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Počas každej svätej omše prežíva-
me zázrak Kristovej obety, keď sa 

chlieb a víno premieňa na Jeho telo 
a krv. Hoci túto premenu nevidíme 
voľným okom, je tu vždy prítomná, 
o čom sa mohli presvedčiť i často 
pochybujúci svedkovia mnohých zá-
zrakov, ktoré sa doteraz udiali na 132 
miestach sveta, z toho 69 v Taliansku. 
Dovolím si tu spomenúť zázrak, kto-
rý sa odohral v roku 750 
v Lanciane, kde maloverný 
baziliánsky mních, pochy-
boval o tom,  či je v pre-
menenej hostii skutočne 
Božie telo. Prosil Pána, aby 
mu dal pevnú vieru a pri 
jednej svätej omši sa, po 
premenení,  hostia zmenila 
na kúsok Božieho Tela a 
víno na päť hrudiek Krvi. 
Viera kňaza bola obnove-
ná, Eucharistický zázrak 
začal byť uctievaný a sväté 
ostatky sú dodnes uchované 
v kaplnke kostola v Lancia-
ne. V rokoch 1971 – 1981 
sa zistilo, že Telo pochádza 
zo srdca, presnejšie z ľavej 
komory, obsahuje žily, cie-
vy i rozvetvený bludný nerv a žiadne 
konzervačné látky.  V Krvi sú prítom-
né všetky časti séra, ako v krvi človeka 
a krvná skupina je AB. 
Neskôr, v 13. storočí v Luttichu zas 
zbožná mníška Juliana, z cisteriánske-
ho kláštora,  vo vytržení videla jasný 
mesiac s tmavým pruhom a sám Spa-
siteľ ju poučil, že toto tienisté miesto 
na mesiaci znamená, že v cirkevnom 
roku chýba ešte jeden sviatok, ktorým 

Sviatok NajSvätejšieho tela 
a krvi PáNovej a SláveNie euchariStie. 

by sa uctievala Sviatosť lásky. Mníška 
sa zverila luttišskému biskupovi Ró-
bertovi, ktorý v r. 1247 povolil sláviť 
sviatok Božieho Tela v biskupskom 
chráme sv. Martina. (Na celú cirkev sa 
sviatok rozšíril o niečo neskôr.)
Ustanovenie Eucharistie si pripomína-
me na Zelený štvrtok. Až do 13. sto-
ročia bol tento deň i dňom pamiatky a 
oslavy Boha za dar Eucharistie. Keď-

že sa vo Veľkom týždni sústreďujeme 
najmä na Kristovo utrpenie a smrť, 
vyhradil sa pre slávenie ďalší deň - 
štvrtok po nedeli Najsvätejšej Trojice. 
Slávenie sviatku Najsvätejšieho Kris-
tovho tela a krvi - „Božie telo“ rozšíril 
na celú cirkev v roku 1264 pápež Ur-
ban IV. Hoci sa v prvé roky slávnosť 
odohrávala iba v kostole, postupne, 
zrejme vďaka stredovekej túžbe ľudí 
vidieť Sviatosť oltárnu, sa začali ko-

nať sprievody – procesie, pri ktorých 
sa ulicami nesie Oltárna sviatosť. 
U nás v strednej Európe je zvykom 
postaviť i štyri oltáre a robiť pri nich 
zastavenia zakončené sviatostným 
požehnaním. Kňaz pri každom oltári 
číta evanjelium obrátený na štyri sve-
tové strany, aby bol ľud uchránený od 
živelných pohrôm. Podľa iných názo-
rov, sa štyri čítania evanjelia čítajú zo 

štyroch oltárov preto, aby sa 
ukázalo, ako sa štyria evan-
jelisti zhodujú v tom, že 
Syn Boží sa stal človekom, 
aby nás vykúpil. Slávnost-
ná procesia s Najsvätejšou 
Sviatosťou v monštrancii je 
oslavou zmŕtvychvstalého 
Krista Spasiteľa a zároveň 
vyznaním našej viery, rov-
nako ako posilnením pre 
veriacich, ktorí cítiac sa ako 
Boží ľud, kráčajú za svo-
jím Pánom a ohlasujú vieru 
v „Boha s nami a pre nás“. 
Slávenie Eucharistie je vr-
cholom každej svätej omše. 
Eucharistia je obetou celej 
cirkvi, ktorá nás zjednocuje 
s Pánom i medzi sebou na-

vzájom. Už pred vstupom do kostola 
by sme mali odložiť všetky myšlienky 
na veci tohto sveta a upriamiť svoju 
myseľ na oslavu Vzkrieseného Krista 
medzi nami.  Je dobré počúvať Božie 
slovo s otvoreným srdcom a občas si 
uvedomiť, že všetko naše konanie po-
čas svätej omše má hlbší význam, než 
sa javí navonok. Pohyby a držanie tela 
vyjadrujú vnútorný stav celého mod-
liaceho sa spoločenstva. Státie vyjad-

cas sv Michal jun 2014.indd   1 14.5.2014   21:41



2

SVÄTÝ MICHAL farský časopis  •  jún 2014  •  ročník XXI

ruje synovskú slobodu, ktorú nám na 
Veľkú noc daroval Kristus, keď nás 
vyslobodil z otroctva hriechu. Sedenie 
vyjadruje vnímavosť srdca Márie, kto-
rá sediac Ježišovi pri nohách, počúva-
la jeho slová a kľačanie alebo hlboký 
predklon značí, že sa cítime malí pred 
Najvyšším. Kľačanie pred Eucharis-
tiou, vyjadruje vieru v skutočnú prí-
tomnosť Pána Ježiša v Oltárnej svia-
tosti. Zároveň nás pokľaknutie pred 

Eucharistiou vychováva k tomu, aby 
sme sa neklaňali modlám zhotoveným 
ľudskými rukami, a pomáha nám ver-
ne, poslušne a s úctou poslúchať toho, 
ktorého uznávame za jediného Pána 
Cirkvi a sveta.
Blíži sa sviatok Božieho tela a my bu-
deme mať príležitosť náležite si uctiť 
veľkú Obetu Ježiša Krista a vydať ve-
rejné svedectvo o viere v Najsvätejšiu 
sviatosť. Rovnako dôležité je naplno 

prežívať každé slávenie Eucharistie, 
obzvlášť to nedeľné. Od starostlivej 
prípravy na omšu, cez radostné sláve-
nie a sústredenosť až po spev, ku kto-
rému prispejeme svojím, hoc aj trocha 
falošným, hlasom. Snažme sa naplno 
prežívať nedeľnú svätú omšu, ktorá 
nás zhromažďuje ako Božiu rodinu 
okolo stola Božieho slova a Chleba 
večného života. 

 M.Važanová 

 k úcte SedemboleStNej

V utorok 20.mája 2014 sa členo-
via Rytierstva Nepoškvrnenej 

a členovia Ružencového bratstva zišli 
v Pastoračnom centre na svojom pra-
videlnom spoločnom stretnutí k úcte 
Panny Márie. Stretnutie otvoril a vie-
dol páter Martin Mária Kollár OFM-
Conv.

     Na úvod zaznela Mariánska pieseň 
a potom modlitba k sv. Maximiliáno-
vi. Potom sme si pripomenuli hlavné 
zásady učenia sv. Jána Pavla II. o te-
ológii tela, čo bolo predmetom pred-
chádzajúceho stretnutia. Páter Martin 

vysvetlil rozdiel medzi pojmami  „za-
svätenie sa“ (Pánu Bohu) a „zverenie 
sa, odovzdanie sa“ (Panne Márii). 
Nosným bodom programu bola úcta 
k Panne Márii, dogmy o Panne Márii, 
jej výnimočné postavenie, jej zjedno-
tenie sa s Božou vôľou. Pri odovzdaní 
sa Panne Márii prichádza blahodárny 
pokoj.

     V ďalšej časti sme spomínali na far-
skú púť s pátrom Luciánom v Poľ-
sku a na niektoré udalosti zo života 
sv. Maximiliána Kolbe ako aj na jeho 
zásadu „Najprv poslušnosť, potom 

nábožnosť.“ V organizačnej časti 
odznela ponuka k účasti na púti do 
Medžugoria 25. mája 2014, ako aj 
požiadavka k účasti na voľbách do 
Európskeho parlamentu 24. mája 
2014.

     V diskusii sa potom hovorilo 
o niektorých problémoch bežného 
života, o roztržitosti pri modlitbe 
a zásade nevracať sa, ale v modlitbe 
pokračovať.     V bratskom úprimnom 
spoločenstve vyhradený čas veľmi 
rýchlo ubehol a páter Martin stretnu-
tie ukončil.                         Vojto Tóth
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Staroba je prirodzená vývojová fáza 
človeka, preto treba s ňou počítať 

a pripraviť sa na ňu. Nie je dobré, keď do-
ľahne na nepripraveného človeka. Veľmi 
výrazný vplyv na človeka má odchod do 
dôchodku a podľa môjho názoru tento pre-
chod je v súčasnosti, poznačenej vysokým 
pracovným a  životným tempom, zasahuje 
človeka oveľa intenzívnejšie a dôraznej-
šie, so všetkými svojimi dôsledkami, než 
v minulosti.
Nie je úlohou tejto seminárnej práce opi-
sovať to, čo už bolo napísané mnohými re-
nomovanými autormi, ale predsa nemož-
no obísť niektoré ich myšlienky. Teraz 
však radšej siahnem do svojich vlastných 
skúseností. Pri rozhovoroch sa obyčajne tí 
mladší, myslím tým strednú generáciu do-
spelejšieho veku, vyjadrujú, že sa tešia na 
dôchodok. Zvyknem ich trochu pribrzdiť 
v prílišnom optimizme a zdôrazniť, že sa 
na to treba pripraviť a prináša nielen via-
cej voľného času, ale i rôzne problémy. 
Aj otázka času je relatívna, pretože v tom 
veku potrebuje človek na tú istú činnosť 
podstatne viacej času ako predtým.  Keď 
som pracoval v istom bratislavskom závo-
de ako technológ, resp. neskôr ako vedúci 
oddelenia, mal som troch spolupracovní-
kov, ktorí boli v rovnakom veku. Jeden bol 
mojim priamym podriadeným a bol vedú-
cim výroby fenol-formaldehydových ži-
víc, druhý bol vedúcim v susednej výrobni 
lisovacích hmôt a ten tretí bol referentom 
technického rozvoja a zlepšovacích návr-
hov a sídlil v susednej kancelárii., takže 
som s nimi mal veľmi blízky kontakt. Boli 
to skutočne svedomití a zodpovední pra-
covníci. Pracovná doba bola od  06:00 do 
14:00 hod. Prví dvaja odchádzali z práce 
presne. Ten prvý išiel popoludní cez Ahoj 
do lesov v oblasti Kamzíka a vracal sa až 
podvečer. Ten druhý trávil popoludnie pri 
vode s udicou v ruke. Ten tretí strávil svo-
ju pracovnú dobu a potom ešte ďalšie ho-
diny, aby zastihol aj druhú smenu , vo fab-
rike a až potom si sadol k administratívnej 
práci, takže nikdy neodchádzal z práce 

pred 18 hodinou a nemal žiadne hoby. 
Všetci traja rovesníci odišli do dôchodku 
v rovnakom čase. Už ako dôchodca, sa ten 
prvý vybral každý deň ešte skoršie do ob-
ľúbených lesov a ten druhý mal zase via-
cej času presedieť na brehu s udicou. Ten 
tretí však okrem svojej práce v zamestnaní 
nemal žiadnu záľubu a tá zmena na neho 
doľahla veľmi tvrdo. Nebol pripravený 
na takú radikálnu zmenu životného štýlu 
a o niekoľko mesiacov sme ho boli odpre-
vadiť na jeho poslednej ceste. Priznávam, 
že týchto troch spolupracovníkov som mal 
stále pred očami, často som na nich myslel 
a zobral som si z toho ponaučenie. Kúpili 
sme na Kopaniciach starú chalupu s veľ-
kou záhradou a tiež sme sa potom tešili, 
že tam budeme tráviť dôchodok. Bohužiaľ 
strávili sme tam spoločne iba niekoľko ro-
kov, lebo manželka zomrela na rakovinu 
vo veku  48 rokov. Príčinou podľa môjho 
názoru, bolo pracovné prostredie chemic-
kého závodu, v ktorom pracovala. Zostal 
som s tromi deťmi sám. Najmladšia dcére 
bola ešte školopovinná. Bol som teda otec 
i matka, dedo aj babka. Nebolo to ľahké 
ani jednoduché, ale s pomocou Božou sme 
to zvládli. Dcéra v kritickom období zvlá-
dla strednú školu a potom i vysokoškolské 
štúdium. Moja vnučka vlani  už ukončila 
úspešne štúdium na Univerzite sv. Cyrila 
a Metoda v Trnave, starší vnúčik študuje 
na gymnáziu a mladší na základnej ško-
le. Keď boli malí a ja mladší, spoločne 
sme trávievali veľa času v lesoch, na vy-
chádzkach a iných aktivitách, ale teraz po 
operácii oboch kolien, už moja mobilita 
nie je dostačujúca, tak sa aspoň idem po-
zrieť, keď hrajú futbal. To uvádzam preto, 
aby som podporil tézu, že vzťah k deťom 
a vnukom je jedným z najvýznamnejších 
zdrojov uspokojovania potreby citovej is-
toty a predstavuje pre starších ľudí určité 
zázemie.
Spomeniem ešte jednu skúsenosť. Môj 
otec pracoval ako železničiar a verný svo-
jim zásadám, aj do dôchodku išiel presne, 
teda v šestdesiatke.  Keď si však porobil 

všetky práce okolo domu a v záhrade, na-
stúpil do práce vo Vodárni a pracoval ešte 
19 rokov. V kolektíve mladších spolupra-
covníkov sa cítil dobre a myslím, že bol 
obľúbený. Keď sa však priblížila 80-ka, 
závodná lekárka mu už ďalšiu prácu ne-
chcela povoliť. Pôsobilo to na neho veľmi 
nepriaznivo a začal chradnúť. Kým mohol 
robiť v záhrade, ešte bolo dobre. Potom 
však prišla dlhá a tuhá zima, spojená s nú-
tenou nečinnosťou a to ho zlomilo. Hovo-
ria, že na pohrebe bolo veľa ľudí a hasi-
čov, ktorých bol dlhoročným veliteľom. 
Nebol som schopný to vnímať, mal som 
otca veľmi rád.
Čo sa týka mojich vlastných osobných 
skúseností, spomenul by som iba, že fa-
kulta potrebovala technológa v mojom 
odbore a preto ma z podniku vyreklamo-
vali (vtedy sa nedalo len tak odísť) a ja 
som potom až do dôchodku pôsobil medzi 
študentmi. Zostať sám medzi štyrmi ste-
nami paneláku a počúvať neustále vŕtanie 
a búchanie, pretože všetci noví nájomní-
ci začínajú tým, že prerábajú byt, by bola 
pre mňa veľmi trpká a neúnosná zmena 
životného štýlu, keďže som si zvykol byť 
medzi mladými, preto študujem, pričom 
chcem zdôrazniť nevýslovnú dôveru v 
Pána. Bez jeho pomoci by som to nezvlá-
dol a veľmi si uvedomujem  Jeho slová 
„bezo mňa nemôžete nič urobiť“ (Jn 15,5) 
ako aj starozákonné ubezpečenie „ja som 
Pán, Boh tvoj, čo za pravicu ťa držím, čo 
k tebe hovorím: neboj sa, ja ti pomáham. 
Nebojže sa, červíček,“ (Iz 41, 13-14) .
 Aktívne sa podieľam na činnosti Ružen-
cového bratstva vo farnosti, v práci Zdru-
ženia kresťanských seniorov, či Senior 
klubu, ako aj v Rade oldskautov SLSK 
a trochu aj v Duchovnej rade.
     Ak teda treba vyjadriť vlastný názor 
na starobu, povedal by som, že keď nám 
dobrotivý Pán Boh dožičí starobu, treba ju 
podľa možnosti vyplniť aktívne a zmys-
luplne. Na starobu je potrebné myslieť 
oveľa skôr, než sa ona ohlási a pripraviť 
sa cieľavedome a rozumne na jej príchod. 

rodiNa a medzigeNeračNé vzťahy –
SemiNárNa Práca  „ S t a r o b a“ – vojtech tóth, 3.r. Nor

Ťarcha veku je ľahšia pre toho, 
kto cíti, že si ho mladí ctia a milujú

(Cicero)
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Je dobré, keď má človek nejaký program, 
nejaké hoby, čomu sa bude môcť potom 
venovať Ja napríklad neuznávam vysedá-
vanie v krčmách pri pive a planých rečiach 
ale ani americké akčné filmy, či plytké te-
levízne seriály, alebo bezduché zábavy. 
Za veľmi užitočné považujem štúdium 
na Univerzite tretieho veku. Je potrebné, 
podľa môjho názoru, viacej využívať po-
byt v prírode a obdivovať krásu stvoren-
stva a konštatovať, že „Boh videl všetko 
čo bol učinil, a hľa bolo to veľmi dobré“ 
(Gn 1,31). Musíme však dbať, aby sa to 
necitlivým zásahom človeka neničilo a 
nezničilo, ale zachovalo pre nasledujúce 
generácie. Treba myslieť aj na to, že raz 
budeme musieť zúčtovať talenty, ktoré 
sme od Pána dostali. Každý vek má svo-
ju krásu a svoje úlohy. Aj Mojžiš už bol 
starý, keď mu Boh zveril poslanie vyviesť 
vyvolený ľud z Egypta. Svätý otec Ján 
Pavol II. nám pripomínal: „Pán v každom 
veku žiada od každého príspevok vlast-
ných talentov“. Staroba, tak ako každé iné 
obdobie ľudského života, má svoje klady 
aj zápory, má svoju krásu a svoje úlohy. 
V Božom slove má pokročilý vek veľkú 
vážnosť a je znakom Božej blahosklon-
nosti.  Stačí spomenúť Abraháma, Alžbetu 
a  Zachariáša, či Tobiáša, ktorý pozorne 
zachovával Boží zákon a trpezlivo znášal 
slepotu.  
Niektoré národy si starobu ctia a vážia, 
kým iné už oveľa menej, a riadia sa zá-

sadami, podľa ktorých prvé miesto má 
bezprostredná užitočnosť a produktivita 
človeka. Je smutné, že sa tieto tendencie, 
čím ďalej tým viac uplatňujú aj u nás, čo 
sa prejavuje vo vyjadreniach mladých ale 
aj v praktickom prístupe strednej gene-
rácie, ktorá zabúda, že to všetky ich tiež 
čaká. S prejavmi neúcty sa stretáme na 
každom kroku, trebárs i pri nastupovaní 
do električky.
Samozrejme, že staroba prináša rôzne ob-
medzenia, starosti, bolesti a trápenia. Tie 
sú však na to, aby sme ich trpezlivo, s odo-
vzdanosťou do vôle Božej prekonávali. Je 
veľmi nepríjemné a zdrvujúce konštato-
vanie, keď človek cíti, že s pribúdajúcim 
vekom a ťažkosťami je človek deťom na 
obtiaž. Svätý otec JP II. už dávnejšie po-
ukázal na to, že i vlastná rodina vytláča 
starých ľudí na okraj spoločnosti.  V spo-
menutom Apoštolskom liste nás Ján Pavol 
II., ktorý na vlastnom tele pocítil ťarchu 
staroby a choroby, ubezpečuje: „Keď Boh 
dovolí, aby sme trpeli chorobami, samo-
tou alebo z iných dôvodov spojených 
s našim vekom, vždy nám dáva aj milosť 
a silu spojiť sa s väčšou láskou s obetou 
Božieho Syna a intenzívnejšie sa zúčast-
niť na jeho pláne spásy. Buďme o tom 
presvedčení: on je náš Otec, Otec bohatý 
na lásku a milosrdenstvo!“ Svätý Pavol 
nás utešuje a ubezpečuje slovami: „Ako sa 
v nás rozmnožujú Kristove utrpenia, tak sa 
skrze Krista rozhojňuje aj naša útecha“ (2 

Kor 1, 5). Modlime sa preto so žalmistom 
„Pane, nauč nás rátať naše dni, aby sme 
našli múdrosť srdca“ (Ž 90, 12). Modlit-
ba, rozhovor s Pánom a dôvera, sú dôle-
žité počas celého nášho života, ale najmä 
v pokročilejšom veku, ktorý je časom 
dokončenia ľudského údelu a je súčasťou 
Božieho plánu, aby mohol človek lepšie 
pochopiť zmysel života a nadobudnúť tú 
„múdrosť srdca“. Staroba je definitívnou 
etapou ľudskej zrelosti a vyjadrením Bo-
žieho požehnania, preto denne v rannej 
modlitbe ďakujem Bohu, že som si odpo-
činul a opäť sa zobudil. Je to Jeho dar!
Uvedomujem si starosti a bolesti, ktoré 
staroba prináša, preto by som chcel za-
končiť slovami Svätého Otca Benedikta 
XVI: „ Je skutočne potrebné náležite zdô-
razňovať absolútnu a najvyššiu dôstojnosť 
každého ľudského života. Učenie, ktoré 
Cirkev neprestajne hlása, sa s dobou ne-
mení: ľudský život je krásny a prežíva sa 
v plnosti, aj keď je slabý a často zahalený 
v tajomstve utrpenia. Svoj zrak musíme 
obrátiť na ukrižovaného Ježiša: svojou 
smrťou na kríži chcel mať podiel na bo-
lesti celého ľudstva. V jeho utrpení z lásky 
vidíme najvyššiu možnú spoluúčasť“

Porov. Mt 25, 14-28
Ján Pavol II.: Jeseň života, Apoštolský list starším. 
Vyd. Don Bosco, 1999, s.14. ISBN 80-88933-39-0
Porov. Tob. 3, 16-17
J.P.II: Jeseň života, s. 21
Posolstvo Svätého Otca Benedikta XVI. k 17. sve-
tovému dňu chorých. In: Rodina Nepoškvrnenej, 
č.1/2009, s.27

Každú nedeľu pred 10-tou hodinou ožije 
nádvorie pred kostolom sv. Františka 
radostným ovzduším mladých ratolestí 
cirkvi – detičkami so žiariacimi očka-
mi a úprimnými srdiečkami,  sprevá-
dzanými rodičmi či starými rodičmi, 
ktoré idú na detskú svätú omšu. všetci 
sa tešia na stretnutie s Pánom ježišom, 
ktoré im sprostredkuje páter martin, 
obľúbený mladý kňaz našej farnosti. 
deťom sa venuje nielen v škole na ho-
dinách náboženstva či v telocvični, na 

detSké Sväté omše doméNou Pátra martiNa
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stretkách s miništrantmi či pri hrách, 
športe, výletoch, detských a miništrant-
ských letných táboroch, či zimnej lyžo-
vačke,  ale i pri mnohých ďalších far-
ských aktivitách. je obetavý, srdečný, 
vždy ochotný pomôcť a preto ho všetci 
majú radi.
6. Veľkonočná nedeľa, 25. máj 2014. Nád-
herná májová pohoda najkrajšieho mesia-
ca, zasväteného našej Nebeskej matke 
Panne Márii. Sú to vždy veľmi radostné 
stretnutia detí, rodičov i starých rodičov, 
ale dnes osobitne. Všetko je vyzdobe-
né, ale najkrajšou ozdobou okolo oltára 
je množstvo miništrantov, ktorí svojou 

službou vyjadrujú svoju lásku k Pánu Je-
žišovi. V kostole sa ozýva radostný spev 
malých speváčikov vo vzácnom súzvuku 
so staršími, rodičmi či príbuznými. V pr-
vých laviciach sú chlapci a dievčatá odetí 
v bielom, aj v tom je súlad s liturgiou, s 
radosťou v tvári, lebo včera mali svoj naj-
krajší deň – Prvé sväté prijímanie a dnes 
sa znovu úprimne tešia, že môžu prijať 
do svojho srdiečka Pána Ježiša. Po evan-
jeliu je radosť počúvať ich odpovede na 
otázky pátra Martina. Svedčia o tom, že 
ich príprava bola svedomitá. Svoju lásku 
vyjadrujeme v spoločných modlitbách. 
„Aby sa mi darilo v škôlke“, „aby naše bá-

bätko bolo zdravé“, „Pane Ježišu, prosíme 
za miništrantov“ tak zneli úprimné prosby 
tých najmenších. A potom najradostnejšia 
chvíľa slávenia Eucharistie. Sväté prijíma-
nie. Najprv deti a potom dospelí, vo vzá-
jomnej jednote. Radosť v srdci z toho mo-
hutného vyznania lásky k Pánu Ježišovi. A 
na záver ešte malé zašumenie pri farských 
oznamoch, keď páter Martin oznámil, že 
pani kostolníčka pozýva na malé agapé. 
A tak slávnostné nedeľné slávenie svätej 
omše končilo príjemnými stretnutiami a 
rozhovormi farského spoločenstva na ná-
dvorí kostola pod sochou  našej patrónky 
Panny Márie.                             Vojto Tóth

veľkoNočNé trojdNie
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• 27. apríla 2014 sme v  Cirkvi slávili 
sviatok Božieho milosrdenstva. Tomuto 
sviatku predchádzal deviatnik k Božie-
mu milosrdenstvu, ktorý sme sa modlili 
v určené dni  vždy o 17.45 hod.
• V nedeľu 27. 4. 2014 sa v našej far-
nosti začali zbierať podpisy na podporu 
petície za vyhlásenie referenda s otáz-
kami týkajúcimi sa ochrany posvätnosti 
manželstva a rodiny založenej na celoži-
votnom zväzku muža a ženy, ako aj práv 
dieťaťa na otca a mamu. Bola to nedeľa 
Božieho Milosrdenstva a zároveň deň 
svätorečenia Jána Pavla II., s ktorým sa 
veľmi silno spája úcta k životu človeka, 
k sexualite, manželstvu i rodine.
• Dňa 4. mája 2014 o 16.00 hod. sa 
v6pastoračných priestoroch kláštora ko-

nala biblická katechéza na tému: „Litur-
gické úkony a ich význam“.  
• Mladší miništranti (7 - 14 rokov) z 
Karlovej Vsi v  Dúbravke zvíťazili v 
dekanátnom kole diecéznej futbalovej 
súťaže miništrantov Martin cup a zabez-
pečili si tak účasť v októbrovom finále 
súťaže. Blahoželáme.
• V sobotu 3. mája 2014 sa desať miništ-
rantov z Karlovej Vsi spolu s vyše tris-
to ďalšími miništrantmi zúčastnili púte 
k Sedembolestnej Panne Márii v Šaštíne.
• Od 4. 5. 2014 sme prežívali týždeň 
modlitieb  za duchovné povolania.
• 5. mája 2014 sa začal formovať nový 
farský zbor a na jeho prvé sústrede-
nie boli pozvaní všetci ochotní speváci 
a hudobníci.

• 18. - 20. jún 2014 – plánovaná far-
ská duchovná obnova s P. E. Vellom. 
Kvôli zdravotným problémom P. E. 
Vellu, (ak nezoženieme náhradu) sa 
neuskutoční.

• Dňa 21. júna – farská púť do Šaštína 
(vlak, bicykle).

• V dňoch 2. - 10. júla 2014 – bicyklo-
vá púť okolo Slovenska (BRATISLA-
VA-LEVOČA- ŠAŠTÍN.

• 3. splav Malého Dunaja v dňoch 
27.-29. júna 2014.

• 4. letná duchovna obnova v dobe od  
10. - 13. júla 2014 v Rodinkove.

zazNameNali Sme PriPavujeme

bratiSlava za život
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