 
o 7 hod., keď páter Martin skontroloval 
prezenciu, pohol autobus s 31 pútnikmi 
od školy sv. Františka v Karlovej Vsi na 
viedenské letisko Schwechat. Po absolvo-
vaní zdĺhavejších ale dôkladných prehlia-
dok a kontrol sme sa konečne pohodlne 
usadili v lietadle 737-700 spoločnosti EL 
AL a 10:55 sme rolovali na ostrý štart. 
Hlboko sme si vydýchli, keď sa lietadlo 
o 11:14  hod. odlepilo od zeme a mohli sme 
pod sebou pozorovať Viedeň. O minútu 
sme už boli nad oblakmi. Letušky sa o nás 
dobre starali a o 14:27 hod. sme šťastlivo 

pristali na Ben Gurion Airport v Tel Avi-
ve. Opäť sme prešli na letisku dôkladnou 
kontrolou. Našim odborným sprievodcom 
po Svätej zemi bol P. Pio Ján Kalinský, 
komisár Svätej zeme pre Slovensko, kto-
rý nám hneď na úvod v autobuse rozdal 
modro-biele čiapky Donato Amato Tours, 
aby sme sa potom medzi množstvom ľudí 
lepšie poznali a orientovali. Našim prvým 
cieľom bol Betlehem. Cestou nás P. Pio 
dôkladne oboznámil so všeobecnými údaj-
mi o Izraeli. Pre incident v Jeruzaleme bola 
cesta uzavretá a tak sme museli obchádzať. 
V Betleheme sme boli ubytovaní v 8-po-
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schodovom Stepherd Plaza Hotel v 2 a 3 
lôžkových izbách s kompletným sociál-
nym vybavením. Mali sme večernú svätú 
omšu v kaplnke a potom večeru formou 
švédskych stolov. Po večeri ešte niektorí 
išli spoznávať večerný Betlehem.
V utorok sme mali raňajky o 07:30 hod 
a 08:35 sme už odchádzali do baziliky Na-
rodenia Pána. Boli sme tam zavčasu, takže 
ešte nebola fronta. Pred nami boli Poliaci 
a tí sa sólovo fotili na schodoch do Jaskyn-
ky narodenia, čím sa čakanie samozrejme 
predĺžilo. Pozerať na striebornú hviezdu 
označujúcu miesto narodenia Spasiteľa bol 
veľmi hlboký dojem. Potom sme boli v ka-
plnke sv. Jozefa, kde mu anjel oznámil, 
že má ísť do Egypta (Mt 2,13), v kaplnke 
neviniatok, ktoré zavraždil Herodes a v ka-

plnke sv. Hieronyma, ktorý tu pracoval 
35 rokov a vytvoril geniálne dielo. V ka-
plnke Dieťaťa Ježiš sú Vianoce neustále. 
O 10 hod. sme mali sv. omšu, hlavným ce-
lebrantom bol P. Martin. „A ty Betlehem, 
v judejskej krajine, nijako nie si najmenší 
medzi poprednými mestami Judey, lebo 
z teba vyjde vojvoda, ktorý bude spravovať 
môj ľud, Izrael“(Mt 2, 6). Hovoril o po-
mazaní Dávida (1 Sam 16, 1-13), meste 
Dávidovom i narodení Pána a zdôraznil, že 
v každom z nás sa má narodiť  Dieťa Ježiš. 
Okrem homílie veľmi zaujímavým bol mo-
tív Narodenia na omšovom ornáte. Potom 
sme išli do kostola sv. Kataríny a do Jas-
kynky mlieka, v ktorej sa nachádza soška 
z Lendaku. O 12 hod. sme sa zúčastnili na 
sviečkovej procesii z kostola sv. Kataríny 
do Baziliky narodenia. Obdivovali sme po-
tom najmä bohatú sakrálnu výzdobu gréc-
kej časti Baziliky a mozaiku zo 6. st. Tieto 
posvätné miesta sa zachovali vďaka tomu, 
že ich cisár Hadrián zasypal, aby vytvoril 
posvätný háj Hadonisovi, takže teraz je 

úroveň terénu o meter vyššie ako pôvod-
ne. S celou bohatou históriou nás podrobne 
zoznámil P. Pio. Baziliku Narodenia začala 
stavať v roku 326 sv. Helena a dokončená 
bola v roku 339. V 15. st. bol vchod zníže-
ný, takže každý kto vchádza, musí sa sklo-
niť pred Pánom. Odtiaľ sme išli na Pole 
pastierov (Beit Sahur). Tam nás zastihol 
prudký lejak, jediný počas celého pobytu 
vo Svätej zemi, ktorý sme však prečkali 
pod strechou v priestoroch, kde kedysi boli 
pastierske obydlia. Potom sme išli do Ain 
Karem (Štedrý prameň), kde Panna Mária 
navštívila svoju príbuznú sv. Alžbetu (Lk 
1,39-56) a na záver sme boli v kostole 
Narodenia sv. Jána, kde P. Pio komento-
val Zvestovanie narodenia Jána Krstiteľa 
a jeho narodenie (Lk 1, 5-25  a 57-80).

V stredu 5.11.2014 sme mali raňajky skôr 
a už o 7 hod. sme odchádzali do Betánie, 
ktorá je síce vzdialená iba 15 stádií (asi 2,7 
km) ale my sme museli ob-
chádzať 15 km kvôli múru. 
Predtým sa dalo prejsť pria-
mo z Olivovej hory. Uvede-
ním do situácie bolo čítanie 
Evanjelia o prijatí Ježiša 
v dome Márie a Marty (Lk 
10,38-42). V homílii hovoril  
potom P. Martin o vzkrie-
sení Lazára (Jn 11, 1-44). 
“Áno, Pane, ja som uverila, 
že ty si Mesiáš, Boží Syn, 
ktorý mal prísť na svet.“ (Jn 
11, 27). Pred ďalšou cestou, 
ktorá viedla do púšte, bola 
dobrým osviežením čerstvá šťava z graná-
tového jabĺčka. Z vrcholu kopca bol pekný 
pohľad na starobylý  kláštor sv. Kozibu 
v údolí. Najkupovanejším artiklom od vy-
sokého a veľmi priateľského beduína boli 
biele šatky. Odtiaľ naša cesta viedla do naj-

staršieho mesta na svete – do Jericha. „Za-
chej, poď rýchlo dolu, lebo dnes musím 
zostať v tvojom dome!“(Lk 19, 5). Ďalším 
bodom nášho programu bolo obnovenie 
krstného obradu v rieke Jordán. Tu nás 
zarazilo oplotenie cesty ostnatým drôtom 
a výstražnými upozorneniami o zamínova-
ní. Odtiaľ naša cesta viedla do Kumránu, 
náleziska vzácnych zvitkov Starého záko-
na z dielne Essenov. Po prehliadke sme tu 
mali obed a potom sme pokračovali k Mŕt-
vemu moru, ktorého dĺžka je 50 km, šírka 
17 km a hĺbka 400 m, takže jeho dno sa 
nachádza 800 m pod hladinou Stredozem-
ného mora. Pobyt pri mori bol príjemný. 
Keď sme odtiaľ odchádzali o 17. hod. ešte 
bola teplota 27 st. Spiatočná cesta sa nám 
však skomplikovala v dôsledku incidentu 
v Jeruzaleme (2 mŕtvi, 8 ranených ). Cesty 
boli uzavreté a policajti kontrolovali každé 
auto. V Betleheme sme ešte išli do špeci-
álneho obchodu s devocionáliami, čo už 
vopred dohodol P. Pio, takže nás už čakali. 
Večeru sme potom mali o 21. hod.
Vo štvrtok boli opäť skoršie raňajky 
a o 7. hod. sme už sedeli v autobuse, aby 
sme pri Božom hrobe boli skôr než sa 
vytvoria dlhé rady. Rannú modlitbu sme 
začínali žalmom 122 (Pozdrav Jeruzale-
mu). Nasledoval výklad o Abrahámovom 
obetovaní na vrchu Morja (Gn 22, 1-19). 
Pred bazilikou výklad a potom prehliadka. 
V Anjelskej kaplnke P. Pio čítal evanjelium 
o zjavení Pána Ježiša Márii Magdaléne  po 
svojom zmŕtvychvstaní (Jn 20, 11-18).V 
kaplnke sv. Heleny nám potom hovoril 
o nájdení a identifikácii Kristovho kríža. 
Pri hrobe Adama nám vysvetlil, že v heb-
rejčine Adam znamená človek – stvorený 
zo zeme. Potom nasledoval výklad evan-
jelia podľa Jána o pohrebe (Jn 19, 38-42) 

a zmŕtvychvstaní (Jn 20, 
1-10) Pána. Svätú omšu 
sme mali o 10. hod. v ka-
plnke s hrubými kamen-
nými múrmi v Bazilike 
Božieho hrobu sme si pri-
pomenuli tajomstvo umu-
čenia a zmŕtvychvstania 
Pána. Tomu sa venoval 
v homílii P. Martin v nad-
väznosti na žalm: „Bože 
môj, Bože môj, prečo si 
ma opustil?“ (Ž 21,2). 
V Arménskej kaplnke sme 
mohli vidieť ženy, ktoré 

z ďaleka pozerali na Pána Ježiša. Potom 
sme pozerali zachovalú pôvodnú podlahu, 
ikonostas, arménsku i grécku časť, miesto 
kde bol podľa tradície Pán Ježiš pribitý 
na kríž a ďalej miesto ukrižovania. Zau-
jímavé bolo rozprávanie P. Pia o bráne k 
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Bazilike Božiemu hrobu, ku ktorej kľúče 
od 12. st. majú moslimovia. Cez obedňaj-
šiu prestávku sme boli pátrom Martinom 
na Via Dolorosa, pri Damascénskej bráne, 
ako aj vo väzení Krista v budove Gréckeho 
ortodoxného patriarchátu, v kostole odsú-
denia a v kostole bičovania Pána Ježiša. 
O 14. hod. sme sa opäť všetci stretli. Pá-
ter Pio nám vysvetlil pri mape Jeruzalema 
z obdobia prvého chrámu 1000 -  586 pr. 
Kr., že po náleze mapy z Magady zo 6. st. 
sa podarilo nájsť umiestnenie niektorých 
významných starých stavieb. Dávidovo 
mesto bolo pod hradbami, kde bol prístup 
k vode, bolo strategicky nevýhodné a ďa-
lej sa mesto rozvíjalo smerom do kopca. 
Prvý Jeruzalemský chrám postavil Šala-
mún (997 pr. Kr.), druhý bol postavený po 
návrate z babylonského zajatia za vlády 
Zorobábela, zničený v roku 70, potom bola 
plošina prázdna. Pod zlatou kupolou me-
šity zo 7. st. sa nachádza kameň „Dom na 
skale“ na ktorom mal byť obetovaný Izák 
(Gn 22). Súčasne nám vysvetlil princíp bu-
dovania „tarzo“. Potom sme sa presunuli 
do Večeradla, kde sa uskutočnila Posledná 
večera, ako aj Zoslanie Ducha Svätého. Tu 
vznikla prvá kresťanská komunita. Z Lu-
kášovho evanjelia P. Pio prečítal časti: 
Príprava veľkonočnej večere, Ustanovenie 
Eucharistie a Označenie zradcu (Lk 22, 
7-23). Potom sme prešli do baziliky Usnu-
tia Panny Márie. Podľa tradície ju odtiaľto 
apoštoli v sprievode preniesli do hrobu. 
Keď o niekoľko dní otvorili hrob, jej telo 
tam už nebolo. Po ukončení pozemského 
života bola zobratá do neba. Kostol Hro-
bu Panny Márie sme navštívili nasledujúci 
deň. Pozreli sme si miesto nájdenia by-
zantských krížov a potom sme už putovali 
k domu veľkňaza Kajfáša, kde bol Kristus 
väznený a vypočúvaný pred veľradou 
a Peter ho na dvore trikrát zaprel. Sväté 
schody, po ktorých kráčal Pán Ježiš, nám 
už osvetľoval spln mesiaca. Rekapituláciu 
dnešného dňa sme robili pri makete Jeru-
zalema.
V piatok ráno viedla naša cesta do Betfa-
ge, na východnom svahu Olivovej hory, 
odkiaľ Pán Ježiš v slávnostnom sprievo-
de zostupoval do Jeruzalema na osliatku 
a zástupy volali „Požehnaný kráľ, ktorý 
prichádza v mene Pánovom!“ (Lk 19, 29-
40). Spomienka na slávnostný vstup Ježiša 
do Jeruzalema sa začala sláviť v Jeruzale-
me pomerne skoro a spomína ju Egéria na 
konci 4. st. ako aj mních Epifánius. Cestou 
sme si ešte pripomenuli Dávidovu cestu na 
Sion, ale i miesto kameňovania sv. Štefana 
(Sk 7, 54-60), či úpadku Šalamúna v jeho 
starobe (3 Kr 11, 1-13). Na prelome 16. 
a 17. st. františkáni pokračovali v tradícii 

sprievodu na Kvetnú nedeľu a od roku 
1933 sa uskutočňuje slávnostným spôso-
bom pod vedením latinského patriarchu 
Jeruzalema. My sme mali v kostole v Bet-
fage sv. omšu s homíliou pátra Martina, 
v ktorej hovoril o túžbe po spravodlivos-
ti a svätosti ako aj o púťach Izraelitov do 
chrámu Pánovho. Po sv. omši sme boli po-
zrieť byzantské hroby z 5.-6. storočia, ktoré 
boli v jaskyniach a uzatvárali sa balvanom. 
Ďalším cieľom bola Eleona s chrámom 
Pater Noster a Oratóriom karmelitánok. 
Tu naučil Pán Ježiš apoštolov modliť sa. 
V kostole je pochovaná francúzska prin-
cezná Aurélia de Bossi, ktorá tu založila 
kláštor karmelitánok. Medzi tabuľami Pa-
ter Noster sme samozrejme vyhľadali tú so 
slovenským textom Otče náš (A. D. 2000), 
ktorá je umiestnená vo vnútri kostola. Keď 

Pán Ježiš zostupoval do Jeruzalema, pla-
kal nad ním, „lebo nespoznalo čas svojho 
navštívenia“ (Lk 19, 41-44). Na pamiatku 
toho tu bol v roku 1955 postavený kostol 
v tvare slzy. Z panorámy sme pozerali na 
mesto Jeruzalem. Dávidovo mesto bolo 
v spodnej časti a vidno ešte časť opevne-
nia. Sivá kupola je Bazilika Božieho hrobu. 
Kostol Márie Magdalény so zlatými vežič-
kami postavil v 19. st. cár Alexander III. 
V Getsemanskej záhrade nás okrem sta-
rých olív zaujal olivovník zasadený v roku 
1964 pápežom Pavlom  VI.  Gethsemani 
znamená olivový lis. Pokračovali sme do  
baziliky Agónie a potom do kostola Hro-
bu Panny Márie. Ježiš sa modlil „Otče, ak 
chceš, vezmi odo mňa tento kalich! No nie 
moja, ale tvoja vôľa nech sa stane!“ (Lk 
22, 42). Učeníci spali (Lk 22, 39-46). Ba-
zilika Agónie, nazývaná tiež Bazilikou 16 
národov je postavená na mieste pôvodného 
chrámu zo 4. st. Miesto, kde sa Pán Ježiš 
krvou potil, pripomína skala pred oltárom 
v bazilike. Podľa protoevanjelia sv. Jakuba 
po usnutí Panny Márie ju v sprievode pre-
niesli a pochovali. Tomáš chýbal, preto sa 
jej o tri dni chcel ísť pokloniť, ale hrob bol 
prázdny. Panna Mária sa mu potom zjavila 

v modrom plášti. O udalosti zajatia Pána 
Ježiša prečítal P. Pio z evanjelia sv. Jána 
(Jn 18, 1-11). Potom nasledovali čítania 
o odsúdení a ukrižovaní Pána Ježiša, ako 
ich opisujú jednotliví evanjelisti a ich ko-
mentovanie.
V piatok majú pobožnosti moslimovia, 
policajti a vojaci preventívne obsadili celý 
priestor, preto sme museli usilovným po-
chodom pokračovať, aby sme do stanove-
ného času (12:00 hod.) prekročili hraničnú 
čiaru. Keď sme vystúpili na kopec, uchýlili 
sme sa do priestorov parku francúzskeho 
kláštora a kostola sv. Anny. Pozreli sme 
si aj vykopávky. V kostole sv. Anny bola 
pokrstená a prežila svoje detstvo Panna 
Mária. Po tejto prestávke sme sa presu-
nuli do Kostola odsúdenia a Kostola utr-
penia. O 15. hod. sa uskutočnila Krížová 
cesta, organizovaná františkánmi na Via 
Dolorosa a o 16. hod. sviečková procesia 
v priestoroch baziliky Božieho hrobu. Vo 
večerných hodinách sme sa presunuli do 
hotela, aby sme sa zbalili, pretože nasledu-
júci deň nás čakal presun do Nazaretu.
V sobotu 8. nov. 2014 sme teda ráno na-
ložili svoje veci do autobusu a po raňaj-
kách sme opustili hotel. Svätú omšu sme 
mali v Betleheme v kaplnke vedľa kosto-
la sv. Kataríny (Cappella del Santissimo). 
Po evanjeliu  (Mt 1, 16-21, 24)  hovoril 
v homílii P. Martin o sv. Jozefovi. Po sv. 
omši sme sa presunuli k Mŕtvemu moru, 
kde niektorí vystúpili a ostatní pokračo-
vali v ceste na Massadu a popoludní sa 
ešte vrátili, aby si užili pohodu pekného 
počasia pri mori. Teplota bola 35 stupňov. 
O 15:30 hod. sme nastúpili cestu do Na-
zaretu. Cestu v autobuse využil P. Pio na 
čítanie zo Svätého písma o Samaritánoch 
i Filištíncoch. Z Lukášovho evanjelia to 
bolo o nepohostinných Samaritánoch (Lk 
9,51-56), o milosrdnom Samaritánovi (Lk 
10, 30-37) aj o uzdravení malomocných 
(Lk 17, 11-19). Z Jánovho evanjelia to 
bolo o Samaritánke pri Jakubovej stud-
ni (Jn 4,1-42). Zo Starého zákona to bolo 
o vojne Šaula s Filištíncami z Prvej knihy 
Samuelovej.  V Nazarete sme sa ubytovali 
v hoteli Galilee. Večer bola o 21. hod. po-
božnosť so sviečkovou procesiou v Bazili-
ke Zvestovania.
V nedeľu bolo potrebné program reduko-
vať kvôli incidentu v Káne Galilejskej, kde 
zastrelili mladého Araba a preto sa ľudia 
búria a cesty sú uzavreté. Prechod okolo 
mesta Naim nám pripomenul vzkriesenie 
syna naimskej vdovy (Lk 7,11-17). Prvým 
cieľom nedeľnej cesty bola Hora Tábor,-
vysoká 580 m. Hora Tábor sa spomína 
v Starom zákone v časoch keď Izraela 
súdila prorokyňa Debora (Sdc 4, 1-24). 
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Zaparkovali sme na parkovisku pod horou 
a odtiaľ nás hore vyviezli veľkokapacit-
né taxíky Mercedes. Počasie bolo krásne 
a z hory bol pekný výhľad. Svätú omšu 
sme mali pod prístreškom na ľavej strane 
Baziliky Premenenia. Páter Martin začal 
svätú omšu slovami Petra „Pane, dobre 
je nám tu.“(Mt 16, 4). V homílii vyjadril 
presvedčenie, že po našej púti v nás bude 
dozrievať to čo sme tu videli, aby sme boli 
citliví na to, čo nám Pán chcel povedať. 
Horu Tábor spomína aj sv. Hieronym. V 4. 
st. bol na hore Tábor postavený kostol, 
ktorý bol v 7. st. zničený.  Križiaci prišli 
v r. 1099, postavili tu kostol a kláštor. Za-
chovaná je absida. Pôsobili tu benediktíni. 
V roku 1620 františkáni odkúpili pozemok, 
ale kostol sa podarilo postaviť až v rokoch 
1921-24. Jedna kaplnka je zasvätená Moj-
žišovi a druhá Eliášovi. Z Hory Tábor sme 
sa vrátili do Nazaretu a o 15. hod. sme išli 
do Baziliky. Po prehliadke tí zdatnejší ešte 
urobili výstup na kopec, ale všetko bolo 
zatvorené.
V pondelok sme odchádzali neskoršie, pre-
tože autobus meškal. Do Kány Galilejskej 
sme nemohli ísť vzhľadom na incident, 
ktorý sa tam uskutočnil a kvôli ktorému bol 
uzavretý prístup. Našim cieľom bola Hora 
blahoslavenstiev. Keď sme prechádzali 
okolo mesta Magdala, ktoré v časoch Pána 
Ježiša patrilo medzi najväčšie, pripomenu-
li sme si Máriu Magdalénu a ženy v Ježi-
šovom sprievode (Lk 8, 1-3). Genezaretské 
jazero je nazývané aj Tiberiadským morom 
a je najnižšie položeným sladkovodným 
jazerom. Vteká do neho Jordán, ktorý po-
tom tečie do Mŕtveho mora. Pri presune do 
Galilei pripomenuli sme si Ježišovu hroz-
bu neveriacim mestám Korozain a Betsai-
da, ako aj Kafarnaumu (Lk 10, 13-15, Mt 
11, 20-24). Na Hore blahoslavenstiev učil 
svojich učeníkov. Blahoslavenstvá (Mt 5, 
1-12) sú v určitom zmysle novým dekaló-
gom. Zdôraznil potrebu byť soľou zeme 
a svetlom sveta (Mt 5, 13-16). Páter Martin 
rozviedol niektoré blahoslavenstvá, veno-
val sa otázke rodín a synode, problematike 
odluky a cudzoložstvu, ako aj teológii tela. 
Páter Pio hovoril o histórii kostola vybu-
dovanom v 4. st ktorý bol zničený. Súčas-
ný moderný postavil v roku 1938 Antonio 
Barluzzi a predstavuje horu. V interiéri sú 
znázornené cnosti, oltáre sú z malachitu. 
Odtiaľ sme sa presunuli do Tabghy, kde 
Pán Ježiš rozmnožil chlieb a ryby, čo opi-
sujú všetci evanjelisti (Mt 14, 13-21, Mk 
6, 30-44, Lk 9, 10-17, Jn 6, 1-15). Tabgha 
znamená 7 prameňov. Kostol postavený 

okolo roku 350 bol zničený zemetrasením 
a potom bol postavený okolo roku 480. 
Mozaiky sú z 5. st. V roku 1311 získali 
pozemok benediktíni. V mieste Primátu sv. 
Petra, kde sa Ježiš trikrát opýtal Petra či ho 
má rád, sme mali svätú omšu. Pod oltárom 
sa nachádza kameň Menza Christi, kde 
jedli chlieb a ryby. Po prehliadke kostola 
sme sa presunuli do reštaurácie, kde sme 
si pochutili na Petrovej rybe a potom sme 
trávili príjemnú pohodu na brehu Geneza-
retského jazera. Odtiaľ sme išli do prísta-
vu a absolvovali sme príjemnú plavbu po 
jazere. Boli sme vďační za prekvapenie a 
milú pozornosť, že na začiatku plavby, za 
zvukov našej hymny, vztýčili na lodi našu 
vlajku. Vypočuli sme si evanjelium o utí-
šení búrky na mori  (Mk 4, 35-41, Lk 8, 
22-25) a o tom ako Peter kráčal po mori 
k Ježišovi (Mt 14, 22-33, Mk 6, 45-52, 
Jn 6, 16-21). Potom sme ešte spoločne 
zaspievali pieseň Ó Pane, aj na mňa si sa 
pozrel. Po skončení plavby sme išli do Ka-
farnaumu, kde sme si pozreli kostol, dom 

kde Ježiš uzdravil Petrovú testinú ( Mt 8, 
14-15), vykopávky a starú synagógu. V 
Kafarnaume a okolí Ježiš urobil najviac 
zázrakov, uzdravil tu mnoho posadnutých 
a chorých (Mt 8, 16-17). O 16:45 hod. sme 
sa vydali na spiatočnú cestu do Nazaretu, 
kde nás po večeri čakalo už záverečné ba-
lenie batožiny na cestu domov.
V utorok 11.novembra 2014 sme si ráno 
ešte pozreli expozície Múzea Baziliky 
Zvestovania ako aj Starobylú dedinu Na-
zareth a rozlúčili sme sa s Bazilikou Zves-
tovania. Potom sme sa už nastúpili do 
autobusu a s modlitbou na perách sme sa 
vydali (o 09:09 hod) na cestu k pobrežiu 
do prístavného mesta Haifa a na Horu Kar-
mel. Haifa sa spomína už v 4. st. a v 5. st. 

tam prišli Židia. Viedla tu cesta Via Mari. 
Je vzdialená 42 km od Libanonu, odtiaľ 
až po Egypt sa tiahnu nížiny. V Izraeli je 
iba jedna železničná trať a tá vedie pozdĺž 
pobrežia, takže v Haife sme mali možnosť 
vidieť moderné vlakové súpravy ako aj 
žeriavy a prekladisko tovarov nákladného 
prístavu. Je to veľké prístavne mesto a má 
asi 300 000 obyvateľov. Karmelský človek 
je z obdobia 15 000 rokov pred Kristom 
(obdoba Neandertálskeho). Karmel sa naj-
častejšie spomína v súvislosti s obetou Eli-
áša a s Pannou Máriou. Bol tu vybudovaný 
kláštor rádu, ktorí uctievajú Pannu Máriu 
a Eliáša, nazývajú sa karmelitáni. Súčasný 
kláštor má názov Stella Maris Monaste-
ry. V kostole na vrchu Karmel sme mali 
slávnostnú svätú omšu na záver nášho 
putovania. Pri ceste z Karmelu sme sa na 
chvíľočku zastavili aby sme si odfotili 
Bahritské záhrady a potom sme pokračo-
vali bez zastávky až do Tel Avivu, odkiaľ 
sme odlietali z letiska Ben Gurion Airport  
lietadlom spoločnosti EL AL do Viedne na 

letisko Schwechat, kde nás čakal autobus, 
ktorý nás dopravil do Karlovej Vsi.
V utorok 2. decembra 2014 sme sa stre-
tli v Pastoračnom centre, aby sme si, plní 
hlbokých dojmov, pozreli časť fotografií 
z našej farskej púte a spomínali na bohaté 
duchovné zážitky z miest kde sa narodil, 
žil a učil, za nás trpel a zomrel, ale vstal 
zmŕtvych, náš Spasiteľ Ježiš Kristus. Naša 
hlboká vďaka patrí Pánu Bohu, že sme to 
mohli prežívať a v zdraví sa zase mohli 
vrátiť. Úprimne ďakujeme našim kňazom 
čo nás sprevádzali, pátrovi Piovi a pátrovi 
Martinovi, za odborný výklad, vysluhova-
nie sviatostí a za trpezlivosť. Veríme, že sa 
to všetko zúročí v našom živote.

Vojto Tóth
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