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Advent je pre nás časom ča-
kania na príchod Ježiša. Ne-

myslíme tým iba príchod malého 
Ježiška a čakanie na jeho narode-
nie v maštali, ale aj jeho druhý prí-
chod na konci vekov. Prežívame 
ho spoločne v Cirkvi, v rodinách 
i každý sám vo svojej mysli. Pri 
myšlienkach na narodenie Ježiša 
mi nedá nepomyslieť na Pannu 
Máriu a jej osobný advent.  Aký 
asi bol? 
Svojím súhlasom anjelovi sa celá 
odovzdala Bohu a dala sa k dis-
pozícii pre Božie plány. Jej silu, 
odhodlanie, a hlavne jej vieru, jej 
môžeme iba v dobrom závidieť. 
Áno, povieme si, ale dnes už je 
iná doba. Mária nemala pôžičky, 
nemala spoločenské postavenie 
ani funkciu, vlastne nemala nič 
vzácne, čo by mohla stratiť. Žiad-
nu z tých materiálnych vecí či po-
kladov dnešnej doby, ktoré pre nás 
toľko znamenajú, a preto sa vedela 
tak ľahko dať. My, ľudia dneška, 
sme predsa dávnym časom Pan-

ny Márie tak vzdialení, a práve  
v tom je zrejme náš omyl. Všet-
ko, čo Mária mala, bola ona sama, 
jej budúcnosť, jej život, a predsa 
bez váhania povedala svoje „fiat“ 
a vzápätí sa celá dala Bohu. Dala 
Pánovi súhlas, aby jej prostredníc-
tvom priviedol na svet to najcen-
nejšie - Božie dieťa. Tá mladučká 
nevinná dievčina vôbec netušila, 
že narodením jej bezbranného 
dieťaťa sa začnú písať dejiny na-
šej Spásy a ľudstvu svitne nádej 
na večný život. Mária poslúchla 
Boha, a plne mu dôverujúc, ako 
prvá prijala Ježiša. Kiež by sme to 
aj my dokázali s takou radosťou a 
plní viery v neho sa stali Božími 
deťmi, ktoré nie sú stvorené len 
pre tento svet. Práve teraz, v čase 
adventu, máme príležitosť zas 
a znova si uvedomovať, že Boh 
nám skrze príchod svojho Syna 
dáva šancu zaslúžiť si večnosť. 
Veď každý z nás dostáva pri naro-
dení jedinečnosť a mnohé talenty, 
ktoré by mal ďalej rozmnožovať. 

V láske, viere, v službe ostatným 
a sebaobetovaním sa žiť pre dru-
hých a na Božiu slávu. Je to ťažké, 
a rozhodne sa nechcem tváriť, že 
ja to viem, ale túžim po tom. 
V myšlienkach sa obraciam na 
Pannu Máriu a vidím v nej vzor, 
ukazujúci, aké je to jednoduché 
povedať Bohu áno. A pritom Má-
riina cesta životom vôbec nebola 
jednoduchá ani ľahká. Krátko po 
zvestovaní sa vydala do hornatého 
kraja navštíviť príbuznú Alžbetu, 
aby jej pomáhala, keďže aj ona 
bola v požehnanom stave. Ani sa-
motný pôrod Božieho dieťaťa ne-
bol závideniahodný. Veď kto z nás 
by sa tesne pred svojou hodinkou 
chcel terigať naprieč krajinou na 
rozkaz nejakého politika? Alebo 
rodiť v maštali? Asi nikto. A na-
priek týmto životným prekážkam 
nikto z evanjelistov nezazname-
náva jediné slovo sťažností z úst 
svätej Panny. A neverím tomu, že 
by zlomyseľné ľudstvo v honbe 
za senzáciami tak nebolo bývalo 
spravilo, ak by na to malo dôvod. 
Práve naopak, z evanjelií na nás 
vyžaruje pokoj a láska. Šťastní 
rodičia nereptali, ale oslavovali 
narodenie dieťaťa, hoci aj na sla-
me. A my, niektorí, sa dnes sťa-
žujeme, keď sa nám v pôrodnici 
neujde nadštandardná izba. Panna 
Mária naopak, pôsobí spokojne  
a šťastne. Isto bola aj hrdá na syna, 
keď sa mu prišli pokloniť pastieri  
i veľkí mudrci. No onedlho už 
znova musela utekať do Egypta, 

Advent PAnny márie
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ale ani vtedy sa nesťažovala a po-
korne sa vydala na cestu. Ako kaž-
dá matka, bála sa o svojho syna, 
ale určite bola aj šťastná, keď vi-
dela Ježiša rásť, chodiť, hovoriť... 
a s napätím očakávala deň, keď 
začne verejne vystupovať.Takis-
to aj my v priebehu nášho života 
stále niečo očakávame a v týchto 

dňoch je to príchod Krista. Učme 
sa od Panny Márie a nasledujme ju 
v ochote prijímať Boha a jeho plán 
s radosťou a láskou. Ale s láskou 
bez výhrad a s láskou ku všetkým. 
Samozrejme, že je to ťažké, ale 
každý z nás sme dostali možnosť 
premôcť seba a naučiť sa rozdá-
vať sa ostatným. A možno potom 

zistíme, že ten náš život je zra-
zu ľahší, a že má nejaký zmysel. 
Konajme skutky lásky a tešme sa 
spolu s Pannou Máriou na príchod 
Ježiša, aby blížiace sa vianočné 
sviatky boli skutočne sviatkami 
pokoja a lásky.  
            M.Važanová

Hoci sú už dávno za nami, do-
volím si, vrátiť sa k nim - ku 

krásnym sviatkom, ktoré každo-
ročne prežívame začiatkom no-
vembra. Hneď prvého sme oslá-
vili sviatok Všetkých svätých, 
čiže všetkých ľudí, ktorí dosiahli 
svätosť. Tých, ktorí boli oficiál-
ne uznaní svätými, ale rovnako 
sme si pripomenuli celé zástupy 
anonymných svätých, ktorých 
mená sú nám neznáme. Dokonca 
môžeme dúfať, že sú medzi nimi  
i ľudia, ktorých sme poznali alebo 
nám boli blízki, kým nás opustili  
a predišli do Kráľovstva nebeské-
ho, aby velebili Boha a orodova-
li za nás. Tento sviatok je pre nás 
sviatkom radosti a nádeje, že aj my 
raz môžeme dosiahnuť svätosť. 
Druhého novembra sme slávi-
li Dušičky alebo Spomienku na 
všetkých verných zosnulých. Po-
čiatky slávenia Dušičiek siahajú 
až do 10. storočia do Francúz-
ska do benediktínskeho klášto-
ra. Sviatok sa postupne rozšíril 
pre celú Cirkev. Modlili sme sa 
za všetkých zosnulých, ktorí sú 
v očistci. V čase od 1. do 8. no-
vembra bolo možné získať úplné 
odpustky, ktoré sa privlastňujú iba 
dušiam v očistci. Oba sviatky majú 
na Slovensku dlhoročnú tradíciu a 
dovolím si tvrdiť, že Slováci ich 
majú radi. Nádherne vyzdobené  
a celé noci svietiace cintoríny, ľu-
dia tíško sa modliaci pri hroboch 
blízkych, dušičkové pobožnosti, 

či nespočetné množstvo sviec pod 
krížom. O to smutnejšie je, že sa 
najmä posledné roky na nás z ob-
chodov (potraviny nevynímajúc) 
a médií niekedy až násilne valia 
symboly Halloweenu a svojim fa-
rebným pozlátkom oslovujú tých 
najbezbrannejších, naše deti. Hoci 
k nám teraz tento sviatok prichá-
dza z Ameriky, pôvodne vznikol 
v anglosaských krajinách ako-
by spojením dávneho keltského 
sviatku a kresťanského sviatku 
Všetkých svätých. Starí Kelti veri-
li, že noc z 31. októbra je najužším 
predelom medzi svetom živých  
a svetom mŕtvych. Podľa nich v 
túto magickú noc mohli duše mŕt-
vych buď pomáhať priateľom ale-
bo nepriateľom. Kelti zapaľovali 
ohne, aby sa mohli duchovia pri 
nich ohriať a aby videli na cestu 
domov. Veselili sa a obliekali si 
masky, aby sa chránili pred zlými 
duchmi. Do okien dávali sviečku, 
najčastejšie vo vyrezanej repe, 
aby nezhasla. Takéto lampáše mali 
predstavovať duše zomrelých  
a ochraňovať živých. S nástupom 
kresťanskej tradície a vznikom 
sviatku Všetkých svätých, sa po-
stupne z All-Hallows-eve, čiže 
predvečera Všetkých svätých, 
stal Halloween. Tiež sa oslavuje 
v posledný októbrový deň, ľudia 
sa obliekajú do masiek, veselia sa  
a zapaľujú lampášiky mŕtvym. 
Írski prisťahovalci si sviatok pri-
viezli aj do Ameriky, kde repy 

na lampáše vystriedali tekvice.  
Z malých detí sa v túto, podľa 
niektorých magickú, noc stávajú 
koledníci v hrôzostrašných mas-
kách, ktorí chodia po domoch a 
s heslom „Trick or treat“ si pýta-
jú sladkosti. Za zmienku stojí, že 
vznik tohto nevinného hesla, ktoré 
znamená – „Dajte sladkosť, alebo 
vám niečo vyvediem.“ – už taký 
nevinný nie je. V čase Keltov bol 
význam tohto hesla v zmysle „Zlo-
rečenie alebo dar.“ Ľudia chodili z 
domu do domu a žiadali obete, nie-
kedy aj ľudské, a keď nedostali, čo 
chceli, zlorečili domácim. Hoci sú 
si všetky tieto sviatky časovo blíz-
ke, obsahovo je Halloween našim 
tradičným sviatkom veľmi vzdia-
lený. Bujará veselosť v porovnaní 
s tichom a úctivou spomienkou na 
mŕtvych či nábožnou oslavou svä-
tosti. Strašidelné masky duchov, 
kostlivci a vyškierajúce sa tekvi-
ce, ktoré akurát popletú nevinné 
detské duše v porovnaní s modlit-
bou, pokojným do noci žiariacim 
cintorínom a položením kvetov 
na hrob blízkych. Sme malá kra-
jina a možno o to viac by sme si 
mali strážiť vlastné bohatstvo i to 
duchovné. Nepreberať slepo všet-
ko, čo prichádza spoza hraníc, ale 
triezvo premýšľať a vybrať len to 
dobré. Našťastie a napriek silným 
marketingovým snahám veľká 
väčšina ostala aj tento rok verná 
našej tradícii a pokojnej spomien-
ke a modlitbe.            M.Važanová

novembrové sviAtky A HAlloween
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Po veľkolepej oslave sviatku 
Sedembolestnej Panny Márie 

v Šaštíne v nedeľu 15.septembra 
2013  a púti starých a chorých 
v pondelok 16. septembra, usku-
točnila sa v utorok 17. septem-
bra 2013 tradičná celoslovenská 
púť kresťanských seniorov, kto-
rú celebroval emeritný biskup 

Mons. Tóth. Po svätej omši sa 
prítomným prihovoril predseda 
Združenia kresťanských seniorov 
RNDr. Jozef Mikloško DrSc., po-
slanec Národnej rady SR. Tak ako 
každoročne, aj tento rok, napriek 
nepriaznivému počasiu, zúčastnili 
sa členovia z Karloveského klubu 
ZKS v hojnom počte.

Celý náš život je vlastne pu-
tovaním. Blahoslavený Ján 

Pavol II. o putovaní povedal: „V 
duchu modlitby sa odobrať z mies-
ta na miesto, z jedného mesta  do 
druhého, v priestore  osobitne po-
značenom Božím zásahom, pomá-
ha nám nielen prežívať svoj život 
ako cestu, ale plasticky nám podá-
va ideu Boha, ktorý nás predišiel 
a predchádza nás, ktorý sa sám 
vydal na cestu po cestách človeka, 
Boh ktorý na nás nehľadí zvysoka, 
ale sa stal našim spoločníkom na 
ceste. Lepšie sa však putuje so ži-
votným partnerom alebo v živom 
spoločenstve, než sám. Vedenie 
minoritskej kustódie a farský úrad 
v Karlovej Vsi preto okrem krat-
ších pútí, ako je Marianka, Šaštín, 
Levoča či Nitra, zabezpečuje pre 
farníkov i náročnejšie a obsaho-
vo bohaté pútnické zájazdy, aký-
mi boli napríklad národná púť do 
Lúrd 2008, Svätopavlovská púť 
Rím 2009, púť za svätým otcom 
do Brna, púť Lurdy (2010), púť 
do Poľska pri 70. výročí mučeníc-
kej smrti sv. Maximiliána Kolbe 
(2011), Santiago de Composte-
la a Fatima (2012). V tomto roku 
1150. výročia príchodu solúnskych 
bratov na naše územie uskutočnila 
sa farská púť Po stopách našich 
vierozvestcov. Veď Cirkev nemôže 
zabudnúť na svoje korene; ba musí 

sa k nim neprestajne vracať, aby 
sa udržala úplne verná Božiemu 
plánu,  hovorí JP II. 
Všetci budeme musieť vykonať tú 
vnútornú cestu, ktorá má za cieľ 
odtrhnúť sa od toho, čo sa v nás 
alebo okolo nás protiví Božiemu 
zákonu, aby sme boli schopní na-
plno sa stretnúť s Kristom, vyznať 
svoju vieru v neho a prijať hojnosť 
jeho milosrdenstva. V evanjeliu 
nám Ježiš vždy pripadá ako putu-
júci. Zdá sa, že sa ponáhľa, po-
hybuje sa z miesta na miesto, aby 
ohlasoval, že sa priblížilo Božie 
kráľovstvo. Ohlasuje a pozýva.“

     V utorok 3. septembra 2013 sa 
pred Cirkevnou školou sv. 

Františka v Karlovej Vsi stretlo 24 
pútnikov z Karlovej Vsi, aby sa pod 
vedením P. Tomáša Lesňáka OFM-
Conv. zúčastnili na farskej púti Po 

stopách našich vierozvestcov. Vý-
chodzím miestom bol Awertravel 
Senica, no potom sa ešte autobus 
zastavil na hlavnej železničnej sta-
nici v Bratislave, aby nastúpili pút-
nici z rôznych krajov Slovenska, 
takže z Karlovej Vsi odchádzalo 
na viedenské letisko Schwechat 51 
pútnikov, aby ich lietadlo spoloč-
nosti Fly Niki  dopravilo do Thes-
saloniki (Solún), rodiska našich 
vierozvestcov sv. Cyrila a Metoda.  
Let bol príjemný a čas ubehol veľ-
mi rýchlo.

     V stredu ráno o 04 hod. pre nás pri-
šiel na letisko český autobus. Na-
šou prvou zastávkou bolo morské 
pobrežie so svetoznámym prísta-
vom a charakteristická Biela veža, 
čo boli prvé zábery pre objektívy 
našich kamier. Po nábreží okolo 
divadla sme potom prišli do kosto-
la sv. Cyrila a Metoda, ktorého ex-

kArloveskí fArníci PutovAli 
Po stoPácH nAšicH vierozvestcov

kArloveskí seniori PutovAli do šAštínA
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teriér aj interiér nás veľmi zaujali, 
najmä ikonostas. Sv. Cyril – Kon-
štantín Filozof sa narodil v roku 
827 v Solúne. V r. 863 ho spolu 
s rodným bratom Metodom cisár 
Michal III. poveril misiou na Veľ-
kej Morave. Zomrel 14.2.869 a je 
pochovaný v Chráme sv. Klimenta 
v Ríme. Sv. Metod sa narodil oko-
lo r. 815 v Solune, v r. 867 bol vy-
svätený v Ríme za kňaza, v r. 869 
vymenovaný za veľkomoravsko-
panónskeho arcibiskupa. Zomrel 
6. apríla 885. Solún bol aj pôsobis-
kom sv. Pavla. Navštívili sme naj-
prv nový kostol sv. Pavla a potom 
po stúpaní úzkymi uličkami až na 
vrchol aj starý kostol, v ktorom 
sv. Pavol začal hlásať Evanjelium. 
Keď uvažujeme o úlohe Grécka pri 
formovaní antickej kultúry, chá-
peme, ako sa mohla Pavlova reč 
v Areopágu pokladať za symbol 
stretnutia evanjelia s ľudskou  kul-
túrou. Okrem pekného výhľadu na 
mesto bola tu aj zaujímavá zvoni-
ca na kovovej konštrukcii. Potom 
sme zišli do centra, do najväčšieho 
chrámu, ktorý je zasvätený patró-
novi mesta. Je ním sv. Dimitrius, 
vojak ktorý bol pre vieru umučený 
v roku 305.

     Krátko po 10 hodine sme sa dali 
na ďalšiu cestu a zastavili sme sa 
v kláštore sv. Jána Krstiteľa (Vero-
ja), kde je uložená relikvia – hlava 
sv. Klimenta. Sv. Kliment bol za 
kňaza vysvätený v r. 868. Po vy-
hnaní učeníkov sv. Cyrila a Meto-
da z nášho územia r. 886 odišiel do 
Bulharska. Neskôr bol ustanovený 
za biskupa. Založil kláštor a uči-
lište na brehu ochridského jazera. 
Vychoval asi 3500 žiakov. Zomrel 
v r. 916. 

     Popoludní sme prekročili grécko 
– macedónsku hranicu a pokračo-
vali sme do mesta Ohrid (Ochrid) 
ležiaceho na brehu Ochridské-
ho jazera a jeho história siaha do  
4. st. pr. Kr. Tu viedla obchodná 
cesta Via Egnatia. Slovanský  ná-

1JÁN PAVOL II: Putovanie po miestach spásy10. Bratislava, Don Bosco, 1999. ISBN 80-88933-36-6
2Tamtiež s.17

zov mesta pochádza z 9. st. Boli 
sme tu ubytovaní na r. kat. fare 
v centre mesta, mali sme sv. omšu 
a potom večeru. Večer sme ešte 
využili na krátku prechádzku.

     Vo štvrtok 5.9.2013 po sv. omši 
a raňajkách nás už čakala sympa-
tická miestna sprievodkyňa Adria-
na, ktorá sa nám celý deň naozaj 
obetavo a s vysokou profesiona-
litou venovala. Prehliadku tohto 
starobylého mesta sme začína-
li pri súsoší sv. Cyrila a Metoda 
a potom sme sa presunuli k soche 
sv. Klimenta a k soche sv. Nau-
ma. Sv. Naum sa narodil medzi 
r. 830 – 840 v Byzancii. Po vy-
hnaní z nášho územia odišiel do 
Plisky a v r. 893 do juhozápadného 
Bulharska a pomáhal Klimentovi. 
Zomrel 23.12.910 a jeho hrob je 
v kláštore na brehu Ochridského 
jazera, ktorý sám postavil. Mesto 
Ohrid má 3 brány (dolnú, strednú, 
hornú). V starej časti mesta sa na-
chádza chrám sv. Sofie, v ktorom 
sa nachádzajú unikátne fresky 
svätcov z 11. a 14. storočia, patria-
ce medzi najvýznamnejšie maľby 
stredoveku. Koncom 10. st. posta-
vil cár Samuel I. veľkú pevnosť 
nad mestom. Amfiteáter pochádza 
z rímskeho obdobia. V katedrál-
nom chráme sv. Klimenta a Pan-
telejmona sa nachádzajú ostatky  

sv. Klimenta, ktorý je patrónom 
Macedonska. Na romantickom 
útese nad jazerom je kostol sv. 
Teológa (John at Kaneo), ktorý je 
kombináciou byzantskej a armén-
skej architektúry. Odtiaľ sme sa 
plavili lodičkami do prístavišťa 
v centre mesta. Potom sme nav-
štívili kláštor sv. Nauma, kde sa 
nachádza aj jeho hrob. Veľmi za-
ujímavá bola plavba k prameňom 
Ochridského jazera.

     V piatok 6.9.2013 po sv. omši a ra-
ňajkách sme odchádzali do Tirany, 
hlavného mesta Albánska. Hranič-
ný prechod sa nachádza vo výške 
asi 1000 m n.m. a samotná Tirana 
asi 100 m n.m. Po prechode hrani-
cou nás zaujalo množstvo betóno-
vých pevnôstiek. 

     Duchovná stránka nášho pútnické-
ho zájazdu bola dobre zabezpeče-
ná, mali sme medzi sebou 4 kňa-
zov, pátri Marián a Tomáš sedeli 
vpredu autobusu, za šoférom, pátri 
Jozef a Martin na konci autobusu. 
Čas presunu sme využívali nielen 
na modlitbu posvätného ružen-
ca, ale aj na ranné chvály, denné 
modlitby, vešpery a piesne z JKS 
aj iné, najmä mariánske piesne. 
Každodenné sväté omše mali vždy 
slávnostný ale aj radostný charak-
ter, pretože boli koncelebrované 
všetkými kňazmi. Aktívne sme sa 
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zapojili aj do plnenia výzvy svä-
tého otca Františka v súvislosti so 
situáciou v Sýrii.

     Do Tirany, ležiacej pri rieke Ishm, 
asi 25 km od Jadranského mora, 
sme dorazili na pravé poludnie. 
Pozornosť sme venovali veľké-
mu Skanderbergovmu námestiu v 
strede mesta, so sochou národné-
ho hrdinu, ktorý v r. 1443 porazil 
Turkov a novému saleziánskemu 
chrámu Panny Márie Pomocnice. 
V ceste sme pokračovali do mes-
ta Berat, na pravom brehu rieky 
Osum, nazývanom aj mestom ti-
sícich okien a pamiatkovo chrá-
neným. V starom meste prevláda 
turecká architektúra a v novom 
meste moderné budovy. Mučeníc-
kou smrťou tu zomrel sv. Gorazd 
a sv. Angelár. Sv. Gorazd sa na-
rodil okolo roku 830 v dnešnom 
Močenku pri Nitre. V r. 868 bol v 
Ríme vysvätený za kňaza. Sv. Me-
tod ho ustanovil za svojho nástup-
cu. Na arcibiskupskom stolci bol 
do svojho uväznenia a likvidácie 
byzantsko-slovanskej misie. O sv. 
Angelárovi nevieme kedy a kde sa 
narodil. V roku 886 bol uväznený a 
po vyhnaní žil spolu s Klimentom 
a Naumom v Bulharsku na dvore 
veľmoža Časlava. Zomrel v r. 887. 
Často sa stretáme s pojmom svätí 
sedmopočetníci. Sú to svätí Cyril 
a Metod a ich piati najvýznamnejší 
učeníci a spolupracovníci – svätí 
Gorazd, Kliment, Naum, Angelár a  
Sáva. Významnou pamiatkou Be-
rat je hrad Kala, ktorý sa týči nad 
ním a Onufriho galéria v nádher-
nej katedrále. Cieľom štvrtého dňa 
bola minoritská misia vo Fier, kde 
nás veľmi srdečne privítal otec Ja-
roslav. Po bohatej večeri nás oboz-
námil s miestnou situáciou a po-
tom sa nám prihovoril aj miestny 
otec biskup. 

     V sobotu 7. septembra sme mali 
budíček o 05:00 hod. pretože nás 
čakala dlhá cesta a dva hraničné 
prechody. Po svätej omši a raňaj-

kách sme sa rozlúčili s bratmi mi-
noritmi, zaželali sme si skoré stret-
nutie v Karlovej Vsi a vydali sme 
sa na cestu do Skopje. Hygienickú 
prestávku sme si urobili v kaviar-
ničke, s ktorou sme sa oboznámili 
už pri predchádzajúcej ceste a dob-
re nám padla chutná káva. Skopje, 
hlavné mesto Macedónska, leží 
v údolí rieky Vardar. Na území 
mesta sa v období antiky nachá-
dzal hrad Scupi, ktorý bol zničený 
zemetrasením. V roku 1392 obsa-
dili celú oblasť Turci a vládli tu 5 
storočí. V r. 1913 sa mesto stalo 
súčasťou Srbska. V r. 1963 silné 
zemetrasenie vážne poškodilo in-
fraštruktúru. Najstaršie budovy 
pochádzajú zo 14. st. Narodila sa 
tu Matka Tereza (1910 – 1997). 
Charakteristické je intenzívne bu-
dovanie mesta. Na ďalšom hranič-
nom prechode sme čakali viac než 
2 hodiny, pretože pred nami bolo 
16 autobusov, takže sa nám veče-
ra trochu posunula, ale zato nás v 
moteli Stari Hrast prekvapili ob-
rovským rezňom a iba malou kôp-
kou ryže.

     Po nedeľnej sv. omši a raňajkách 
sme sa dali na cestu do Belehradu, 
hlavného mesta Srbska, ležiaceho 
na sútoku Dunaja a Sávy. Bola tu 
osada už v období Keltov. Rimania 
jej dali názov Singidunum. V sú-
časnosti má mesto 1,75 milióna 
obyvateľov. Od r. 1806 je hlavným 
mestom Srbska. Počas 2. svetovej 
vojny bolo obsadené Nemeckom 
a v r. 1999 ťažko poškodené bom-
bardovaním vojskami NATO. Je 
tu veľa sakrálnych stavieb a me-
dzi najdôležitejšie patrí katedrála 
sv. Sávu, jeden z najväčších pra-
voslávnych chrámov na svete. O 
živote sv. Sávu prakticky nie sú 
žiadne údaje. Niektorí bádatelia sa 
domnievajú, že si ho cisár a patriar-
cha Fótios pri Metodovej návšteve 
okolo r. 882 ponechali v Konštan-
tinopole. Jeho meno naznačuje, že 
bol mníchom. Nad mestom sa týči 

opevnenie, z ktorého je výhľad na 
mesto a sútok Dunaja a Sávy. Po 
prechode ostatnej štátnej hranice 
zneli autobusom piesne na oslavu 
Sedmopočetníkov a tešili sme sa 
na poslednú zástavku našej cesty - 
Blatnohrad – sídelné mesto Pribinu 
v Blatenskom kniežatstve. Za vlá-
dy jeho syna Kocela bol dôležitým 
strediskom vzdelanosti Slovenov. 
22. júna 2013 tu bol odhalený za 
účasti významných slovenských 
predstaviteľov pamätník sv. Cyrila 
a Metoda, ktorý je dielom akade-
mickej sochárky Ľudmily Cven-
grošovej. Blatnohrad bol centrom 
kniežatstva, ktoré tvorilo rozsiahle 
územie na juhu od rieky Dráva, 
na východe po Dunaj, na západe 
presahovalo do Štajerska, Koru-
tánska, Slovinska a na severe až 
k mestu Veszprém. Vzdali sme tu 
úctu a vďaku našim vierozvestcom 
modlitbami i spevom.

     Potom sme už zo Zalaváre uhá-
ňali do Bratislavy, kde sme sa na 
autobusovej i železničnej stanici 
rozlúčili s tými, čo ešte cestovali 
ďalej a našu púť Po stopách našich 
vierozvestcov sme potom zakonči-
li pri kostole sv. Františka v Karlo-
vej Vsi. Poďakovali sme šoférom 
za bezpečnú jazdu, pani Boženke 
za organizačné zabezpečovanie 
a  pátrovi Tomášovi za duchovné 
vedenie.                                   Vojto 
Tóth
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Na stretnutí členov Ruženco-
vého bratstva a Rytierov 

Nepoškvrnenej vo farnosti Sv. Mi-
chala Archanjela v Karlovej Vsi sa 
21. mája 2013 zúčastnil karloves-
ký rodák, teraz správca slovenskej 
farnosti sv. Cyrila a Metoda v Ster-
ling Heights v Detroite v USA, 
vdp. Benjamín Kosnáč; pôsobí 
tam už 15 rokov a porozprával 
nám o niektorých skúsenostiach 
v pastoračnej práci vo svojej far-
nosti.

     Vo farnosti sú dve Mariánske sku-
piny. Je to Ružencový spolok, 
jestvujúci od vytvorenia farnos-
ti, obvykle nazývaný Ruženčiar-
ky a tvoria ho matky a babičky 
farnosti, stretávajú sa raz za me-
siac. Druhou skupinou je Marián-
ska légia, fungujúca už 12 rokov 
a stretávajú sa každý týždeň. Tie-
to členky prinášajú sv. prijímanie 
nemocným. Pán farár a pán kap-
lán navštevujú nemocných v čase 
okolo Prvého piatku, aby mohli 
pristúpiť ku svätej spovedi. Pre 
staršieho a chorého človeka je to 
vždy vzácna návšteva, keď príde 
Pán Ježiš a potom po modlitbách 
sa môžu s tým farníkom aj poroz-

právať. V sobotu o 9 hod. je svätá 
omša, potom modlitba posvätné-
ho ruženca, pán kaplán má krátky 
príhovor a potom Ruženčiarky na 
svojom stretnutí riešia a zabezpe-
čujú akcie, ktoré práve vo farnosti 
organizujú. Niektoré podujatia sú 
spoločenského charakteru a iné 
majú skôr ekonomický ráz a slú-
žia pre zabezpečenie prostriedkov 
pre farnosť. Jedná sa najčastejšie 
o projekty vo farnosti alebo na mi-
siách, ktoré treba podporiť. Z tých 
spoločenských podujatí to bývajú 
Tea Párty, obyčajne v nedeľu po-
poludní. Pre získanie finančných 
prostriedkov to býva Farský bazár. 
Poprinášajú rôzne dobré a užitočné 
veci, ktoré však doma nepoužíva-
jú. Na ostatnom bazári sa tak zís-
kalo 3000 $. Takže mohli podporiť 
aj misiu v Afrike – v Tanzánii.
Veľmi zaujímavé bolo rozpráva-
nie o Slávnosti korunovania Pan-
ny Márie, ktoré sa uskutočňuje 
zvyčajne prvú májovú nedeľu. 
Ruženčiarky pripravia výzdobu 
na slávnosť. Marianske spolky 
ako aj deti čo chodia na nábožen-
stvo, najmä druháci a ôsmaci sa 
zúčastňujú svätej omše Koruno-

vania Panny Márie. V nedeľu je 5 
sv. omší, štyri sú anglické, jedna 
je slovenská. Ráno o 7,30 a o 9,30 
je anglická, o 11,30 je slovenská, 
o 13,30 a o 20,30  večer potom sú 
anglické. V nedeľu Panny Márie sa 
tá o 9,30 a 11,30 spojí  a to trvá 
tak hodinku a pol. Sv. omša je tým 
jedinečná,  že na začiatku Marián-
ska légia, Ružencový spolok a  deti 
z náboženstva prinesú karafiáty, 
klinčeky a tie sa potom dajú k ol-
táru. V strede kostola je krstiteľni-
cu a v tú nedeľu na nej stojí socha 
Panny Márie, ktorá je ozdobená 
kvetmi. Po kázni birmovanci vedú 
korunovačnú slávnosť. Dievčence, 
čo sú birmovanky majú ružu v ru-
kách a chlapci zase dostanú do rúk 
také sviece. Je to taká palica a na 
vrchu je taká nádoba s tekutým 
olejom.  Také niečo ako olejové 
sviece.  A títo chlapci sa zoradia 
v špalieri a sú pripravení pokľak-
núť na jedno koleno, ako rytieri 
smerom k Panne Márii. Dievčen-
ce potom vytvoria malú procesiu, 
idú cez kostol a spomedzi nich sú 
vybraté 4 dievčence, jedna ktorá 
korunuje Pannu Máriu, jedna  drží 
tú podušku, na ktorej je koruna. Tá 
čo korunuje Pannu Máriu vytvorí 
zo živých kvetov akoby skutočnú 
korunu. Tretia má na poduštičke 
ruženec a štvrtá škapuliar. Diev-
čence začínajú tak, že z jednej čas-
ti kostola obídu, idú dozadu a keď 
už sú pripravené prísť k Panne Má-
rii, vtedy chlapci kľaknú na jedno 
koleno a ako majú tie palice s tou 
sviečkou, tak sa obrátia. Pritom 
znie hudba. Majú jedného truba-
ča, ktorého vždy zavolajú. Takže 
keď to prvé dievča, ktoré je koru-
novateľka, je pripravená, pomodlí 
sa. Je tam rebrík, lebo tá socha je 
dosť vysoká, tak vystúpi a potom 
to dievča s tou poduškou a koru-
nou prídu, tá korunovateľka zobe-

niektoré PoznAtky slovenskej fArnosti v Amerike
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rie ten venček, trubač zatrúbi na tú 
fanfáru. Je to jednoduché a záro-
veň to človeka podchytí. Aj mla-
dí sú do toho zapojení, a veľmi sa 
na to veľmi tešia. Ten spôsob ako 
sa vyberajú tie jednotlivé úlohy 
je taký, že pani katechétka alebo 
katechéta, sú dve skupiny birmo-
vancov, povedia aby tieto dievčen-
ce napísali krátku esej, kvázi sloh  
„Prečo chcem korunovať Pannu 
Máriu“. Tak všeličo popíšu a tie 
eseje potom prinesú, ale vymažú 
mená, takže pán farár   nevie, kto 
napísal tie eseje. Je skupina asi 
20 ľudí, ktorí si tie eseje prečíta-
jú a zoradia ich podľa toho, čo sa 
im najviacej páčilo. Takým najob-
jektívnejším spôsobom sa vyberie, 
ktorá esej bola najkrajšia. Tie sa 
potom publikujú vo  farskom ča-
sopise a ľudia si to radi prečítajú. 
Farský časopis vychádza každý 
týždeň. Tak napríklad tá koruno-
vateľka, ak si to dobre pamätám, 
spomína páter Benjamín, písala o 
tom, že už ako dieťa, ich rodina  
sa stretávala na modlitbu sv. ru-
ženca. Oni vtedy bývali 40 minút 
od kostola, ale prichádzali veľmi 
pravidelne, 40 minút autom, to je 
naozaj veľká obeta. A  zvlášť ma-
mina. Majú 11 detí, rodina a toto 
dievča je 5. v poradí. Jeden rok, to 
bolo asi 3 – 4 roky dozadu torná-
do    prechádzalo cez mesto. Vtedy 
mamina povedala ideme sa mod-
liť. Zaliezli do pivnice a to si pred-
stavte, to mesto sa volá Davisburg, 
to tornádo poničilo strechy domov 
u susedov. Je to  taká skúsenosť, 
že keď sa človek modlí, tak prežije 
niekedy až takú viditeľnú ochranu 
Panny Márie. A druhé dievča zase 
napísalo, čo Panna Mária urobila 
pre Ježiša,  čo sa týka poslušnosti 
atď. A ona si zase tak osobne pa-
mätá, že ako maličkú ma rodičia 
zobrali do Lúrd. Mala som asi 2 ½ 
roka a nič si z toho nepamätám, ho-
vorila, moje spomienky z detstva 
začínajú až od 4 – 5 rokov, ale to si 

pamätám, ako sme sa kúpali v tej 
Lurdskej vode a ďakujem Panne 
Márii, že moja prvá spomienka 
z detstva je v spojení s Pannou 
Máriou. Potom to dievča, čo malo 
škapuliar hovorilo, tam je 5 detí 
v rodine a za posledných 6 rokov sa 
4 razy sťahovali. Otec je kapitán, 
tak ho presúvali. Často som sa tak 
ľutovala, že sa tak musíme sťaho-
vať, ale  vždy mi pomohlo, spome-
núť si, že Panna Mária sa musela 
stále presúvať, najprv z Nazareta, 
potom do Betlehemu, z Betlehe-
mu do úplne neznámej krajiny, do 
Egypta a potom zase nazad. Vtedy 
to bolo také veľmi osobné a to mi 
pomohlo. A to štvrté dievča písalo 
o tom ako ju mamina učila, že kaž-
dý Zdravas je ako danie ruže Pan-
ne Márii. No a potom sa jej mami-
na opýtala: Koľko ruží si doteraz 
priniesla Panne Márii? Izbu plnú 
ruží alebo lúku plnú ruží? No keď 
som sa tak zamyslela, tak ja som 
jej doteraz doniesla iba záhradku 
plnú ruží, ale rada by som jej pri-
niesla za svoj život veľa, veľa lúk 
plných ruží. 
O pútiach potom hovoril páter 
Benjamín, že sa organizujú, ale nie 
sú také populárne ako na Sloven-
sku, keď sa ide do Marianky, Šaští-
na, Levoče alebo Mariazellu. 
Potom odpovedal na otázky z plé-
na. Kartičky s modlitbami si vy-
mieňajú nie ako celý Ružencový 
spolok, ale jednotlivé ruže. Pouká-
zal na to, že nie je hlavnou úlohou 
ruženčiarov zarábať peniaze,
F:  Otázka, či si ruženčiarky vy-
mieňajú kartičky
B: Priamo si nevymieňajú, ale jed-
notlivé ruže si vymieňajú, teda nie 
celé ako Ružencový spolok, ale 
jednotlivé ruže. Poukázal na to, 
že nie je hlavnou úlohou ruženčia-
rov zarábať peniaze, ale je to taký 
americký systém. Tieto Ruženčiar-
ky, alebo muži ktorí sú v tzv. „Me-
n´s clube“, sú si vedomí toho, že 
v Amerike je farnosť otvorená a  

sebestačná. Štát neplatí kňazov. To 
je tzv. oddelenie cirkvi a štátu, čiže 
farnosti sa potrebujú vyživiť a tak 
ľudia vlastne rozmýšľajú, čo by 
mohli ponúknuť farníkom. A to ne-
organizujú len kostoly. Často majú 
tzv. Garage Cello, čiže otvoria si 
garáž, tam si povynášajú tie veci, 
čo chcú popredávať a predajú to. 
A potom ruženčiarky to robia iným 
spôsobom. Pred Veľkou nocou, čo 
je veľmi úspešné, ruženčiarky prí-
du do kuchyne a napečú orechov-
níky. A tie orechovníky idú ako na 
dračku. Keď tým ľuďom ponúk-
nete, čo by si aj tak kúpili, a dáte 
jeden dolár navyše a vedia, že to 
bude na dobrý účel. 
V podstate sa to aj u nás robí, tu 
býva bazár detských vecí. U nás 
sa predávajú, vlastne nepredávajú, 
ale ponúkajú medovníky a výťa-
žok dávame do Albánska.
Potom P. Martin verejne poďa-
koval dôstojnému pánovi Ben-
jamínovi, že farnosť podporila 
výstavbu nového kostola vo Fier 
v Albánsku.
Potom páter Benjamín hovoril 
o tom, že si  vytvorili spojenie 
s Afrikou, v Tanzánii v takej nezná-
mej, zabudnutej oblasti. Biskup čo 
pracuje v tej oblasti ich navštívil 
a poprosil, či mu pomôžu. Taký 
prvý projekt, čo mu pomáhali, 
bolo dostavať strednú dievčenskú 
školu, ktorú zasvätili Kráľovnej 
rodiny. Vždy sa potešia, keď tak 
raz za rok odtiaľ napíšu, že v ce-
lonárodných Tanzanijských tes-
toch skončili prví alebo druhí. Tak 
v tej našej škole, aj keď je to ich 
škola, ale človek tam ide, vidí že 
bolo tam 100 dievčat, teraz už tam 
majú 300 dievčat. Je to internátna 
škola. Keď tam človek je, tak vidí, 
akú silu tam má 1 euro alebo 1 $. 
Pre nás je to dosť, ale tam je to aj 
10 krát toľko.   
V diskusii bola najväčšia odozva 
na Slávnosť korunovácie Panny 
Márie a mnohým sa páčilo, že ste 
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cujú s ružencom“. To je súčasť ich 
kultúry. V súvislosti s manželským 
bozkom pri sobáši ešte s humorom 
poznamenal, že zvykne snúbencov 
vopred požiadať, aby ten bozk ne-
bol dlhší ako 5 minút. Na ďalšiu 
otázku potom odpovedal, že vo far-
nosti majú farníkov 25 národností. 
Najviac sú to Indiáni, Taliani, Ne-
mci, Poliaci, Španieli, Portugalci, 
ale aj Ukrajinci, Argentínci, Me-
xičania, jedna rodina z Chile, ale 
aj z Iraku, Jordánska, zopár Rusov, 
dosť je Filipíncov, ale aj Kórejci, 
Čínania a z Ugandy. Každý prine-
sie zo svojej krajiny nejaké zvyky. 
A potom, keď sa zoberú, tak sa po-
miešajú. Nedávno som krstil také 
pekné šikmooké dievčatko. Ma-
mička bola Filipínka, otec Poliak.

     Diskusia bola veľmi bohatá, otá-
zok veľa a odpovede všetci vďačne 
počúvali. Na záver, po Mariánskej 
modlitbe, udelil páter Benjamín 
prítomným požehnanie.

Vojto Tóth

tam zapojili aj deti. Lebo u nás sa 
málo zapájajú deti a mládež. To je 
také zaujímavé podujatie a mohlo 
by sa zaviesť aj tu, konštatovali 
viacerí. Páter Benjamín odporúčal 
začať s menšou skupinou prvoprijí-
majúcich alebo birmovancov. Keď 
začínali v Sterling Heights, bolo 
to iba 10 malých detí, ale teraz na 
slávnosti bolo asi 800 ľudí a z toho 
asi 150 študentov. Niekde treba 
začať a potom sa aj nejaké mu-
chy vychytajú.  Niekedy my Slo-
váci to skritizujeme ešte predtým 
než začneme. Tak aj Edison, kým 
vynašiel žiarovku na tisíci pokus, 
povedal: Tak teraz mám 999 spô-
sobov ako tú žiarovku nevyrobiť. 
Keď chodíme po svete tak trochu 
odkukávame. Napríklad jedna vec, 
čo som zo Slovenska  doniesol do 
farnosti, spomína páter Benjamín: 
Na Slovensku napríklad jeden 
z takých svadobných zvykov je, 
že rodičia požehnávajú ženícha aj 
nevestu, niekedy sa to zvyklo ro-
bievať, pokiaľ si dobre pamätám, 

v nevestinom rodičovskom dome. 
Pred 1 ½ rokom som dostal takú 
inšpiráciu, že ešte pred začiatkom 
sv. omše nevesta a ženích prídu 
pred oltár, ja ich poprosím, aby si 
kľakli a zavolám rodičov, aby im 
dali požehnanie. Viete, to je nie-
čo typicky slovenské, ale sa im to 
ohromne páči. Oni to v živote ne-
videli. Alebo napríklad v Amerike 
v rámci slávenia sviatosti man-
želstva neexistuje prísaha na kríž. 
Lebo čo robí manželstvo manžel-
stvom je manželský sľub, nie prí-
saha. Forma aj matéria manželstva 
je manželský sľub. Prísahu, to už 
robievame dlhšie pre slovenské aj 
americké páry. Tak sa im to páči 
a tak si to vážia, je to niečo “také 
iné“. Práve v tom je to pekné, že 
niečo sa dá privlastniť do tej novej 
kultúry, kde človek je a niečo zase 
príde s nimi. Napríklad, to som 
našim ruženčiarkam hovoril, keď 
som sa prvýkrát vrátil z Afriky, za-
spomínal si páter Benjamín: „No, 
tam tie africké ruženčiarky aj tan-

Spomínam si, ako som v detstve 
počúval príbehy zo Svätého 

písma o rôznych ľuďoch, ktorých 
Boh povolal, aby (s)plnili Ním 
určenú dôležitú úlohu. Niekedy 
sa títo „vyvolenci“ úlohy zľakli 
a spočiatku úlohu odmietali plniť 
(napr. Jonáš, ktorého Boh poslal 
do Ninive, aby kázal posolstvo, 
ktoré mu Boh dal; povedať ľu-
ďom, aby činili pokánie a obrátili 
sa k Bohu, inak ich Boh zničí). Jo-
náš sa zľakol a pred touto úlohou  
a pred Bohom utekal. Márne. Boh 
s ním mal svoj plán a tento naplnil. 
Loď, na ktorej Jonáš utekal, sa do-
stala do silnej búrky a ocitla sa vo 
veľkom nebezpečenstve. Ľudia na 
lodi zistili, že Jonáš uteká od Boha 
a že jeho neposlušnosť je príčinou 
búrky. Jonáš povedal ľuďom, aby 

ho hodili do mora. Ľudia to urobili 
a more sa znova utíšilo.
Boh však  zostal verný svojmu 
plánu. Mal pre Jonáša prácu, kto-
rú mal vykonať, a nechcel ho ne-
chať utopiť sa. Poslal veľkú rybu, 
ktorá Jonáša prehltla. Jonáš bol  
v bruchu veľryby tri dni a tri noci. 
Modlil sa k Bohu, aby mu odpus-
til, že ho neposlúchol. Na tretí deň 
Boh hovoril k rybe a tá vyvrhla 
Jonáša na pevninu. Jonáš šiel do 
Ninive a kázal posolstvo, ktoré mu 
Boh dal. Ľudia poslúchli  Jonáša 
a odvrátili sa od svojho hriechu  
a začali slúžiť Bohu. 
Na druhej strane poznáme aj také 
príbehy, keď Bohom vyvolení ľu-
dia prijali Jeho plán od začiatku  
a ochotne sa podujali na svoju úlo-
hu. Napr. praotec Abrahám, ktorý 

opustil všetko a vydal sa na cestu 
do neznáma a dokonca v určenom 
čase bol ochotný Bohu obetovať 
aj svojho syna Izáka.
Takých ľudí bolo v dejinách veľ-
mi veľa. Najžiarivejším príkladom 
nám môže byť Ježišova matka Má-
ria. Jej fiat (nech sa mi stane podľa 
tvojho slova) Bohu sa stalo pre-
lomom v celých dejinách spásy. 
Pristúpila na Boží plán a naplnila 
svoju úlohu mierou vrchovatou aj 
za cenu osobnej obety a bolesti.
Neraz som si myslel, že také-
to udalosti sa odohrávali len vo 
vzdialenej minulosti a že nemajú 
miesto v dnešnej, modernej dobe. 
Postupne som však zisťoval, že 
náročné Božie poslanie plnili aj 
iní hrdinovia našej viery (napr. 
páter Pio, sv. Maximilián M. Kol-

Pre boHA sme všetci Použiteľní
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be, Matka Tereza). Akosi som si 
však stále nepripúšťal myšlienku, 
že to môže byť ktokoľvek z nás, 
že to dokonca môžem byť aj ja 
sám. Áno, Ježiš povolal aj svojich 
učeníkov, nevzdelaných, jedno-
duchých ľudí. Ale, hovoril som 
si, v zlomovej chvíli ich vybavil 
potrebnými vlastnosťami, schop-
nosťami, odvahou...Priviedol  
k obráteniu hriešnicu Máriu Mag-
dalénu, zmenil srdce lakomého 
Zacheja, zázračným spôsobom 
obrátil Pavla. Ako však môžem ja, 
slabý, hriešny a niekedy možno 
aj zbabelý  človek poslúžiť Bo-
žím zámerom? Zdá sa to byť vec 
nemožná. A predsa sa stalo. Mám 
priateľa, bývalého kolegu z práce. 
Po niekoľkých rokoch sme sa ná-
hodou stretli. Mal nejaké osobné 
problémy, ktoré mu komplikovali 
život, a tak som mu na akýsi vnú-
torný popud poslal jedného dňa 
myšlienku na deň, ktorú som čítal 
na internetovej stránke redempto-
ristov. Pripísal som krátku vetu, 
že je to na povzbudenie. Prišla mi 
odpoveď, že nepotrebuje také po-
vzbudenia. Krátko potom išiel do 
nemocnice a podstúpil operáciu 
srdca, ktorá mala byť jednoduchá 
(išlo o bypass). Nastali kompli-
kácie a lekári museli použiť nie-
koľko elektrických šokov, aby ho 
priviedli k životu. Ešte v nemoc-
nici počas návštevy po operácii mi 
hovoril o tom, že videl neopísateľ-
ný jas svetla a bolo mu tak dobre, 
že chcel, aby to trvalo večne. Len 
akoby z veľkej diaľky vnímal slo-
vá „odchádza nám...“ a následne 
cítil veľkú bolesť (pripisoval to 
spomínaným elektrickým šokom). 
Nechápal, prečo mu robia tak zle, 
keď on sa cíti tak skvelo. Chcelo 
sa mu kričať, ale nemohol. A po 
návrate z nemocnice mi jedného 
dňa napísal, aby som mu začal po-
sielať myšlienku dňa pravidelne. 
Vtedy som si uvedomil, že Boh 
ma použil na to, aby som niekomu 
pomohol prijať Božie slovo (čo 

iné by bolo ono vnuknutie?). Nie, 
z môjho priateľa sa (zatiaľ) nestal 
aktívny kresťan, ale je to človek, 
ktorý pokojne a bez okolkov pri-
zná, že verí v Boha, číta čo mu 
posielam a veľmi rád o tých myš-
lienkach so mnou rozpráva.
Mám spolužiačku z gymnázia,  
s ktorou som sa nevidel možno 
20 rokov. Zo štúdia si ju pamätám 
ako nábožensky založenú. Pred 
niekoľkými rokmi, keď sme or-
ganizovali pomaturitné stretnutie, 
získal som jej mailovú adresu. Na 
stretnutí z nejakých dôvodov ne-
bola. Pamätajúc sa, že bola aktív-
nou kresťankou, poslal som jej raz 
jednu zo spomínaných myšlienok 
na deň. Odpovedala mi stroho, od-
mietavo a na vysvetlenie uviedla: 
narodilo sa mi dieťa, ktoré malo 
vrodenú srdcovú chybu a lekári 
nás oboznámili s tým, že veľmi 
pravdepodobne za pár dní zomrie. 
Kontaktovali teda nejakého kňaza 
a prosili ho, aby i dieťatko pokrs-
til. Keďže však neboli s manželom 
cirkevne zosobášení, kňaz odmie-
tol. Od tej doby zanevrela na vie-
ru, prestala chodiť do kostola.
Odpísal som jej, že to čo sa stalo, 
je veľmi smutné, ale že nemôže 
cez konanie jedného kňaza hod-
notiť celú Kristovu cirkev a na-
zerať na vieru cez svoje osobné 

sklamanie. Jemne som jej pripo-
menul, že Boh predsa len zasiahol 
a dieťa prežilo. Bolo operované  
a žije do dnes. Niekoľko mesiacov 
bola ticho a jedného dňa mi po-
slala mailom otázku, ako vnímam 
určité udalosti, ktoré sa odohrali  
v cirkvi na Slovensku. Napísal 
som jej svoj názor (neviem, či ho 
prijala). Od tej doby ma kontak-
tovala už niekoľkokrát s prosbou 
o radu, resp. pomoc pre jej ďalšie 
dieťa. Verím, že aj v tomto prípade 
ma On použil ako svoj nástroj. Tak 
ako v prípade Ježišových učení-
kov aj mne v rozhodujúcej chvíli 
dal potrebnú vlastnosť a vložil mi 
do úst primerané slová.
Postupom času sa okruh mojich 
„pravidelných odberateľov myš-
lienky dňa“ dostal na číslo 11. 
Ďalších možno 10 ľudí ma ale 
rozhodne a jednoznačne odmietlo. 
Nie som však sklamaný, pretože 
ma teší, že niektorých som s po-
mocou Sv. Ducha motivoval.
Dnes mi je jasné nad akúkoľ-
vek pochybnosť, že každý z nás 
sa môže stať dobrým nástrojom  
v Božích rukách. Treba mať otvo-
rené a ochotné srdce a On si už 
vhodnú príležitosť na naše použi-
tie určite nájde.

Vladimír Šimko
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ti páter Peter Gallik OFMConv. 
a koncelebroval ThLic. Tomáš 
Lesňák OFMConv. kustód mino-
ritov na Slovensku. Po sv. omši sa 
uskutočnilo priateľské posedenie 
v kaviarni Gospel Cafe.     Vojto Tóth

28.november 2013 bol radostným 
dňom nielen pre členov Františ-
kánskeho svetského rádu ale i pre 
celú farnosť sv. Michala v Karlo-
vej Vsi. V tento deň sestra Ružena 
Bartkovjaková, matka kňaza pôso-

biaceho v Ríme, ktorý je vedúcim 
slovenského vysielania Vatikán-
skeho rozhlasu, zložila večné sľu-
by III.rádu sv.Františka v kostole 
sv. Františka v Karlovej Vsi. Svätú 
omšu celebroval správca farnos-

večné sľuby tretieHo rádu

•  V dňoch  27. až 30. septembra 2013 boli 
v našej farnosti hodové slávnosti.

•  Viacerí členovia  našej farnosti sa dňa  
22. septembra 2013 osobne zúčastnili na 
Národnom pochode pre život v Košiciach.

•  Naša farnosť sa aj tento rok zapojila do ce-
loslovenskej akcie Sviečka za nenarodené 
deti, ktorú organizovalo  združenie Fórum 
života s podporou a požehnaním biskupov 
Slovenska. V kostole sv. Františka si veriaci 
mohli zakúpiť sviečku a takto podporiť ak-
tivity zamerané na ochranu života a rodiny.

•  V nedeľu 27. októbra 2013  sa v pastorač-
ných priestoroch kláštora uskutočnila  bib-
lická katechéza na tému: „NOVEMBER, 
dušičkový mesiac“.

•  Na záver misijného týždňa našu farnosť 
navštívil P. Jaroslav Cár, predstavený na-
šej misie v Albánsku. Po večernej sv. omši 
o 18.00 hod. sa konalo stretnutie s P. Jaro-
slavom, ktoré bolo spojené s premietaním 
fotografií z Albánska. Pred kostolom bolo 
možné prispieť na túto misiu zakúpením 
produktov z Albánska, alebo koláčov, ktoré 
napiekli naše farníčky z Katolíckej jednoty 
Slovenska.

•  Počas sviatku Všetkých svätých, 1. novem-
bra a spomienky Všetkých verných zosnu-
lých, 2. novembra 2013 sme sa modlili za 
našich zosnulých na cintoríne v Slávičom 
údolí a v Karlovej Vsi.

•  V stredu 13. 11.2013  pri večernej sv. omši  
Liturgiu a vešpery sprevádzal zbor cirkevné-
ho oddelenia štátneho konzervatória v Bra-
tislave.

•  V piatok 29. 11. 2013 sme začali novénu 
pred slávnosťou Nepoškvrneného počatia 
Panny Márie. Božie slovo nám vo svojich 
príhovoroch počas večerných svätých omší  
približoval o. Vladimír Skyba, generálny vi-
kár bratislavskej gréckokatolíckej eparchie.

•  Ružencové bratstvo  už po štvrtý raz pozý-
valo na modlitby v uliciach. Touto akciou 
chceli vyprosovať požehnanie pre obyva-
teľov našej farnosti. Modlitby v uliciach  
prebiehali v dňoch 29. 11. až 7. 12. 2013,  
t. j. v čase deviatnika pred slávnosťou Nepo-
škvrneného počatia Panny Márie

•  V sobotu 30. 11. 2013 od 9.00 hod. v pasto-
račnej miestnosti kostola sa pre deti konalo 
spoločné viazanie adventných vencov.

•  V stredu 11. decembra 2013 sme  sa pri ve-
černej svätej omši v rámci zimných kántro-
vých dní modlili za  Príchod Kristovho krá-
ľovstva do rodín; duchovnú obnovu rodín; 
pokoj a spravodlivosť vo svete. 

•  V nedeľu 15. decembra 2013  Katolícka jed-
nota Slovenska po dopoludňajších sv. om-
šiach ponúkala pred kostolom sv. Františka 
a sv. Michala vianočné medovníky. Výťažok 
bol použitý na podporu misií v Albánsku.

•  V nedeľu 15. decembra 2013 sa konala  bib-
lická adventná katechéza

27. - 29. 9. 2013
•  Vianočná sv. spoveď - v dňoch 19., 20. 

a 23.12. 2013 (t. j. vo štvrtok, piatok 
a pondelok) od 17.00 do 20.00 hod. v kos-
tole sv. Františka;

•  25. decembra 2013 po detskej sv. omši 
(približne o 11.00 hod). bude na Námestí 
sv. Františka vianočná akadémia;

•  26. 12. 2013 o 16.00 hod. sa v Karloves-
kom centre kultúry uskutoční Jasličková 
slávnosť, ktorú pripravujú deti z našej 
farnosti;

Vladimír Šimko

zAznAmenAli sme zAznAmenAli sme PriPrAvuje sA
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nila na cintoríne v Slávičom údolí 
v piatok 1.novembra 2013, celeb-
roval ju P. Martin Mária Kollár 
OFMConv. a na Karloveskom cin-
toríne v sobotu 2. novembra 2013 
správca farnosti P. Peter Gallik 
OFMConv.

Prvé novembrové dni sú cha-
rakteristické tým, že naše kro-

ky smerujú na cintorín, aby sme 
si uctili a spomínali na našich 
najdrahších i známych a priate-
ľov. Možnosť pomáhať nekončí 
smrťou a svätý Ján Zlatoústy nás 

Na svojom pravidelnom stretnutí členovia Ry-
tierstva Nepoškvrnenej a Ružencového bratstva 

dňa 19. novembra 2013 začali nový cyklus infor-
mácií a rozjímania o Fatimských udalostiach podľa 
publikácie Wincenta Laszewského  „7 dní Fatimy“. 
Úvodná prednáška, ktorú predniesol páter Martin  
M. Kollár vyvolala veľký záujem účastníkov.

Vojto

nabáda, aby sme sa nezdráhali po-
máhať tým čo zomreli a obetovať 
za nich modlitby. Máme na to oso-
bitnú príležitosť celú oktáva – do 
8.novembra 2013.
Dušičková pobožnosť za zomre-
lých Karlovešťanov sa uskutoč-

zA nAšicH zosnulýcH

rytieri nePoškvrnenej
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