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Siedmeho septembra prežila celá naša 
cirkev výnimočný deň modlitieb 

a pôstu za mier v Sýrii, na Blízkom vý-
chode a na celom svete, ktorý vyvrcholil 
štvorhodinovou vigíliou na námestí sv. 
Petra v Ríme. Z Vatikánu sa do celého 
sveta niesli modlitby, reflexie a adorácia, 
ktoré zjednotili nielen kresťanov, ale aj 
príslušníkov iných náboženstiev v túžbe 
po mieri. Pápež František vyzdvihol po-
trebu zmierenia,  pokoja, lásky a sebao-
betovania.  
Pri úvahách o mieri, teraz paradoxne 
premýšľam nad bojovníkom – sv. Mi-
chalom archanjelom, ktorého sviatok si 
pripomíname v týchto dňoch. Nad anje-
lom, ktorý býva zobrazovaný ako rytier 
s mečom a váhami, šliapuci po drako-
vi. S bojovným pokrikom „Kto je ako 

Priestory kostola sv. Františka a kláš-
tora minoritov v Karlovej Vsi boli 

v sobotu 22.júna 2013 naplnené príjem-
ným napätím. Bol to významný sviatočný 
deň pre všetkých, ale najmä pre nášho 
brata Martina Máriu Kollára, ktorý 
v tento deň prijal kňazské svätenie z rúk 
biskupa Mons. Jozefa Haľka. Je priro-
dzené, že sa pred 15 hodinou priestory 
úplne zaplnili, veď brata Martina každý 
pozná ako milého a obetavého organi-
zátora farských podujatí,vždy ochotného 
pomôcť, ktorý sa svedomite stará o mi-
ništrantov, terciárov,ruženčiarov, rytierov 
Nepoškvrnenej, ale aj o každoročné or-
ganizovanie živého Betlehema a krížovej 
cesty ulicami sídliska do Líščieho údo-
lia, vyučovanie náboženstva v Spojenej 
cirkevnej škole, či pri výchove mladších 
bratov v Junioráte, ako sekretára mino-
ritskej kustódie, ako aj z vysluhovania 

krstov a pohrebov. Celý obrad udeľova-
nia sviatosti kňazstva bol veľmi hlbokým 
duchovným zážitkom, vzdaním vďaky 
Pánu Bohu za povolanie a vedenie ku 
kňazskej službe, ako aj vďaky Martino-
vým rodičom za jeho kresťanskú  výcho-
vu. Vo večerných hodinách sa karloveskí 
farníci presunuli autobusom do Levoče, 
aby sa v nedeľu 23.júna 2013 mohli zú-
častniť a prijať novokňazské požehnanie 
v kostole sv. Jakuba v Martinovom rod-
nom meste. Je už sedemnástym kňazom 
z tohto mesta a všetci sú na neho hrdí. 
Pre karloveských farníkov slúžil primič-
nú omšu 26.júna 2013 v Kostole sv. Mi-
chala Archanjela a vkladaním rúk udelil 
svoje novokňazské požehnanie.

V malebnom údolí potoka Suchá Vy-
drica ležala kedysi vinohradnícko-

záhradkárska dedinka Karlova Ves, pat-

Modliť sa k sv. Michalovi

Boh?“ sa oduševnene vrhá na tých, kto-
rí by sa chceli Bohu rovnať. Zdá sa, že 
práve v týchto časoch, kedy je naša cir-
kev a viera ohrozovaná nespočítateľným 
množstvom nástrah Zlého, je potreba 
ochrany sv. Michalom nenahraditeľná.  
Nejde len o ochranu pred vojnou, o hroz-
be ktorej čoraz častejšie čítame v novi-
nách a svetoví politici rozhodujú o kro-
koch, ktoré možno zasiahnu do života 
celého ľudstva vrátane nás. Je možné, že 
rovnako nebezpečné sú na prvý pohľad 
nevinné programy v televízii, či stránky 
internetu, ktoré dennodenne a nenápadne 
ovplyvňujú naše názory, morálku i vieru. 
A potom boj v nás samých. Každý z nás 
pozná svoje slabosti, svoju pýchu, závisť, 
lenivosť, hnev... 
Sv. Michal, patrón našej farnosti je tým 

pravým pomocníkom, ktorý nám môže 
pomôcť v boji proti pokušeniam a diab-
lovi, keď sa naň s dôverou obrátime. Ne-
buďme ako Boh, nechcime sa mu spupne 
rovnať! Ale naopak, pokorne a s dôverou 
v Božiu moc sa ponorme do hĺbky úprim-
nej modlitby, aby nám bola oporou a kaž-
dodenným posilneným.  

M.Važanová 

svätý Michal archanjel, chráň nás 
v boji proti zlu a úkladom diabla,buď 
nám ochranou, pokorne prosíme, nech 
ho zavráti Boh. a ty, knieža nebeského 
vojska, Božou mocou zažeň do pekla 
satana a iných zlých duchov, ktorí sa 
na skazu duší po svete potulujú. amen.

Noví roBotNíci vo viNici PáNovej
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riaca do panstva Devín, ktorá  roku 1860 
mala 191 obyvateľov. Devín mal vtedy 
1769 obyvateľov. Začiatkom roku 1860 
požiadali svojho farára, ktorým bol D. 
Franciscus Krómy o možnosť postavenia 
kaplnky v Karlovej Vsi. Na žiadosť zo 7. 
mája 1860 dostali dňa 17.mája 1860 pí-
somný súhlas generálneho vikára a hneď 
sa pustili do stavby. Fundátorom bol Ma-
túš Lučanič. Karlovešťania boli usilovní 
a pracovití, takže už 22.októbra 1860 mo-
hol devínsky farár oznámiť listom gene-
rálnemu vikárovi, že kaplnka v Karlovej 
Vsi bola postavená a 30. septembra 1860  
slávnostne konsekrovaná dištriktuálnym 
vicearchidiakonom k úcte sv. Jána Nepo-
muckého za účasti veľkého počtu kňazov 

a veriacich. Dekanom (Vice-Archi-Dia-
conus Districtus Stomfaensis), bol vtedy 
A.R.D. Nicolaus Teöreös de Rakolub.

     V roku 1933 mala Karlova Ves už 963 
obyvateľov, z čoho bolo 903 katolíkov 
a kaplnka sv. Jána Nepomuckého už ne-
postačovala potrebám cirkevného spolo-
čenstva, preto Karlovešťania v roku 1934 
založili Spolok sv. Michala pre výstavbu 
kostola. Prestavba kaplnky na jednoloďo-
vý kostol sa začal v roku 1935. Dómsky 
farár, kanonik a apoštolský protonotár 
Dr. Ľudovít Okánik vtedy bol aj hlavým 
bratislavským farárom, dekanom a v ča-
sopise Bratislavský katolík konštatoval: 
„Karlová Ves, patriaca k Devínu, pre 
elektrické spojenie stala sa predmestím 

Bratislavy. Mala maličkú kaplnku. Dnes 
tam staváme pekný kostol nákladom 
150.000,-, zaviedli sme každú nedeľu 
a sviatok riadne služby Božie a dňa 28. 
júna v nedeľu dopoludnia o 9 hodine po-
svätíme nový stánok Boha všemohúceho 
ku cti sv. Michala archanjela. Príďte, dra-
hí veriaci, aby ste svojou prítomnosťou 
oduševnil chudobných Karlovešťanov, 
ktorí nielen že cez stoletia si zachovali 
svoj rodný slovenský jazyk, neopustili 
dedictvo otcov, ale aj s ohromnými obe-
tami a prácou umožnili postavenie chrá-
mu Božieho. 28.júna (nedeľa) je veľkým 
katolíckym sviatkom katolíckej Karlovej 
Vsi.“ Posviacka bola skutočne veľkole-
pou slávnosťou za prítomnosti veľkého 
počtu účastníkov.

     Od roku 1938 v dôsledku štátoprávneho 
usporiadania bola Karlova Ves z farnosti 
Devín prefarená do farnosti sv. Martina 
(Nemci okupovali Devín). Samostat-
ná farnosť Svätého Michala Archanjela 
v Karlovej Vsi bola vytvorená dňom 1. 
júla 1992, kedy už sídlisko Karlova Ves 
malo 22 131 obyvateľov.

     Z hľadiska dejín Karlovej Vsi osobitne 
významné bolo obdobie 60 – 80 rokov 
m.st. spojené s úpornou snahou a bo-
jom za zachovanie kostola sv. Michala 
Archanjela, ktorý bol tŕňom v oku vlád-
nucej garnitúry, ktorá sa viackrát snaži-
la o jeho likvidáciu so zdôvodnením, že 
prekáža v možnosti vybudovať štvor-
prúdovú cestu. Občania sa však vždy 
postavili na obranu svojho kostola. Aj 
keď sa „barbarskou nocou“ a následný-
mi represáliami zničili predchádzajúce 
kontakty s františkánskou komunitou, 
zostalo tu zdravé kresťanské jadro, tvo-
rené väčšinou staršími ľuďmi, ktorí mali 
bezprostrednú a konkrétnu väzbu na svoj 
kostolík, kde boli pokrstení, prijímali 
Eucharistiu alebo i sviatosť manželstva 
a boli vždy pripravení brániť hodnoty 
cirkevného spoločenstva. S vďakou spo-
míname na rodinu Smutných, Kostolan-
ských, Froncových, Kompánkových, 
Janka Bohunského či pani Ogrodníkovú 
a ďalších. Druhú, vekove mladšiu, veľ-
mi aktívnu skupinu tvorili vtedy mladé 
rodiny s deťmi, ktoré sa prisťahovali 
v súvislosti s budovaním sídliska a pri-
niesli si pevnú vieru zo svojich rodných 
farností. Boli to často viacdetné rodiny, 
ktoré sa stali liahňou miništrantov, z kto-
rých sa neskôr mnohí stali kňazmi alebo 
rehoľníkmi. Spomeňme aspoň Kosná-
čových, Bartkovjakových, Tkáčových, 
Bónových, Mockových, Talajkových či 
Zeleňákových a mnohých ďalších, ktorí 
svedectvo o Kristovi vydávali svojim ži-
votom. Veľakrát v tom kritickom období 
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spoločne, aj mamičky s malými deťmi, 
intervenovali na príslušných štátnych 
úradoch, ale aj u významných osobností, 
za záchranu karloveského kostolíka. Sú-
časne však bolo potrebné zabezpečovať 
i vnútorné opravy a úpravy v kostole, kde 
neúnavným a obetavým organizátorom 
bola najmä pani Mária Talajková, sa-
mozrejme za pomoci ďalších ochotných 
a obetavých farníkov.

     V súvislosti s týmto ťažkým obdobím 
s veľkou vďakou spomíname najmä na 
Otca Jána, kaplána farnosti sv. Martina, 
ktorý sa veľmi obetavo venoval pastorá-
cii rodín, ktoré osobne navštevoval, cie-
ľavedome a obetavo sa venoval mládeži, 
vytvoril aktívne spoločenstvo miništran-
tov, z ktorých neskôr vyrástlo 7 kňazov, 
ktorí na neho s veľkou láskou a vďakou 
spomínajú. Pritom nikto ani nevedel, že 
bol prvým a jediným viceprovinciálom 
Slovenskej viceprovincie kapucínov. 
S miništrantmi chodil na púte, najmä do 
Marianky a na výlety do Tatier, či inde. 
Semienko zasiate do ich sŕdc prinieslo 
bohatú úrodu. Ako prvý bol vysvätený 
Benjamín Kosnáč (29.9.1993), ktorý te-
raz už 15 rokov pôsobí vo farnosti sv. 
Cyrila a Metóda v Sterling Heights v De-
troite v USA. Za ním nasledovali dvaja 
bratia – kapucíni Ondrej Lazar Tkáč 
(17.9.1994) a Ján Felix Tkáč (18.5.1996), 
pôsobiaci najmä v ľudových misiách. 
Ďalším bol Patrik Mock (29.5.1999), sa-
lezián dlhé roky pôsobiaci ako misionár 
v Rusku, Bielorusku, Jakutsku. Richard 
Bóna ukončil štúdium v USA, bol vy-
svätený 17.5.2003,  pôsobil ako kaplán 
v Clevelande a teraz študuje cirkevné 
právo vo Washigtone. Pavol Gajdoš (vy-
svätený 12.6.2004) pôsobí ako úspešný 
správca farnosti v Kostolnej pri Dunaji. 

Jozef Bartkovjak, ordinovaný 25.6.2005, 
pôsobil ako vedúci slovenskej redakcie 
Vatikánskeho rozhlasu v Ríme, potom 
ako sócius provinciála Jezuitov a nedáv-
no sa vrátil z misií v Arménsku a Írsku. 
Sme na nich hrdí a Otcovi Jánovi vďační.

     Nová etapa vývoja nastala príchodom 
minoritov. Dňa 29.11.1996 bol zriadený 
kláštor sv. Michala Archanjela, 2.2.1997 
boli uvedení minoriti do kláštora na Lac-
kovej ul.č. 4. Dňa 7.6.2000 sa začalo 
s výstavbou nového kostola a 9.3.2002 
bol kostol sv. Františka posvätený. Dňom 
1.1.2003 vznikla kustódia  Nepoškvrne-
ného počatia Panny Márie, 9.11.2003 bol 
posvätený nový kláštor a 17.9.2007 bol 
otvorený juniorát, ktorého prvým rekto-
rom sa stal P. Tomáš Lesňák. Tým sa vy-
tvorili podmienky realizácie nových po-
volaní. Z radov minoritov prijal v kostole 
sv. Františka v Bratislave – Karlovej Vsi 

diakonské svätenie brat  Róbert Gajderus 
dňa 25.4.2010 z rúk Mons. Františka Rá-
beka a kňazské svätenie dňa 16.6.2012 
z rúk pomocného biskupa Bratislavskej 
arcidiecézy Mons. Jozefa Haľka. Svoju 
primičnú sv. omšu mal v rodných Arda-
novciach. Dňa 11.6.2011 prijal v tomto 
kostole diakonské svätenie z rúk spišské-
ho diecézneho biskupa Mons. Františka 
Tondru brat Martin Mária Kollár a v so-
botu 22. júna 2013 kňazské svätenie z rúk 
Mons. Jozefa Haľka. Svoje primície slávil 
v nedeľu 23.6.2013 v kostole sv. Jakuba 
v Levoči. V kostole sv. Michala Archan-
jela v Karlovej Vsi mal primičnú omšu 
26.júna 2013. Blahoželáme a vyprosuje-
me im hojnosť Božích milostí, ochranu 
Panny Márie a ich nebeských patrónov. 
Súčasne prosme za ďalšie kňazské, re-
hoľné a misijné povolania, lebo žatva je 
veľká a robotníkov málo.

                                                                                                  Vojto Tóth

Bratislava, 26. 6. 2013
Bratislavský katolík, Zodp. red. Vojtech Klein.1936, 
Bratislava: roč.I., č.2, s.2
Riecky Ján, Marián, OFM Cap. narodený 2. 2. 1928 
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V utorok 21. mája bola večerná svätá 
omša v kostole sv. Františka naozaj 

slávnostná. Hlavným celebrantom bol náš 
rodák P. Jozef Bartkovjak SJ, ktorý sa práve 
vrátil z misisií v Arménsku a Írsku. Konceleb-
rovali P. Benjamín Kosnáč, správca farnosti 
sv. Cyrila a Metóda v Sterling Heights v De-
troite v USA a naši minoriti P. Peter a P. Sa-
muel. Homíliu predniesol diakon br. Martin, 
ktorý v sobotu 22. júna 2013 prijal kňazskú 
vysviacku z rúk Mons. Jozefa Haľka. Pátri 
Jozef a Benjamín sú Karlovešťania a obaja sú 
zo skupiny miništrantov, ktorú vytvoril otec 
Ján Riecky pri kostole sv. Michala Archan-
jela. Konštatovali, že prvý raz spoločne ce-
lebrovali svätú omšu.                      Vojto Tóth

veľká oMša u sv. FraNtiška

•  dňa 11. mája 2013 sme sa spolu s deťmi 
z našej farnosti zúčastnili Misijnej púte na 
Mariánskej hore v Levoči; cestou na Mari-
ánsku horu čakali na deti zaujímavé aktivity 
spojené s poznávaním sv. Cyrila a Metoda,

•  týždeň od 6. mája sa niesol v duchu mod-
litieb za rodiny našej farnosti;  na záver sv. 
omše pre deti 12. mája bolo udelené požeh-
nanie matkám, 

•  v sobotu 1. júna o 15.00 hod. bola v našej 
farnosti vysluhovaná v kostole sv. Františka 
sviatosť birmovania pod vedením otca bis-
kupa Mons. Jozefa Haľka,

•  v sobotu 22. júna  diakon Martin M. Kol-
lár prijal sviatosť kňazstva, ktorú mu udelil 
otec biskup Mons. Jozef Haľko vkladaním 
rúk a modlitbou; P. Martin svoju primičnú 
sv. omšu odslúžil 23. júna o 10.00 hod. v Le-
voči; v súvislosti s tým  sa tejto slávnosti 
zúčastnili aj niektorí  naši farníci,

•  pri príležitosti osláv 10. výročia Spojenej 
školy sv. Františka z Assisi  sa dňa  7. júna 
o 8.00 hod. konala slávnostná sv. omša, pri 
ktorej sme  ďakovali za všetky milosti, spo-
jené s účinkovaním tejto našej školy; sv. 
omšu celebroval páter Peter Sarnicki, ktorý 
bol jej zakladajúcim riaditeľom,

•  zbor starej hudby „Arcus“ zahral a zaspieval 
v kostole sv. Františka v nedeľu 16. júna na 
sv. omši o 18.00 hod.  a po sv. omši sa konal 
ešte krátky koncert,

•  v sobotu 29. 6. deti z našej farnosti odces-
tovali do  farského tábora na Králikoch, kde 
pod vedením našich animátorov prežili krás-
ny týždeň,

•  aj v roku  2013 naši farníci spolu s otcami 
a bratmi minoritami pokračovali v začatej 
tradícii a opäť sa vyplavili na Malý Dunaj;

•  z Karlovej Vsi  vyrazili v piatok 28. júna 
a spoločne s farníkmi a ich rodinami prežili 
na vode víkend plný krásnych okamihov,

•  Od štvrtka 16. 5. sa v kostole sv. Františka 
konajú každý štvrtok celodenné adorácie vy-
loženej Sviatosti oltárnej od 9.00 do 18.00 
hod.

•  začiatok augusta 2013 bol  v znamení už 
tradičnej cyklopúte našich farníkov na čele 
s pátrom Luciánom Boguckim, ktorý v sú-
časnosti pôsobí  v Ríme, ale s našou far-
nosťou udržuje čulé kontakty; tohtoročná 
cyklopúť smerovala zo Solúna do Bratislavy 
a jej sprievod tvorilo 20 odvážnych a vytrva-
lých žien a mužov,

•  podobne ako v minulých rokoch, aj tento 
rok sa v dňoch 22. – 27. júla uskutočnil náš 
farský detský tábor v Brehove, na ktorom sa 
zúčastnilo 37 detí z celej našej farnosti,

•  2. septembra ráno o 08. hod sa v kostole sv. 
Františka konala slávnostná svätá omša pri 
príležitosti začatia školského roka; svätú 
omšu celebroval páter Peter Gallik, správca 
našej farnosti,

•  pre všetkých,  ktorí si chcú doplniť chýbajú-
ce sviatosti (sv. prijímanie, sviatosť birmo-
vania), alebo prijať krst,  sa začal v septem-
bri  biblický kurz; zároveň sa začal Biblický 
kurz pre pokročilých, ktorý nadväzuje a roz-
širuje vedomosti základného kurzu,   

•  dňa 3. septembra 2013 vo večerných hodi-
nách sa účastníci farskej púte  vydali na púť 
do Solúna,

•  na základe výzvy pápeža Františka sme sa 
v soboru 7. septembra v kostole sv. Františka  
od 19.00 od. spoločne s pátrom Martinom 
Kollárom modlili za pokoj v Sýrii, na Blíz-
kom východe a na celom svete

27. - 29. 9. 2013
Odpustová slávnosť sv. Michala Archanje-
la, patróna našej farnosti. 

27. 9. 2013
sv. omše v tento deň v kostole sv. Michala: 
o 6.45 hod. a o 18.00 hod. 
Po večernej sv. omši sa spoločne presunie-
me ku krížu na začiatku Karlovej Vsi, na 
Svrčiu ulicu, kde si obnovíme svoje krstné 
sľuby a budeme sa spoločne modliť za zo-
snulých Karlovešťanov. 

29. 9. 2013
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 slávnosťami v kos-
tole sv. Františka nebudú sv. omše v piatok 
o 18.00 hod. a v nedeľu o 11.30 hod.

3. 10. 2013
Po večernej sv. omši o 18.00 hod pozývame 
na pobožnosť Tranzitus – pamiatka blaho-
slavenej smrti serafínskeho Otca sv. Fran-
tiška

4. 10. 2013
Odpustová slávnosť sv. Františka z Assisi 
Pozývame na slávnostnú sv. omšu 
o 18.00 hod. do kostola sv. Františka. 

2. 11. 2013
Sv. omša za zosnulých o 17.00 hod. v kos-
tole sv. Michala a po nej pobožnosť na kar-
loveskom cintoríne. 

29. 11. – 8. 12. 2013
Novéna pred slávnosťou Nepoškvrnené-
ho počatia Panny Márie, vždy pri sv. omši 
o 18.00 hod.

Vladimír Šimko

ZaZNaMeNali sMe ZaZNaMeNali sMe PriPravuje sa
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V predchádzajúcom čísle sme vám 
predstavili pátra Benjamína Kosná-

ča, farára v slovenskej farnosti sv. Cyrila 
a Metóda vo štvrti Sterling Heights v De-
troite v USA, ktorý bol prvým vysväteným 
kňazom zo skupiny miništrantov Otca 
Jána, počas jeho pôsobenia v Karlovej 
Vsi. Dnes vám chceme predstaviť dvoch 
bratov z tejto skupiny, Jána a Ondreja 
Tkáča, ktorí prví nastúpili na cestu povo-
lania ku kňazstvu, ale ako rehoľníci mali 
dlhšiu formáciu ako diecézni kňazi a pre-
chádzali zložitejšími úskaliami. Na úvod 
však treba venovať pozornosť Otcovi Já-
novi, okolo ktorého sa táto skupina vytvo-
rila, ktorý bol jej srdcom a zlatou niťou 
ich prípravy na kňazskú službu.

r i e c k y   Ján, Marián, OFM Cap. 
(Ján Mária Vianej Marián Riecky). Na-
rodený 2.2.1928 v Červenom Kameni, 
okres Ilava. 14.8.1947 vstúpil do Rádu 
kapucínov v Bratislave. Začal teologické 
štúdiá, ktoré musel po dvoch rokoch pod 
komunistickým nátlakom prerušiť. V ci-
vilnom živote si štúdiá doplnil. Vo väze-
ní bol 1.mája 1962 vysvätený za kňaza, 
1962 mimo pastorácie, od r. 1968  mohol 
pôsobiť vo farskej pastorácii, 1968- kap-
lán Lučenec, 1969 – kaplán Bratislava – 
Sv. Martin, V rokoch 1981 – 1987 pôsobil 
ako prvý a jediný viceprovinciál Sloven-
skej viceprovincie kapucínov, v rokoch 
1987 – 1991 bol menovaný za vikára pro-
vincie, 1982 – kaplán Šurany, 1984 – fa-
rár Rastislavice, 1990 – farár Holíč, 1991 
farár Brodské, 1992 – farár Kopčany,   
1990 – 96 žil v kláštore v Holíči, pracoval 
ako farár v Holíči a potom v Kopčanoch. 
V r. 1996 bol menovaný za duchovného 
správcu kláštora Klarisiek - kapucínok 
v Kopernici. Dňa 19.dec.1998  utrpel ťaž-
ký úraz, následkom ktorého zomrel.   Otec 
Ján je pochovaný na Martinskom cintorí-
ne v Bratislave (sektor XIII). 

t k á č   Ján, Felix, OFM Cap. ThLic. Na-
rodil sa 10.8.1958 v Bratislave, bývali na 
Kvetnej ul.č.8, často bol hospitalizovaný.
Keď mal 8 rokov, zomrela mu matka, po 
roku sa otec oženil a druhá matka sa o nich 
dobre starala.Miništroval aj s bratom On-
drejom v kostole sv. Michala Archan-
jela v Karlovej Vsi. V r.1981 požiadal 
o prijatie do rehole kapucínov, 16.júna 
1982 mal aj s bratom Ondrejom oblieč-
ku v ilegálnych podmienkach v Kelči na 

Morave. V r.1991 nastúpil na štúdium do 
Teologického inštitútu SJ, po ukončení 
štúdia  na TFTU a vysviacke (18.5.1996 
v Serpeliciach v Poľsku) absolvoval licen-
ciát v Ríme. Teraz pôsobí v misijnom tíme 
v Rači.

t k á č    Ondrej Lazar, OFM Cap. Na-
rodil sa 5.11.1960 v Bratislave, a v r. 1969 
sa presťahovali do Karlovej Vsi na Pú-
pavovu 47, miništroval v Karlovej Vsi,  
7 rokov chodil na hudobnú výchovu, pô-
sobil v detskom spevokole v Slovenskom 
rozhlase, absolvoval Polygrafickú školu 
s maturitou, 1982 nastúpil do noviciátu, 
1986 dočasné, 1989 večné sľuby, 1990 
nastúpil do seminára, 1993 diakonská vy-
sviacka, 17.9.1994 vysvätený za kňaza. 
Bol direktorom študentov v Žiline a po-
tom v Bratislave, v r. 2001 štúdium fran-
tiškánskej spirituality v Ríme na Antonia-
ne, ukončil skúškami. Po návrate pôsobil 
v kláštore v Pezinku, potom v misijnom 
tíme v Rači, teraz pôsobí v kapucínskom 
kostole sv. Štefana v Bratislave na Žup-
nom námestí.

Málokto vie, alebo čo i len tušil, že za tota-
lity sa vytvorilo a pôsobilo v Karlovej Vsi 
v ilegálnych podmienkach spoločenstvo 
kapucínov. Bratia Tkáčovci spomínajú 
takto:    
Vdp. Ján Felix Tkáč, OFM Cap. ThLic. 
V detskom veku  bol častejšie nemoc-
ný, krásne roky prežíval u babky na Vý-
chodnom Slovensku. Keď mal 8 rokov, 
zomrela mu matka. Otec sa oženil, nová 
mama sa o nich dobre starala a mali ju 
radi. V r. 1969 sa presťahovali do Karlo-
vej Vsi. Sú 4 bratia. Medzi prvými kňaz-
mi, na ktorých si spomína boli páter Javor 
a Čéri. Keď prišiel Otec Ján, tak to bolo 
fantastické. Chodili s ním na výlety do 
Malej Fatry aj do Nízkych a Vysokých 
Tatier. Veľmi sa venoval študentom. Na 
organe popri pani Kosnáčovej hrala aj 
Katka Andočová. Z miništrantov spomí-
nal Kosnáčovcov, Bartkovjakovcov, Ta-
lajkovcov, Mockovcov. Pre miništrantov 
urobili rozpis služieb. Asi v roku 1980 
spoznal sympatického mladíka, ktorý pre-
žíval radosť a vyznačoval sa duchovnou 
hĺbkou. Až neskôr sa dozvedel, že je to ka-
pucín. Ten mu dal Nový zákon. Otec Ján 
bol pre nich úžasný. S tým Petrom Žalo-
udkom potom chodil premietať  do rodín 
filmy o sv. Františovi. V r. 1981, bolo to 

na sviatok sv. Cyrila a Metóda, išiel za Ot-
com Jánom a požiadal, či by mohol vstú-
piť do rehole. V nasledujúcom roku mali 
aj s bratom Ondrejom obliečku v Kelči 
na Morave. Po ukončení štúdia v r. 1982 
nastúpil do zamestnania. Okrem rodičov 
a babky nikto nevedel, že je kapucín. 
V období 1971 – 1989 vstúpilo do reho-
le 15 mladých. V r.1987 bola ustanovená 
samostatná Slovenská provincia a prvým 
provinciálom bol páter Šebastián Jaďuď. 
Stretávali sa raz za týždeň po zamestnaní. 
Po páde komunizmu dostali späť kláštor 
v Holiči a potom aj v Bratislave a Pezin-
ku. V apríli  dal v práci výpoveď a išiel do 
nemocnice pátra Pia v San Giovanni Ro-
tondo. Po návrate ho zavolali na prácu do 
generálnej kúrie v Ríme. Po návrate začal 
som študovať na Teologickom inštitúte sv. 
Alojza Spoločnosti Ježišovej na Sloven-
sku. Neskôr inštitút prešiel pod Trnavskú 
univerzitu. Po 5 rokoch som bol vysväte-
ný za kňaza. Potom som sa vrátil do Ríma, 
do toho kolégia, kde predtým pracoval, 
ale teraz na licenciátne štúdium na Anto-
niánum,  ktoré som za 2 ½ roka zvládol.
Na Karlovu Ves si spomína najmä cez tie 
rodiny, z ktorých boli miništranti, pretože 
tí tvorili úžasné spoločenstvo. Otec Ján 
často organizoval púte alebo výlety celých 
rodín, obvykle cez Kačín do Marianky. Po 
Vianociach chodil posviacať byty a my 
sme ho netrpezlivo čakali, pretože k nám 
prišiel obyčajne až večer. Aj naši rodičia 
ho mali radi, najmä pre jeho hlboké káz-
ne. Potom spomínal, ako s Kajom Kosná-
čom chodievali ešte po večernej sv. omši 
o 19:30 na Kačín a odtiaľ do Marianky, 
absolvovali krížovú cestu, potom rýchlou 
chôdzou späť a pred polnocou boli doma. 
Hovoril, že úžasný kamarátsky vzťah 
mal  s Talajkovcami. Boli to veľmi dob-
ré vzťahy medzi celými rodinami,ktoré 
spájal Otec Ján. Miništrantov bolo veľa 
a sakristia bola maličká. Otec Ján ju dal 
zbúrať a postaviť novú, väčšiu, aj s prívo-
dom vody, ktorá predtým veľmi chýbala. 
Niekto sa do toho obul a potom to priká-
zali zbúrať a Otcovi Jánovi chceli zobrať 
štátny súhlas. Vybavili to však tak, že ho 
iba preložili do mesta, slúžieval u fran-
tiškánov a do Karlovej Vsi začal chodiť 
P.  Kurucár a ďalší kapláni.
V súvislosti so svojou kňazskou vysviac-
kou spomínal, že dva mesiace pred gene-
rálnou kapitulou bol ich generálny definí-
tor P. Pacifik Divič, ktorý ho mal veľmi 

Za totality PôsoBilo v karlovej vsi 
sPoločeNstvo kaPucíNov
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rád, vysvätený za biskupa  a tak mu potom 
urobil vysviacku v Serpeliciach v Polsku.  
Primičnú omšu  potom mal v Hermanov-
ciach, Bratislave u kapucínov a v Kar-
lovej Vsi. Potom spomínal, že s kapelou  
„Kapucíni a Stenly“ mali v roku 1999 až 
50 koncertov za rok. Nahral dve CD. Te-
raz robia farské misie po celom Sloven-
sku.  Pre Karlovešťanov mal tento odkaz: 
„Prajem naozaj všetkým v Karlovej Vsi, 
aby žili z Ježiša Krista, z Ducha Svätého, 
z Boha a aby vedeli milovať Božou mo-
cou a Božou láskou, tou ktorá ich naplní, 
aby boli šťastní napriek tomu, že bez kríža 
to nejde. Amen !“
Vdp. Ondrej Lazar Tkáč, OFM Cap. sa 
narodil 5. 11.1960 v Bratislave. Keď mal 
6 rokov, zomrela mu matka. Cez dru-
hú matku Eriku sa viacej dostali k viere, 
začali chodiť s bratom na náboženstvo 
a miništrovať. Spomína na pátra Javora 
a potom na Otca Jána, ktorý sa im veľmi 
venoval, mávali miništrantské stretnutia, 
chodili na rodinné púte. Kvôli tomu inci-
dentu so stavbou sakristie ho preložili, tak 
sme chodili za ním do mesta k františká-
nom alebo k uršulinkám. Vzťahy zostali 
naďalej veľmi blízke. Aj on spomínal, 
že chodievali na nočné púte do Marian-
ky Chodil na 5 ročnú polygrafickú školu 
s maturitou, ale odtiaľ sa nedalo ísť do die-
cézneho seminára. V r. 1982 nastúpil do 
tajného noviciátu a pritom chodil do za-
mestnania. Tesne pred ukončením novici-
átu musel ísť na ZVS. V roku 1986 zložil 
dočasné sľuby. Pracoval v Polygrafických 
závodoch, ale určitý čas ako kurič, pretože 
chcel študovať. V r. 1998 si podal prihláš-
ku do seminára. V marci 1989 im zomrel 
otec. Večné sľuby zložil 2. 8. 1989. Teo-
logické štúdium absolvoval na Univerzite 
Komenského, 17. 9. 1994 bol vysvätený 
za kňaza. Aj on spomínal na Otca Jána, na 
jeho pôsobenie, na výlety, ako aj činnosť 
v detskom speváckom zbore. Zo sestier 
Mihalkovičových jedna (Mária) je rehoľ-
nou sestrou v Krakove a druhá (Anka) je 
uršulinka.
6 rokov bol spolu so svojim bratom v Rači 
a robia po farnostiach ľudové misie. Teraz 
pôsobí v kláštore sv. Štefana v Bratislave.

Ja by som vás chcel teraz poprosiť vlast-
ne o také určité doplnky k tomu, čo ste mi 
dali, keď som robil diplomovku. Potom pri 
rozhovoroch s  vašimi mladšími kolegami 
som sa dozvedel, že vlastne v Karlovej Vsi 
existovali už za totality kapucíni v určitom 
podzemnom formovaní, takže by som vás 
poprosil o tom niečo povedať a potom 
k samotnej osobnosti otca Jána. To sú 
snáď také ťažiskové body a samozrejme 

vás poprosím tiež vaše aktivity za ostatné 
obdobie..
P. Felix: Tak o tom podzemí? Bolo to blíz-
ko kostola, myslím, že to bolo Jegorovovo 
nám. Tam bol byt pátra Šebastiána, ktorý 
sa venoval novým bratom, ktorí prichá-
dzali, lebo páter Ján Riecky bol vtedy ofi-
ciálny predstavený a ŠTB-áci boli na neho 
zameraní. Páter Šebastián bol tak trochu 
v úkryte a vždy v stredu tam prišiel a v so-
botu zase odchádzal do Pezinka.  Počas 
tých troch dní sme sa tam s ním stretávali 
na tom jeho byte. A vstúpili sme do rehole. 
Ja som požiadal som v r. 1981 na Cyrila 
a Metoda o prijatie, ale som musel vyše 
trištvrte roka čakať. Potom sa aj Ondrej 
prihlásil a v podstate sme mali obliečku 
spolu 17. júna 1982 na Morave u pátra 
Václava v Kelči. Mňa vtedy páter Šebasti-
án poslal do Rače, do toho domčeka, kde 
teraz sme, kde máme misijnú komunitu. 
Tam bývala stará paní Šándorová, ktorá 
chcela dochovať, s tým, že nám nechá 
dom. Tak tam som bol rok, ale po roku 
som dostal byt na Žalmanovej 24, teraz 
je to Adamyho ulica. A Ondrej vlastne 
hneď po začatí noviciátu odišiel na vojen-
činu, takže po 2 rokoch, keď sa vrátil, tak 
ja som už mal medzitým byt a po veľmi 
krátkej dobe sa podarilo zohnať aj jemu 
byt a dokonca aj vymeniť za byt, ktorý bol 
nado mnou.. Bývali  sme tam obidvaja, 
jeden na treťom a druhý na štvrtom, pri-
šiel ešte brat Martin Turošák, ktorý býval 
u Ondreja a zase v mojej izbe, v mojej ku-
chynke sme to vylágrovali a urobili sme 
si tam kaplnku. Modlili sme sa u mňa na 
3. poschodí a na 4. poschodí sme jedá-
vali, varili a spolu prežívali agapé, väč-
šinou po stretnutiach, ktoré sme mali raz 
za týždeň a v podstate takto to bolo až do 
r.1989 s tým, že v r. 1986-87 bol vysvä-
tený páter Štefan Macura. V tom čase už 
bol veľký problém pre pátra Šebastiána 
chodiť na ten byt, pretože v r. 1983 zavre-
li bratov za prenášanie kníh cez hranice. 
On potom začal bývať v tom byte pátra 
Šebastiána, lebo páter Šebastián tam už 
nemohol chodievať, tak sme my chodili 
za ním do Pezinku. Bolo to bezpečnejšie, 
lebo tam bol Charitný dom a keď sme tam 
aj prišli, vlastne nikto nevedel za kým 
tam vlastne ideme. Takže od toho 1986-
87 tam býval Štefan Macura a každý deň 
ráno o ¼ 6 prišiel ku nám do tej kapln-
ky, do toho bytu na Žalmanovej a mávali 
sme tam až do roku 1989 každý deň sväté 
omše ráno a potom sme odtiaľ išli každý 
do roboty. Brat Ondrej robil v Rači, ja 
som zase s Turošákom robil v Akadémii 
na Patrónke, každý v inom ústave. On bol 
tuším na Ústave merania ako sústružník 

a frézar, obrábač kovov teda v dielňach 
a ja som zase robil elektrotechnika v Elek-
trotechnickom ústave a Ondrej v Polygra-
fii. Takže taký bol náš ranný život, ráno 
sa odslúžila sv. omša, potom Ondrej mu-
sel utekať, lebo chodil na 7 hod. a bola to 
skoro hodina cesty. A my sme sa ešte traja 
spolu najedli a potom sme pomaličky išli 
do roboty. V tom čase sme už mali pohyb-
livú pracovnú dobu, na Akadémii, takže 
sme mohli kludne ísť aj na 9 hod. A potom 
večer, keď sme sa stretli a boli sme spolu 
všetci doma, tak sme sa pomodlili večer-
né chvály v tej kaplnke a potom sme sa 
hore najedli v hornom byte. Takže v pod-
state sme tam mali ako keby taký kláštor. 
Keby sa to dalo oficiálne, tak by sme mali 
tie dva byty vedľa seba, ale nikto o tom 
nesmel vedieť. Aj pre susedov sme boli 
čudáci. Zaujímavé bolo, že keď po páde 
komunizmu prišiel generálny predsta-
vený z Ríma P. Roberto Carraro, tak nás 
navštívil aj v tom dvojbyte a vtedy pove-
dal:  „zachovajte si tento spôsob života“.  
Lenže my sme potom chceli študovať za 
kňazov a tento kláštor (Župné nám. 10 
v Bratislave) sme dostali naspäť, takže 
v podstate sa začalo opravovať a Ondrej 
začal študovať na Kapitulskej v seminári 
(RKCMBF UK), ale býval tu v seminári, 
takže na fakultu chodil tam a tu bol ešte 
s ďalšími bratmi. A ja som odišiel na rok 
do Ríma pracovať najprv na kúrii, potom 
na kolégiu študentov.  Keď som sa po roku 
vrátil, tak mi tiež predstavený povedal, že 
treba prísť sem do seminára, nemôžem bý-
vať tam v tom byte, tak sme dali byt k dis-
pozícii bratovi, ktorý sa medzitým oženil 
a nemal kde bývať. My sme začali pôsobiť 
tu a vlastne sme boli aj vysvätení. Ja som 
bol vysvätený v Poľsku otcom Pacifikom 
Dedičom, ktorý sa stal medzi tým bisku-
pom a vysvätil ma v Trojične a zase On-
drej s Jantekom a Antonom Majerčákom, 
ktorý tiež navštevoval tú karloveskú ko-
munitu, ale on bol vtedy v noviciáte a my 
sme už boli dávno po noviciáte. Oni boli 
ako prví dvaja svätenci toho nášho bisku-
pa z Poľska. A ja som potom o dva roky 
neskôr bol vysvätený v Trojične v Poľsku. 
A potom po vysviacke som išiel do Ríma 
študovať licenciát. Ondreja poslali do Ho-
líča a potom z Holíča do Ličartoviec. Ja 
som sa po ukončení štúdia vrátil z Ríma 
a v podstate nám dali možnosť v tom 
domčeku, kde som u tej pani Šándorovej 
bol kedysi, ona medzitým zomrela a býva-
li tam 7 rokov sestry klarisky – kapucín-
ky a keď som sa ja vrátil, už bol dva roky 
voľný. Takže v podstate som chcel robiť 
misie, tak mi povedal provinciál: „nájdi 
si bratov.“ Tak som našiel dvoch bratov, 
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čo boli ochotní ísť so mnou a vlastne sme 
založili nový dom v Rači, ktorý už nie je 
kláštor ale Dom bratov kapucínov, lebo to 
je rodinný domček, nemáme kostol, máme 
len v podkroví kaplnku a odtiaľ robíme už 
od 1999, do dnešného dňa misie, koncerty, 
duchovné cvičenia, a vypomáhame. On-
drej tam bol posledných 6 rokov s nami 
a robil s nami misie, aj s Jožkom Koncom. 
Po kapitule minulý rok, ho preložili do 
tohto kláštora. Tu má služby, spovedné 
služby, omše atď. A popri tom, keď môže 
a dajú mu voľno, ide s nami aj na misie. 
A snažíme sa aj ďalej robiť koncerty. V 
podstate je to teraz trochu ťažšie. Sme 
v troch kláštoroch, lebo v Pezinku sú ďalší 
dvaja bratia muzikanti, brat Noro,  bube-
ník a brat Marián Turňa, ktorý je  bas-gi-
tarista. Rozdelili nás, takže teraz je taký 
stav, že sme v troch kláštoroch, ale dosť 
blízko – je  to Pezinok – Rača – Bratislava.                                                                                                
Keď sme bývali v Karlovej Vsi, brat Jo-
zef Konc, ktorý je teraz so mnou v Rači,  
mal byt na Donnerovej ulici a býval tam 
a potom aj jeho brat Tomáš, ale iba krát-
ko, lebo bol zavretý za to prenášanie kníh, 
takže on až keď sa vrátil z väzenia a z vo-
jenčiny, tak potom išiel študovať do Prahy. 
Tomáš tam býval viac-menej až po páde 
komunizmu, ale v podstate Jožko tam bý-
val. A my sme sa stretávali, v tom čase už 
nás bolo 15 bratov –akože podzemných. 
To bolo 1985-86, už nás bolo 15. Pred-
tým sme sa stretávali všetci spolu raz za 
mesiac na nejakých víkendových chatách, 
ale potom sme sa chceli viackrát stretávať. 
Tak sme sa stretávali raz za týždeň, ale 
s tým, že by to už bolo veľmi nápadné, že 
sa 15 mladých mužov stretáva v nejakom 
byte, tak vlastne sme sa rozdelili tak, že 7 
sme boli v jednej komunite, kde bol pred-
stavený, Dezidér František Alberty, volá-
me ho Dežko a v druhej bol Ján Otruba, 
ktorý bývaval tu na Zochovej, takže vlast-
ne chalani čo bývali tuná v meste, chodili 
k tomuto Jankovi Otrubovi a väčšina, čo 
chodila k Dežkovi, k Františkovi Alberto-
vi, väčšinou sme bývali vlastne v Karlo-
vej Vsi. Ešte nejaký ďalší brat dochádzal 
z Dúbravky. Mojim snom bolo, že skoro 
každý brat, ktorý bol Bratislavčan dlhodo-
be, už v tom čase keď padal komunizmus, 
mal vlastný byt. To znamená, že ja som 
očakával trošku, že aj po páde komuniz-
mu tento spôsob, ako povedal generálny 
predstavený, že neopustite tento spôsob 
života, tak som si myslel, že sa iba zmení, 
že tie byty môžeme predať a vymeniť za 
nejaký – za celé poschodie. Ale tým, že 
sa tento kláštor za 20 miliónov opravoval 
a dostali sme od arcibiskupa Sokola k dis-
pozícii náš bývalý kláštor, ktorý bol zruše-

ný za Jozefa II. v Holíči a mali sme aj bra-
tov v Žiline, tak vlastne už bolo tak málo 
bratov, ktorí boli funkční, lebo zvyšok boli 
študenti, že v podstate už nebolo pochope-
nie ani priestor pre vytvorenie takej komu-
nity v tých panelákoch a v podstate každý 
postupne posunul ten byt svojej rodine 
alebo nejakej rodine a v podstate sme o ne 
prišli. A tak tento spôsob života nie je, ale 
v istom zmysle je práve tá Rača, to je ro-
dinný dom v normálnej bytovej zástavbe.
Naša obliečka bola v r.1982. Obliečkou 
sa začína oficiálne noviciát, čo je začia-
tok bratského života, v ktorom čase môžu 
kandidáta poslať preč, keď sa zdá nevhod-
ný, alebo on môže odísť bez vysvetlenia 
hocikedy v priebehu toho roku noviciátu.
Chcel by som sa spýtať do ktorého roku 
možno datovať vznik vašej minikomunity 
v Karlovej Vsi?
1984-85. Neviem presne, kedy som dostal 
ten byt. Predpokladám 1984.
Ondrej: Bol som na vojne a písal som, že 
sa už nevrátim domov, ale pôjdem rovno 
bývať tam. Takže  rok 1984.
A to obdobie od toho roku 1981 na Cyrila 
a Metóda po tú obliečku v tom júni 1982, 
to je prakticky rok a mesiac?
To sme bývali u rodičov. Ale oni o tom 
nevedeli. Až do určitej doby o tom vôbec 
nevedeli.
Nuž to boli také doby, že sa muselo všetko 
utajovať.
Ondrej: Býval tam jeden známy, keď 
sme bývali tam hore na tej Adámiho, aj 
s otcom, a sledovali nás, mali okná sme-
rom k nám. My sme chodili tak do kop-
ca a mali sme koľkokrát otvorené dvere. 
On hovoril, že buď sú to nejakí rehoľníci 
alebo sú to homosexuáli. Tak o nás roz-
mýšľali. To mi povedal po rokoch, keď 
som už bol v Pezinku. My sme vás tak 
s mojim otcom pozerali a tak sme roz-
mýšľali čo ste zač. Na šťastie to bola tá 
prvá alternatíva :). Ale dobre, že oni si 
mysleli, že tá druhá. Ale tým pádom nás 
až tak nevymákli. Lebo napríklad viem, 
že susedia naproti, ktorých babka, bola 
pani Kišová, bola tu v kostole, upratovala, 
vlastne kostolníčila viac-menej s pánom 
Lipkom, tak jej syn a vnuk býval naproti 
nemu a oni nám povedali, že eštebáci sa 
vypytovali či poznajú susedov, že čo sme 
zač. Ale oni povedali, že nepoznajú, že 
nevedia. Ale v podstate my sme tam boli 
tak inkognito, že keď som išiel do vchodu 
a vstupoval som do výťahu s niekým, tak 
som nevedel, či je to môj sused alebo nie.  
Až keď vystúpil so mnou na poschodí, 
tak som vedel, že je to vlastne môj sused. 
V podstate sme sa vôbec nezaujímali ani 
nekomunikovali s tými ľuďmi v tých by-

toch okolo. Ak by sme neboli rehoľníci, ja 
som tak komunikatívny, že by som sa urči-
te snažil s tými susedmi aspoň vychádzať 
nejako normálne,  kým takto to zostalo 
len: Dobrý deň! Dobrý deň ! Dobrý večer! 
Dobrý večer! Proste keď sme sa stretli na 
chodbe, tak sme sa pozdravili a to bolo 
všetko. A to som ešte mal byt, mám po-
cit, že po eštebáčke, ktorá sa presťahovala 
na 7. poschodie. Bola to taká vysoká pani, 
pekná staršia pani, okolo 40-ky a celý ten 
byt bol tak zvláštne zariadený, keď som 
si ho bol pozrieť, že by som ho prevzal 
od nej.  Musel som čakať chvíľu, kým sa 
presťahovala vyššie, ale zostala v tom is-
tom paneláku. Keď som tam išiel, tak čo 
je to za byt, izba kompletne červeno vy-
maľovaná, veľká posteľ, bolo mi to veľ-
mi zvláštne, že nebola to taká normálna 
slobodná pani, ktorá si, no neviem kto to 
bol. Vedel som aj meno, veď ho mala na 
dverách. Mal som pocit, že priťahovala 
nejakých klientov. Asi to bolo pre tie účely 
ŠTB tak zariadené..
Ale pritom je zaujímavé, že sme chodili 
miništrovať do Karlovej Vsi ešte dlhú 
dobu. Ja som snáď ešte v r. 1982-83, najmä 
tie stredy sme tam chodili. Lebo sa to roz-
delilo. Každá rodina, ktorá mala viacero 
chlapcov, ako sme minule hovorili, alebo 
z dvoch rodín, kde mali po jednom chlap-
covi, tak sa vytvorili skupiny na omše, 
kedy nikto nechcel chodiť, a boli služby. 
Každá rodina mala určitý deň v týždni 
a v sobotu ráno, nikdy nebolo miništran-
ta, ani v nedeľu večer, takže v podstate to 
bolo rozpísané tak cyklicky, že ten kto mal 
v pondelok, tak mal aj v sobotu a v nedeľu 
večer a na ďalší týždeň ten čo bol v utorok 
mal v sobotu ráno a v nedeľu večer, a tak 
to išlo, takže vlastne raz za 5 týždňov sa 
nám to ušlo, tie služby. A to sme tak uro-
bili preto, aby tam kňaz nebol sám. Potom 
aj keď sme už boli bratia a začali sme cho-
diť sem ku kapucínom na omšu na 6- tu 
a potom do školy, v podstate do 1982. Oni 
vlastne čakali, kým skončím školu, ja som 
to mal vlastne ako kandidatúru, ale mne 
nikto nič nepovedal. Ja som sa dozvedel, 
že mám obliečku až v deň obliečky. Lebo 
napr. 10. júna som maturoval, aj keď som 
mal teda 24 rokov, po učňovke, keď som 
išiel na priemyslovku. 10.júna som ma-
turoval a tu sme boli večer na omši, čo 
bola taká mládežnícka, neviem ktorý deň,  
o 19-tej. 10. júna 1982 som maturoval 
a všetci mi tu gratulovali a potom zrazu 
nejakého 15-ho, deň predtým než sme 
mali ísť na tú cestu, na duchovné cvičenia, 
vedeli sme, že ideme na duchovné cvi-
čenia, len sme nevedeli, že tam budeme 
mať obliečku. A jeden brat, práve ten Ján 
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Otruba mi začal gratulovať: „Gratulujem 
Ti !“ A ja že k čomu, veď k maturite si mi 
už gratuloval. Jaj, Ty o ničom nevieš? Tak 
potom nič! Ale pritom všetci to vedeli, len 
my dvaja sme to nevedeli. To tak býva, že 
koho sa to týka, ten sa to dozvie posledný 
. Aby sme si to náhodou nerozmysleli.
Ešte keď tam pôsobil Otec Ján, chodil brat 
Šebastián, on býval na Gabčíkovej, nad 
cintorínom. My sme tam občas za ním cho-
dili, ale až neskoršie. Ale on sa tam chodil 
modliť breviár do sakristie, keď Otca Jána 
vymenili. Bol kapucín. Ale my sme najprv 
nevedeli kto je. Páter Šebastián nás veľmi 
nekontaktoval na starých bratov, lebo sa 
bál, nie že by sa bál že ho niekto úmysel-
ne zradil, ale v tom čase nikto nevedel aké 
maslo mal kto na hlave, čiže v tom zmys-
le, že niekto sa vracal, že mal náboženské 
knihy a už ho brali na Februárku. On síce 
nič nepovedal, ale podpísal papier. A kde 
to býval ten Otec Filipovič? Otec Filipo-
vič býval na Gabčíkovej, vlastne ako je 
Žalmanka, kúsok nad kostolom v podstate 
býval, ako sa ide Molecovou, okolo cinto-
rína, tak hneď ten barak a za ním je cesta, 
tam sa to rozdelí. Teda nie prvý dom ale 
v podstate pod Dlhými dielami. Náš Dom 
Žalmanka 24 bola pod Dlhými dielami, 
ale asi 300 m hore, smerom na Centrum, 
on bol vlastne nad kostolom, ale úplne pod 
Dlhými dielami.
To bolo zaujímavé, keď sme objavili, že 
je kapucín. Otec Ján bol kapucín, ale nič 
nám to nehovorilo, keď bol náš kaplán, 
vyučoval nás a chodili sme za ním na faru 
keď bol chorý, alebo tak, na Kapitulskú, 
lebo on bol Dómsky kaplán a mal Karlovu 
Ves. A on tam chodil od nejakého 70-ho 
do 75-roku. V r. 1975 potom zbúral sakris-
tiu a postavil novú a v podstate rozkázali 
ho preložiť a prišiel páter Kurucár. Sakris-
tiu zbúrali a postavila sa potom až po páde 
komunizmu. A keď tam bol otec Ján, on 
s nami chodil na výlety do Nízkych Tatier, 
Vysokých Tatier, na Malú Fatru. Chodili 
sme stanovať, omše sme slúžili v stane, 
takže to bolo také, ale my sme boli vtedy 
deti, mládež. V podstate niekedy, on mal 
ružu na nohe, mal to zapálené, tak sme ho 
išli navštíviť. Kopu ľudí sme tam videli, 
čo ho prišli navštíviť, jeho bratia a zrazu 
sme tých bratov videli, keď sme sa už 
zaujímali, zrazu sme ich videli tam, tam 
a hovorili sme si: to sú kapucíni, to sú iste 
kapucíni. To ešte skôr ako som požiadal, 
v 80-tom roku. A keď som potom raz po-

vedal, vy ste kapucín, tak ho cuklo,či nie 
sme eštebáci, ale našťastie vedeli, že sme 
z normálnej rodiny, neboli sme nikto ne-
známy. Otec Ján nás mal od malička a po-
tom nás aj prijímal ku kapucínom. „Teraz 
aj ľutujete, že ste nás prijali, že?“ :). No, 
pravdu máš, ale ty tu môžeš byť!  :) 
Nemáte nejaké fotografie, jednak z toho 
obdobia a potom toho pátra Jána?
Bola taká spomienková slávnosť na neho, 
bol aj obraz v Karlovej Vsi, aj obrázky 
dali vytlačiť, Pani Talajková. Bolo to pri 
80. výročí teda v r. 2008. Bola spomienka 
aj na smrť, ale hlavne, narodil sa na Hrom-
nice, teda 2. februára. Pani Talajková or-
ganizovala u Michala, dolu v kostole  takú 
spomienkovú omšu na pátra Jána. Viem, 
že tam bola aj pekná fotka, takže nejaké 
fotky sú, ale neviem kde. Tá spomienka 
bola v r. 2008. Teraz už je 85 rokov. Vtedy 
zomreli 3 kňazi naraz v priebehu 10 dní 
: 9.dec. Janko Podhajský, páter Šebastián 
(13-ho ) a 19.dec.1998  páter Ján. Pred 
Vianocami sme mali 3 pohreby. 
Ondrej vtedy aj zložil pesničku „Za brat-
mi“. Pekný text je tam, ľútosť za nimi, ale 
aj vďaka, že nám ich Boh dal..
No, teraz snáď ešte k tomu poslednému 
obdobiu keby ste niečo povedali. Ešte ro-
bíte stále  misie? Ondrej má tú Heyduko-
vu, tu (v kostole na Župnom námestí) má 
detskú omšu a spovedanie. Teraz už je to 
trošku komplikovanejšie. A Vy tam máte 
po starom tie misie?
Už máme nabraté na 2 roky dopredu.. Na 
záver ešte takú otázku, čo by ste odkázali 
našim farníkom? 
No myslím, je Rok viery a počas toho 
komunizmu sme mali akéhosi nepriateľa, 
ktorý nás tlačil aby sme boli spolu, aby 
sme boli jednotní, tí čo verili a dneska čas-
to sa necháme tak zahltiť prácou, alebo, 
nechcem použiť ten výraz konzumizmus, 
lebo sa moc používa, ale v podstate člo-
vek sa tak nechá zahltiť mnohými vecami 
v tejto slobode, že niekedy potom ten du-
chovný život, ten osobný vzťah s Bohom 
sa stráca a potom je veľmi ľahko stratiť aj 
vieru. Viera pre mňa nie je to, že verím, že 
Boh je, ale že dôverujem Bohu v jednot-
livých situáciách života. A toto je podľa 
mňa dôležité aj pre dnešných ľudí. Keď 
sa neobnoví osobný vzťah s Bohom, tak 
bez Ducha Svätého nemôžeme robiť to 
čo Ježiš Kristus povedal, že tí čo vo mňa 
uveria, budú mať život, budú môcť chytať 
hadov do ruky, keď niečo otrávené zjedia, 

nič sa im nestane. A nielen toto, už len 
milovať seba so svojimi hriechmi a po-
tom ešte plus niekoho blížneho, to sa bez 
Ducha Svätého nedá. Jedine osobný vzťah 
s Bohom a z toho potom vyplývajúca po-
moc Ducha Svätého, ktorú prijímame vo 
Sviatosti oltárnej.. V podstate nie je prob-
lém z modlitby, skôr tak, aby si ľudia našli 
čas na osobný vzťah s Bohom.  Naozaj to 
bolo úžasné za toho komunizmu, pre tie 
rodiny, ktoré sme sa poznali, že niekto nás 
podchytil a mali sme spoločenstvá, mlá-
dež, otec Ján sa nám venoval a Saleziáni 
zase tým mladším.
Otec urobil púť do Marianky. Tie rodiny 
išli, kráčali, modlili sa ruženec, jedli sme 
spolu, vystrájali sme, pomodlili sme sa 
Krížovú cestu a potom znovu tú 3 hodi-
novú štrapu naspäť až na Kačín a odtiaľ 
potom domov, čiže to bolo niečo, čo tak 
posilnilo tie vzťahy medzi rodinami, že 
sme vedeli, sú tam Kosnáčovci, Talaj-
kovci Bartkovjakovci, Mihalkovičovci, 
Mockovci. Keď sme išli na výlet s Otcom 
Jánom, sami ako deti alebo mládež, tak to 
nás tak utužovalo a otec sa vždy modlil 
s nami, nie veľa, aby nás neznechutil, ale 
bol ruženček, omšu sme spolu odslúžili, 
čítanie Božieho slova. A toto dnes ľuďom 
chýba – spoločenstvo. Nemajú kde nájsť 
korene. Každá tá rodina sú akoby sami. 
Iste tí, čo chodia do spoločenstiev, tak 
majú. Tí čo nechodia, tak zostali sami na 
seba a potom keď prídu problémy, ťažkos-
ti, tak sú zahltení a zostáva tá viera nieke-
dy taká plytšia. Nehovorím že u všetkých.
Koľko ste vlastne mali rokov, keď ste 
s pátrom Jánom chodievali do tej Marian-
ky? Páter Ján k nám prišiel v tom 70-tom 
roku alebo 69-tom, ja som mal 12, Ondrej 
mal 10. To sme boli deti. Potom 12 rokov 
sme v podstate s Otcom Jánom fungovali, 
aj keď bol v Šuranoch, aj keď bol v Rasti-
slaviciach, tak sme chodili za ním, aspoň 
raz za ¼ roka. Kontakty tam boli. A potom 
vlastne aj to, že chodil svätiť byty každý 
rok a tieto rodiny, čo sme boli miništranti. 
Páter Ondrej ešte dodal: To bolo 1970-75. 
Ja by som teraz len to ľuďom odkázal: 
„Hľadajte Božie kráľovstvo a to ostatné 
sa vám pridá“. Hľadajte moju blízkosť, 
hovorí Ježiš a ja vám pomôžem. To je naj-
dôležitejšie, aby sme mali ten pohľad, na 
seba aj na iných.“

Ďakujem vám veľmi pekne za rozhovor.
Vojto Tóth
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