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ĎAKUJEME PÁNOVI ZA TO, ŽE 
NAŠA FARNOSŤ JE – AJ VĎAKA 
ČINNOSTI NAŠICH PÁTROV MI-
NORITOV – ŽIVOU FARNOSŤOU. 
MNOHÉ Z AKTIVÍT ZASTREŠUJE 
CENTRUM PRE RODINU, KTORÉ 
PREPÁJA CHARITU A SOCIÁLNU 
ANGAŽOVANOSŤ CIRKVI S PAS-
TORÁCIOU.

• Koho napadla myšlienka na založenie 
Centra pre rodinu?
Je to už viacero rokov, čo sa v našom spo-
ločenstve zaoberáme myšlienkou centra 
pre rodinu. Keď sa našej reholi podarilo 
dostať do dlhodobého prenájmu budovu 
školy na Karloveskej ul. 32, s vtedy ešte 
viacerými voľnými priestormi, páter Lu-
cián, ako vtedajší správca farnosti, začal 
konať konkrétne kroky k nutným opra-
vám a zriadeniu centra. Tento rok na jar 
sme už teda mali posviacku vynovených 
priestorov, ktoré sa už začali napĺňať. Idea 
centra pre rodinu však nie je našim ná-
padom. Je skôr len napojením sa na celý 
prúd iniciatív, ktorými dnes žije Cirkev 
vo svojej snahe zachrániť základy našej 
kresťanskej civilizácie. V tejto súvislosti 
sa dnes hovorí o novej evanjelizácii a ako 
nám vysvetľuje Svätý Otec, evanjelizácia 
sa už dnes nemôže diať prostredníctvom 
angažovaných jednotlivcov, ale je dielom 
spoločenstva. A tým základným spolo-
čenstvom cez ktoré má byť dnes hlásané 
evanjelium je rodina, ktorú Druhý vati-
kánsky koncil nazval významným me-
nom: „domáca Cirkev“. Na Slovensku už 
vo viacerých mestách vznikli centrá pre 
rodinu, ktoré majú za úlohu animovať toto 
poslanie kresťanskej rodiny. Existujú aj 
diecézne centrá pre rodinu. Niekde už via-
cero rokov, ako napríklad v Banskej Bys-
trici, inde ešte len začínajú svoju činnosť 
ako napr. v bratislavskej arcidiecéze.  
• Načo je takéto farské centrum pre ro-
dinu?
Ako som už naznačil, Cirkev vidí v rodine 
prioritu. V našej farnosti už dnes existu-
jú rôzne združenia a spoločenstvá, ktoré 

CENTRUM 
PRE RODINU

uskutočňujú viacero iniciatív a podujatí 
zameraných na pomoc našim rodinám. 
Zmyslom centra je tieto aktivity zjednotiť, 
pomôcť v ich propagácii, a pripraviť ďal-
šie. Dalo by sa povedať, že centrum má 
byť nástrojom pomocným správcovi far-
nosti v koordinácii, príprave a propagácii 
iniciatív zameraných na podporu rodiny.
Karlovešťania a mnohí veriaci aj zo širšie-
ho okolia vedia veľmi dobre, že dôležitou 
súčasťou našej farnosti je Spojená škola sv. 
Františka, ktorá sa, chvála Bohu, neustále 
rozvíja čo do počtu a kvality. Silným mo-
mentom života našej farnosti je tiež nedeľ-
ná sv. omša pre deti, na ktorú sa schádza 
množstvo rodín. Táto sv. omša je pre deti, 
no formáciu a pomoc potrebujú hlavne ich 
rodičia, ktorý sa snažia žiť svoju vieru v 
tomto svete nie veľmi rodine naklonenom. 
Potom tu máme Rodinné centrum Klbko, 
ktoré pravidelne ponúka zvlášť pre rodi-
čov s menšími deťmi širokú paletu inicia-
tív, od kurzov „prebaľovania“, cez tvorivé 
dielne až po charitatívnu pomoc. V našej 
farnosti žije ďalej viacero spoločenstiev, 
ktoré ponúkajú deťom, rodičom, mládeži 
aj starším ľuďom kresťanskú formáciu a 
zázemie, ktoré môže poskytnúť len pro-
stredie neanonymných vzťahov medzi 
veriacimi. Od určitého času tzv. chariz-
matické spoločenstvo, ktoré sa stretáva 
pri pondelkových adoráciách, sa otvorilo 
a svojim spôsobom sa snaží poskytovať 
pomoc tým, ktorí prežívajú vo svojich ro-
dinných vzťahoch ťažké problémy, zvlášť 
zranených nejakou závislosťou. Centrum 
by malo všetky tieto aktivity na území 
našej farnosti zastrešiť, dávať ich viac do 
povedomia, aby ich čo najviac ľudí moh-
lo využívať a aby pôsobiť tak, aby sme si 
navzájom neboli konkurenciou, ale rástli 
v jednote, veď pomôcť rodine je našim 
spoločným cieľom. K už existujúcim ak-
tivitám by sme postupne chceli pridávať 
ďalšie, zvlášť v oblastiach, ktoré sú dnes 
nedostatočne podporované. 

• Aké plány má teda centrum pred se-
bou? Začalo už pripravovať nejaké po-
dujatia?
Pri istej príležitosti sa mi podarilo zhr-
núť očakávania, ktoré máme voči centru, 
do dvoch priorít. Na prvom mieste je to 
formácia katolíckej rodiny a následne 

konkrétna pomoc rodine. Karlova Ves nie 
je miestom, kde je potrebné riešiť neja-
ké ťažké sociálne problémy. Ako kňaz 
sa však veľmi často stretávam s pochyb-
nosťami a žiaľ aj so zlými rozhodnutiami 
rodičov, kvôli morálnemu zmätku, ktorý 
dnes vládne v našej spoločnosti. Aby naše 
spoločenstvo mohlo mať zabezpečenú 
budúcnosť, aby sa naše deti rodili do pro-
stredia, kde by sa im odovzdávali hodno-
ty, je potrebné investovať viac zdrojov do 
formácie rodičov.
Chceli by sme teda rozšíriť ponuku stre-
tiek pre rodičov, kde by ľudia mali mož-
nosť sa zdieľať, spoznávať sa, ale aj po-
silňovať vo viere a vo svojom povolaní. 
Takéto stretnutia sú možné len v prípade, 
že je v tom čase postarané o ich deti. Opa-
trovanie detí počas stretnutí, či v nejakom 
konkrétnom čase počas dňa, tak aby si 
rodič mohol za ten čas vybaviť niečo na 
úrade, by malo patriť k najzákladnejším 
službám, ktoré chce centrum poskytovať. 
Bude to však možné len vďaka dobro-
voľníkom. Aj touto cestou by som chcel 
pozvať ochotných mladých študentov, ale 
aj starších ľudí, ktorý majú voľný čas a tr-
pezlivosť s malými deťmi, aby sa nebáli a 
ozvali sa nám. Je to veľmi konkrétna po-
moc a aj istý druh charity. 
Ďalším spôsobom, akým by sme chceli 
viac pôsobiť v oblasti formácie sú pred-
nášky a špecializované kurzy. Spomínal 
som, že Klbko už ponúka viacero takýchto 
vecí, ako sú jazykové kurzy, kurzy zruč-
ností, atď. Záujemcov, ktorý sa obrátnia na 
nás, budeme odosielať do Klbka, my by 
sme chceli ponúknuť skôr pomoc v oblasti 
katolíckej výchovy, duchovného poraden-
stva, ale tiež pomoc v prípade krízových 
situácii, v oblasti prípravy na manželstvo 
či propagácie ochrany života.
V tomto čase sú už otvorené kurzy pred-
manželskej prípravy podľa najnovších 
smerníc KBS. Musíme rozmýšľať ako po-
môcť ľuďom samotným, ktorý chcú, ale z 
nejakého dôvodu nevedia stretnúť život-
ného partnera, s ktorým by mohol zdieľať 
aj vieru.
Centrum má k dispozícii herňu, dve pred-
náškové miestnosti, kuchynku, sociálku.

• Spomínal si aj charitu...
Áno, každá farnosť by mala mať zorgani-
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zovanú charitnú činnosť. V našej farnosti 
sa nemálo deje, ľudia už možno strácajú 
prehľad, na čo všetko prispievajú v zbier-
kach. Aj tu by sme chceli naše možnosti 
nasmerovať predovšetkým na pomoc ro-
dine. Napríklad zriadením neziskového 
fondu, kde by sa adresným spôsobom po-
máhalo hlavne tým katolíckym rodičom, 
ktorí s dôverou v Boha prijímajú deti, 
hoci ich už majú viacero, a to tak, že sa im 
napr. preplatí výdavky, alebo ich časť, na 
umeleckú školu, na krúžky, či duchovné 
cvičenia. No, a potom sú tu také momenty 
ako deň rodiny, týždeň manželstva a pod., 
ktoré má centrum každoročne pripravo-
vať. Veľmi pekným podujatím je farský 
rodinný splav, ku ktorému chceme pridať 
ďalšie podobné.

• Ak má niekto záujem pomôcť, ako 
sa môže zapojiť? Je nejaký konkrétny 
okruh pracovníkov, ktorí sú v ňom k 
dispozícii?
Ako vidieť, plánov máme dosť. Všetko 
nebude môcť spočívať len na dobrovoľ-
níctve. Už teraz existuje skupina ľudí, 
ktorí venujú tomuto projektu svoje po-
znatky, skúsenosti a nápady. Ďalšia skupi-

•  v sobotu 16. júna 2012 v kostole sv. 
Františka diakon Róbert Gajderus pri-
jal sviatosť kňazstva z rúk otca biskupa 
Mons. Jozefa Haľka,

•  od 29. júna do 1. júla 2012 sa už druhý 
raz uskutočnil farský karloveský splav. 
Rovnako, ako pred rokom,  aj tohtoroč-
ná trasa viedla Malým Dunajom. Trinásť 
rodín plus dvaja minoriti, P. Lucián a br. 
Jozef, celkom 53 osôb, prežili spoločne 
krásne chvíle, 

•  od 2. júla 2012 sa uskutočnila „tradičná“  
farská cyklopúť, t. r. z Bratislavy do ma-
ďarského pútnického miesta Máriapócs, 

•  8. júla 2012 sa konala katechéza na tému: 
„Kresťanstvo versus pohanstvo.“

•  v dňoch 28. 7. – 4. 8. 2012   na Malinom 
Brde pri Ružomberku deti z našej far-
nosti strávili krásny týždeň vo farskom 
letnom tábore,

•  v septembri 2012 sa začal biblický kurz 
„Abeceda našej spásy“, určený pre do-
spelých a dospievajúcich, 

• pri príležitosti sviatku Sedembolestnej 
Panny Márie v sobotu 15. septembra 2012 
20 členná skupina našich farníkov absol-
vovala bicyklovú púť do Šaštína a späť, 
• 23 septembra 2012 sa konala biblická 
katechéza na tému: „Mária - žena z pro-
toevanjelia“.                                        v. š. 

na je zapojená do realizácie jednotlivých 
podujatí. Je tu miesto pre mnohých ďaľ-
ších, ktorí majú ochotu a vnímajú zmysel 
tohto centra. Chceli by sme tiež ponúknuť 
neplatné služby sociálneho, právneho a 
psychologického paradenstva. Všetkých 
by som však chcel poprosiť o modlitbu 
za toto dielo, aby priamo zainteresovaní 
vytrvali napriek ťažkostiam a prekážkam. 
Využívam tiež túto možnosť, aby som sa 
poďakoval všetkým, ktorí podporili a pod-
porujú realizáciu centra pre rodinu v Kar-
lovej Vsi aj finančne, priamo alebo cez 
tzv. zbierky na podporu farnosti.

Rozhovor s pátrom Tomášom Lesňákom 
uskutočnila Katarína Čibová

Záverom tohoto rozhovoru by mohla 
byť modlitba – modlitba každého z nás, 
ktorému záleží na našej farnosti. Mod-
litba za farnosť, jej kňazov, jej spolo-
čenstvá a rodiny. Modlitba za všetky 
aktivity, ktoré sa v rámci Centra usku-
točňujú. Modlitba vo viere v Božiu moc, 
vo viere, že je to Jeho dielo, a preto ho 
nikto nebude môcť rozvrátiť (porovnaj 
Sk 5,38-39).

ZAZNAMENALI SME

OZNAMY

28. - 30. 9. 
Odpustová slávnosť sv. Michala 
Archanjela, patróna našej farnosti.

28. 9.
sv. omše v tento deň v kostole sv. 
Michala:
o 6.45 hod. a o 18.00 hod.
Po večernej sv. omši sa spoločne 
presunieme ku krížu na začiatku 
Karlovej Vsi, na Svrčiu ulicu, kde si 
obnovíme svoje krstné sľuby a bude-
me sa spoločne  modliť za zosnulých 
Karlovešťanov.

29. 9.
sv. omše v tento deň v kostole sv. 
Michala:
o 7.00 hod. a o 18.00 hod.

30. 9.
sv. omše v tento deň v kostole sv. 
Michala:
o  10.00; 11.30  slávnostná hodová 
sv. omša, večerná sv. omša o 19.00 
hod.

V súvislosti s hodovými slávnosťa-
mi v kostole sv. Františka nebudú sv. 
omše v  piatok, v sobotu a v nedeľu 
o 11.30 hod.

3. 10.
Po večernej sv. omši o 18.00 hod 
pozývame na pobožnosť Tranzitus 
– pamiatka blahoslavenej smrti sera-
fínskeho Otca sv. Františka

4. 10.
Odpustová slávnosť sv. Františka z 
Assisi
Pozývame na slávnostnú sv. omšu o 
18.00 hod. do kostola sv. Františka.

2. 11.
Sv. omša za zosnulých o 17.00 hod. 
v kostole sv. Michala a po nej pobož-
nosť na karloveskom cintoríne.

29. 11. – 8. 12.
Novéna pred slávnosťou Nepoškvr-
neného počatia Panny Márie, vždy 
pri sv. omši o 18.00 hod.
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Kone zaerdžali a kočiar zastavil upro-
stred poľnej cesty. Roztvorili sa dvierka 
a z nich temer vypadla mladá žena. Oči 
sa jej zaliali slzami, keď sa dívala za od-
chádzajúcim sa kočom. Grófka Angelika 
Bakičová si plná viery kľakla na zem a 
vrúcne sa modlila za obrátenie svojho 
manžela. Zjavila sa jej Sedembolestná 
panna Mária a žena jej sľúbila že ak sa jej 
muž napraví, dá z neďalekého hruškové-
ho stromu vyhotoviť sošku Matky Božej 
a postaviť kaplnku. Keď sa potom pešo 
pobrala domov, s úžasom videla, ako sa 
jej muž Imrich Czobor vrátil po ňu a po-
korne ju prosil o odpustenie. Vtedy v po-
lovici šestnásteho storočia sa stal 
na Záhorí v šaštínskom panstve 
prvý zázrak uzdravenia – uzdravilo 
sa grófove srdce. Grófka Angelika, 
svoj sľub neskôr splnila. Skutočne 
nechala spraviť sošku Sedembo-
lestnej Panny Márie z hruškového 
dreva. K zázračnej soške Panny 
prichádzalo čoraz viac veriacich 
a modlilo sa. Pribúdali uzdravenia 
a zázraky, o ktorých sú zachované 
mnohé svedectvá. Časom gróf-
ka Angelika s manželom nechali 
vystavať pre sošku i trojhrannú 
kaplnku, ktorá stojí dodnes. O ne-
celých dvesto rokov vďační veriaci 
postavili v Šaštíne Sedembolest-
nej Panne Márii pútnický chrám a 
kláštor. 
Mariánska úcta k nám prišla už 
s Cyrilom a Metodom. Začiatky 
úcty k Sedembolestnej Panne Má-
rií sa u nás datujú do stredoveku. 
V 13.tom storočí vznikol v Talian-
skej Florencii rád servítov – rehoľa 
Služobníkov Panny Márie – vďaka 
ktorým sa úcta k Sedembolestnej postup-
ne rozšírila do Nemecka, Poľska i Uhor-
ska. Začiatkom 18.teho storočia pápež 
Benedikt XIII. rozšíril úctu k Sedem-
bolestnej na celú Cirkev a určil mu deň 
slávenia na piatok pred kvetnou nedeľou. 
Zároveň povolil, aby sa Panna Mária 
Sedembolestná uctievala ako Patrónka 
Slovenska. Pius X v roku 1913 určil deň 
sviatku na 15. September. Na Slovensku 
je Sedembolestnej Panne Márii zasväte-
ných mnoho kostolov a kaplniek, ale jej 
národnou svätyňou je práve šaštínsky 
chrám, ktorému  v roku 1964 udelil pápež 
Pavol VI. titul baziliky minor (menšej).   
Hoci sviatok Sedembolestnej Panny Má-
rie je už za nami, rada sa k nemu vrátim. 
Pripomína nám sedem najznámejších bo-
lestí našej Matky. Hádam niet na zemi člo-

K SVIATKU SEDEMBOLESTNEJ PANNY MÁRIE
veka, čo by neokúsil žiadnu bolesť, či už 
fyzickú alebo psychickú. Jeden trpí viac, 
iný menej a práve naše utrpenie nám čas-
to dáva možnosť oprieť sa o Pannu Má-
riu, ktorá nám najlepšie rozumie. Veď kto 
prežil vo svojom celom živote toľko bo-
lesti, ako práve ona? Svätá Matka nášho 
Pána Ježiša Krista? A práve cez svoje 
utrpenie sa v nemalej miere podieľala na 
jeho vykupiteľskom diele. Číslo sedem 
je symbolom vyjadrujúcim plnosť.  Pr-
vou bolesťou Panny Márie je proroctvo 
Simeona, ktorý v Ježišovi poznáva Me-
siáša, predpovedá mu budúcnosť a Márii 
vraví o meči, čo prebodne jej materskú 

dušu. Druhou bolesťou je útek do Egypta 
s malým Ježišom pred Herodesom, ktorý 
nariadil v Betleheme vraždenie všetkých 
malých chlapcov do dvoch rokov.  Tretí 
raz Mária trpela, keď sa 12-ročný Ježiš 
stratil v jeruzalemskom chráme počas 
veľkonočných sviatkov. Štvrtá bolesť 
prišla, keď Ježiša zajali a odsúdili a piata, 
keď Ježiš zomieral na kríži. Posledné dve 
bolesti Panna Mária prežila po Ježišovej 
smrti, keď ho sňali z kríža a ona v rukách 
držala jeho mŕtve telo, a potom keď jej 
ho vzali, aby ho uložili do hrobu. Panna 
Mária je teda skutočne Matkou plnou bo-
lesti, hodnou našej mimoriadnej úcty.  
Slovenský národ v minulosti často trpel, 
a preto si k nemu hádam ani nemožno 
predstaviť inú Patrónku a ochrankyňu, 
ako práve Sedembolestnú Pannu Má-

riu, ku ktorej sa často s dôverou utiekal. 
Panna Mária vždy poslúchla Božiu vôľu 
a ochotne sa jej podvolila. Mária veľa 
pretrpela, ale v Ježišovi hľadala a našla 
spásu. A práve v jej utrpení je istota pre 
nás všetkých – Kto kráča s Kristom, ten s 
ním aj zvíťazí. 
Dovolím si vrátiť sa ešte raz do minu-
losti šaštínskeho panstva. V 18.tom sto-
ročí chcel osvietenský panovník Jozef 
II., ktorý zrušil mnoho kláštorov, nechať 
zbúrať trojbokú mariánsku kaplnku, tú 
ktorú nechala postaviť grófka Angelika. 
Vraj, aby sa od množstva sviec nezapálila 
a nespôsobila ničivý požiar. Našťastie sa 

veriaci postavili proti tomuto rozhod-
nutiu a presvedčili vladára o tom, že 
kaplnka je postavaná z kameňa a nie 
z dreva, ako bol mylne informovaný. 
Následne upustil od svojho rozhodnu-
tia. Vidíme, že veriaci stáli pri svojej 
Orodovnici a nedali si zbúrať kap-
lnku, kde bolo vyslyšaných mnoho 
prosieb a  vykonaných mnoho zázra-
kov. Dnes sme o kúsok ďalej, žijeme 
v 21.om storočí, a hoci nikto nechce 
búrať kaplnku, chcú nám zrušiť svi-
atok - voľný deň pre Sedembolestnú 
Pannu Máriu. Protestujeme a bráni-
me si sviatok, ktorý si naša Patrónka 
jednoznačne zaslúži. Ale rovnako si 
zaslúži, aby sme sa prebrali z nábo-
ženskej letargie dnešnej rýchlej doby, 
v ktorej akosi nevieme, zabúdame, 
či nestíhame preukázať našu lásku a 
úctu k Nej. Priznajme si, či ozaj v deň 
Jej sviatku rozjímame a myslíme na 
Svätú Pannu, alebo ideme radšej na 
celodenný výlet, keď je pekne, či do 
nákupného centra, ak je škaredo, či za 
športom, či presedíme celý deň pri te-

levízore alebo za počítačom. Možno prá-
ve teraz je ten správny čas zamyslieť sa 
aj sami nad sebou a pokúsiť sa bojovať s 
vlastnou lenivosťou, či nedostatkom času 
pre Ježiša a Máriu. Na Slovensku máme 
viacero cirkevných sviatkov a zároveň 
voľných dní, a preto si vážme každý je-
den a slávme ho tak, ako sa patrí. Tak, 
aby nikto nemal pocit, že je to pracovné 
voľno zbytočné. V mysli obraciam zrak 
smerom k Šaštínu a upínam sa k Márii. 
Panna Mária, prosím Ťa, pomôž  nám 
byť lepšími, premeň naše srdcia a pomôž 
kompetentným robiť správne rozhodnu-
tia. Daj nech rastie počet sŕdc, čo v Tvoj 
deň s láskou spieva a vyznáva: „Ty si 
mať dobrotivá, patrónka ľútostivá, oro-
duj vždy za náš národ u svojho Syna.“  

Michaela Važanová 
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V dňoch 9. – 12. 8. 2012 sme sa s man-
želkou Valentínkou zúčastnili duchovných 
cvičení s indickým misionárom otcom Ja-
mesom Manjackalom, konaných v Česko-
moravskej Fatime v Koclířove   Pozvanie 
na akciu bolo natoľko „náhodné“, že ne-
mohlo neísť o Božiu réžiu. Páter James, už 
starší charizmatický kňaz, ma oslovil svo-
jou vydanosťou – túžbou patriť a slúžiť 
Ježišovi, svätosťou a príkladom osobného 
života (láskou, s ktorou prijímal najmä 
núdznych a odovzdával ju), odhodlaním 
plniť Božiu vôľu (napriek väzeniu a kru-
tému týraniu v krajine, ktorá nie je kres-
ťanskou a autohaváriám v Českej repub-
like pokračuje v evanjelizácii) a mocou 
Ducha Svätého (napriek vlastnému utrpe-
niu žijúcim v radosti a ohlasujúcim Božiu 
moc). Oslovil nás aj svojou katolicitou, 
zdôrazňovaním pokánia, nevyhnutnosti 
odpustenia svojim blízkym a sviatostného 
života (sviatosť zmierenia a každodenná 
účasť na Eucharistii). Oslovil ma teda aj 
svojím vyučovaním s dôrazom na osobnú 
a spoločnú rodinnú modlitbu, Eucharistiu 
a adoráciu a na Božie slovo. A na uzdrave-
nie, ktoré každý z nás potrebuje.
V roku 2001 som zažil obrátenie, v úzkos-
ti som sa obrátil na Pána a On ma vyslyšal 
(Ž 34,7). Skúsil som a presvedčil sa, aký 
dobrý je Pán (Ž 34,9). Zažil som vyliatie 
Jeho lásky a po roku prišla temnota – Pán 
sa „stratil“ a ja som dlho nemal žiadnu 
nádej. Súčasťou temnoty bolo uzdravo-
vanie a očisťovanie, Pán mi ukazoval môj 
hriech a mal som s Ním spolupracovať na 
svojom očisťovaní. Spýtal sa ma: „Chceš 
ísť za mnou“ a ja som mu odpovedal: 
„Áno, Pane, chcem.“ Očisťovanie bolí, 
najhoršia však bola opustenosť Bohom. 
Temnota trvala príliš dlho: dva a pol roka 
bez nádeje, potom kvôli dĺžke prichá-
dzalo čoraz väčšie znechutenie, depresie, 
fyzické únavy, ktoré ma celkom paraly-
zovali (a lekárske vyšetrenia nepreuká-
zali nič). Neschopnosť vykonávať aj tie 
najzákladnejšie práce vzbudzovala dojem 
lenivosti a k tomu sa pridala aj precitli-
venosť na seba. Paralýza sa prejavovala 
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v práci i domácich povinnostiach, to, čo 
som bol schopný vykonať, bolo vyslove-
ne dielo Božej milosti. Na začiatku, keď 
som si musel pretrpieť opustenosť Bohom 
bez nádeje, som stále vnímal iba dve slo-
vá: vernosť a trpezlivosť. Po Veľkej noci 
2005, kedy prišla so zmŕtvychvstaním 
Krista do môjho života nádej, ma zasa za-
čali sprevádzať slová Pána Ježiša: „Kde 
je tvoj poklad, tam bude aj tvoje srdce“ 
(Mt 6,21) a vedel som, že sa mám defini-
tívne a z hĺbky svojho srdca rozhodnúť pre 
Pána, rozhodnúť sa, že iba On je mojím 
Pánom a že iba On môže vyriešiť všetky 
moje problémy. Rozhodnúť sa odovzdať 
Mu všetko, čo je medzi mnou a Ním, ne-
chať sa Ním zachrániť, a tak nájsť skutoč-
nú radosť. Pri uzdravujúcej ceste k Pánovi 
boli pre mňa veľkým povzbudením chvá-
ly pred vystaveným Ježišom v Eucharistii. 
Učil som sa pozerať na Ježiša, hľadieť na 
Jeho tvár, a  tak v sebe posilňovať vedo-
mie, že On je pre mňa všetkým. Začiat-
kom roka som pri chválach (bývajú každý 
pondelok o 19,00 v kostole sv. Františka 
pred vystavenou Sviatosťou) odpovedal 
na otázku: „Čo chceš, aby som ti urobil?“ 
– „Chcem byť čistý“ – a až neskôr som 
pochopil, že ide o čistotu mysle. Pán mi 
ukázal, za čo mám prosiť. Lebo iba Ním 
uzdravený a očistený budem môcť naplno 
zvolať so svätým Augustínom: „Ty sám 
pôsobíš, aby to, keď ťa chváli, človeku 
prinášalo radosť, lebo si nás stvoril pre 
seba a nepokojné je srdce naše, kým ne-
spočinie v tebe.“ (Vyznania, s. 29).
Moja situácia sa začala radikálne meniť 
na tohtoročné Turíce, koncom mája 2012. 
Páter Joseph Vaddakel na seminári v Gab-
číkove hovoril akoby ku mne: liekom na 
únavu je Božie slovo, Eucharistia, ado-
rácia. Seminár bol v očakávaní príchodu 
Ducha Svätého a Jeho dielo u mňa trvalo: 
prvotné nadšenie pri podobných akciách 
často rýchlo vyprchá, tu však pretrvalo 
až do augusta, kedy Pán konal naďalej 
nové veci. Tridsať omší, ktoré boli za 
mňa slúžené počas augusta, boli veľkým 
požehnaním. A do toho prišiel spomínaný 
seminár s pátrom Jamesom Manjackalom 
a opätovné utvrdenie významu Eucha-
ristie, adorácie, Božieho slova, osobnej 
a spoločnej modlitby. Neuzdravili ma 
však tieto slová, ani horlivosť kňaza a jeho 
vydanosť. Uzdravil ma Pán prostredníc-
tvom modlitby svojho služobníka, kňaza 

Jamesa. Po svätých omšiach sa modlil za 
uzdravenie a v prvý deň, keď v modlitbe 
menoval ľudí, ktorí boli uzdravení (všetci 
z fyzických chorôb), povedal: „Karol, na-
sleduj ma!“ Pre mňa to bolo veľmi osob-
né: povedal Karol a nie Karel, a najmä 
som hneď videl súvis s výzvou nasledovať 
Krista spred 10 rokov. 
Po duchovných cvičeniach som bol vo 
štvrtok na sviatosti zmierenia a vtedy som 
definitívne zažil úľavu. Odvtedy som ani 
raz nemusel cez deň spať, do bežných 
prác sa nemusím nútiť, čítanie Písma mi 
prináša radosť a často chodím adorovať. 
Ráno začínam krátkou osobnou modlitbou 
a Pán buduje môj dôverný vzťah s Ním. 
Požehnanie prichádza do môjho srdca, do 
mojich vzťahov, do rodiny i služby. Pán 
ma uzdravil a ja mám teraz spolupraco-
vať s Božou milosťou. Viem, že sa mám 
rozhodnúť nasledovať Ho, čo znamená 
- ako povedal v polovici septembra na 
kázni páter Lucián – že Ježiš má byť mo-
jím cieľom. Viem, že Mu mám odovzdať 
všetko, svoju myseľ, svoj vnútorný svet, 
svoje túžby a predstavy, svoje ja, ktoré 
je najväčšou prekážkou Božej milosti. Je 
to možno úzka cesta, ale Pán mi pomáha 
a viem, že ma nikdy nenechá samotného. 
Lebo On je ten poklad, ktorý sa mi nechal 
nájsť a chce mi pomôcť predať všetko, 
aby som Ho mohol mať úplne. Ďakujem 
Ti, Pane môj, za to, že Ťa opäť môžem vo-
lať svojim Pánom. Ďakujem Ti, že si pri 
mne stál a niesol ma na rukách vtedy, keď 
mi bolo najťažšie, keď som sa cítil Tebou 
opustený. Ďakujem Ti, že si ma uzdravil 
a takto ma vedieš k sebe bližšie. Ďaku-
jem Ti, že môžem svedčiť o Tvojej veľkej 
láske, ktorej je dosť pre každého z nás. 
Ďakujem Ti za novú nádej, nové veci, kto-
ré robíš v mojom živote, za radosť, ktorú 
mi nemôže nik zobrať. Ďakujem Ti za tvoj 
kríž, ktorý prináša zmierenie, za Tvoje 
zmŕtvychvstanie, za to, že s tebou som 
vždy silnejší a vždy víťaz v akomkoľvek 
boji. Ďakujem ti za svojich bratov a ses-
try, za to, ako sme si navzájom darom, ako 
sa môžeme povzbudzovať a učiť jeden od 
druhého. Ďakujem Ti za všetky príležitosti 
rásť v láske a v službe. A prosím Ťa o moc-
né požehnanie našej farnosti, spoločen-
stiev a pátrov a bratov minoritov. Prosím 
Ťa pre nich a pre nás všetkých o srdcia, 
horiace pre Teba. Amen.

Karol Kasala

Moja sila a chvála je Pán, 
on sa mi stal záchrancom...
Ja nezomriem, budem žiť 
a vyrozprávam skutky Pánove
(Ž 118)

JEŽIŠ MA UZDRAVIL 
Svedectvo Božej lásky
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