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Je Ježiš pre mňa osobou, alebo len „osobnosťou“?
a svoj život rozdeľujú takto: „za slobodna“
a „v manželstve“. Pre biskupov a kňazov je to biskupské či kňazské svätenie. Pre zasvätených je to
skladanie sľubov.
Z pohľadu duchovného života je tu jedna
udalosť, ktorá vytvára skutočne a pre všetkých
to „predtým“ a „potom“. Život každej osoby sa
rozdeľuje presne tak, ako sa delia univerzálne
dejiny: „pred Kristom“ a „po Kristovi“, pred osobným stretnutím s Kristom a po ňom.

Prežívame znovu Veľkonočné sviatky, opäť
trochu ináč, ako sme boli zvyknutí po minulé
roky. Môže to byť problém, ale v každom prípade je to výzva. Práve tieto nezvyčajné okolnosti sú pozvaním pokúsiť sa znovu zamyslieť nad
naším prežívaním týchto sviatkov a ich významu.
Môžu nám k tomu poslúžiť aj myšlienky pápežského kazateľa kardinála Raniera Cantalamessu.
Pozýva nás vážne si položiť jednu otázku: Je Ježiš
pre mňa osobou, alebo len akousi osobnosťou
(postavou)? Je veľký rozdiel medzi týmito dvoma
vecami. Osobnosť – typu Július Cézar, Leonardo
da Vinci, Napoleon – to je niekto, o kom môžeme
hovoriť a písať koľko len chceme, avšak nemôžeme sa mu prihovoriť alebo sa s ním zhovárať.
Žiaľ, pre drvivú väčšinu kresťanov je Ježiš
osobnosťou, nie osobou. Je predmetom súhrnu právd viery, niekto, koho pamiatku slávime
v liturgii, aj teraz na Veľkú noc, o kom veríme, že
je reálne prítomný v Eucharistii a všetko možné
iné. Ak však zostávame na úrovni viery ako osobnosti, bez rozvíjania osobného vzťahu s ním,
zostane mimo nás, dotýka sa našej mysle, avšak
nezohrieva srdce. Zostáva, aj napriek všetkému,
v minulosti; medzi nás a neho sa nevedome dostáva dvadsať storočí vzdialenosti.
Na pozadí tohto všetkého chápeme zmysel
a dôležitosť pozvania, ktoré dal pápež František
na začiatok svojej apoštolskej exhortácie
Evangelii gaudium: „Pozývam každého kresťana,
nech už sa nachádza na akomkoľvek mieste
a v akejkoľvek situácii, na nové osobné stretnutie
s Ježišom Kristom, na každodenné, neprestajné
hľadanie Krista. Niet dôvodu na to, aby si niekto
myslel, že takéto stretnutie nie je preňho“.
„V živote väčšiny ľudí je udalosť, ktorá rozdeľuje život na dve časti, vytvárajúc isté „pred“
a „po“. Pre ženatých a vydaté je ňou svadba

O tomto stretnutí môžeme niečo tušiť, môžeme o ňom počuť hovoriť, túžiť po ňom, avšak
na to, aby sme ho zakúsili, je jediný prostriedok.
Nie je to niečo, čo možno nadobudnúť čítaním
kníh či počúvaním kázni. Jediným prostriedkom
je pôsobenie Ducha Svätého! Vieme preto, koho
máme o to prosiť a vieme, že on čaká len na to, že
ho o to poprosíme...
A kedy inokedy je na to vhodnejší čas než
práve počas týchto Veľkonočných sviatkov. Práve
v tom zavretí koronou, ktorá však pre Ducha
Svätého nie je prekážkou.
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don František Kohút, SDB

Čo robíme cez víkend? Testujeme!
Saleziáni na Trnávke už niekoľko týždňov
otvárajú svoje brány jedinej možnej aktivite –
Testovanie Covid 19. Na testovanie nás oslovila
Mestská časť Ružinov. Koná sa od januára skoro
každý víkend od ôsmej hodiny do osemnástej.
Hlavným vedúcim testovacej čaty je salezián
Radovan „Rusty“ Rumanovič a za mestskú časť
Peter „Pätko“ Kopún. Zohratý tím testovačov tvo-

pre Ružinov a sme radi, že sme mohli nadviazať
takúto spoluprácu. To, že táto forma pomoci našla svoje zázemie práve v saleziánskom diele je
celkom prirodzené. Takouto formou sa už viac
ako 80 rokov zapájame do komunitného života
v našej mestskej časti. A je jasné, že máme
z toho oveľa podstatnejší benefit – nové vzťahy.

ria dobrovoľníci z nášho oratka, ale aj noví členovia, ktorí sa k nám dostali ešte počas prvého
celoplošného testovania v októbri 2020. Bola to
láska na prvý pohľad, odvtedy chcú testovať iba
u nás. Aj toto je dobrý signál toho aké má naše
dielo na Trnávke pozitívny dopad na okolie v nepriaznivých časoch. Spoločenstvo, ktoré ponúka
priestor pre kohokoľvek sa zaradiť a pomôcť.
Mnohí si myslia, že Trnávka má z toho nejaký finančný benefit, ale nie je to tak. Testovacie centrum na Trnávke je našou bezplatnou službou

Testovanie sa stalo pre nás spoločenskou
udalosťou a mnohí z nás už tvrdia, že si ani nevedia predstaviť víkend, kedy by nepomáhali
na testovaní. Je to dobrý pocit z prospešne vykonanej práce, no ešte viac na srdci nás hreje
to, že sa stretneme dobrá partička kamarátov
a máme možnosť vypnúť zo stereotypného lockdownu. Klasický testovací deň začína o 7 ráno
kedy máme spoločné raňajky, ktoré pre nás vždy
pripravia naši farníci. Od ôsmej do osemnástej
testujeme širokú verejnosť bez možnosti objed2

Po skončení nás čaká spoločná večera so
zaslúženou odmenou: zdravotné pivko. Raňajky
a večere pre nás chystá kuchársky tím, do ktorého sa zapájajú farníci, ale aj mnohí noví ľudia.
Takže máme možnosť nie len sa dobre najesť,
ale aj spoznávať nové tváre a budovať tak aj počas korony nové zaujímavé vzťahy. Veľmi dobre
hodnotíme aj spoluprácu s MČ Ružinov, vďaka
ktorej sme spoznali aj pracovníkov mestského
úradu. Vďaka ale aj všetkým neznámym z radu,
ktorí nám cez okienko podáte koláčik, čokoládku
alebo sa vrúcne poďakujete. Vždy nám to zlepší
náladu.

nania sa na presný čas. Objednávací systém nám
neumožňuje otestovať tak veľké množstvo ľudí.
Štandardne za deň otestujeme 600 ľudí, čakacia
doba sa pohybuje od 10 do 30 minút. Benefitom
nášho odberného miesta je aj online stream dĺžky radu. Bez objednávania je to síce trochu náročnejšie keďže musíme všetko ručne vypísať,
plus vytrieť toľko noštekov no čo by sme neurobili pre Trnávku.

Stály testovací tím tvoria 5 zdravotníci,
7 administratívni pracovníci, 1 salezián a kuchári, ktorí si delia služby počas víkendového
testovania. Od januára sme otestovali 8003 osôb.
Ak zarátame októbrové celoplošné testovanie,
kde bolo niečo cez 2500 osôb, tak sme otestovali
už 10 500 osôb.
Prajeme všetkým pevné zdravie, pozitívnu
myseľ a čo najviac negatívnych výsledkov!
			Baša Lichtmanová
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Rok sv. Jozefa
Svätý otec vyhlásil 8. decembra 2020 mimoriadny Rok sv. Jozefa. Urobil tak apoštolským
listom Patris corde (S otcovským srdcom) pri príležitosti 150. výročia vyhlásenia sv. Jozefa za patróna celej Cirkvi bl. pápežom Piom IX. a zároveň
prostredníctvom dekrétu Apoštolskej penitenciárie udelil možnosť získania úplných odpustkov za rozličných príležitostí.

preventívnych podmienok“, čo je dôležité gesto ešte i dnes – píše pápež František – „v tomto
svete, v ktorom psychologické, slovné a fyzické
násilie na žene je evidentné“. Jozef dôveroval
v Pána a prijímal aj udalosti, ktorým nerozumel,
s „odvahou a silou“, prameniacimi zo „sily Ducha
Svätého“. Cez sv. Jozefa nám akoby Boh opakuje:
„Nebojte sa!“, pretože „viera dáva význam každej

V liste Patris corde pápež František opisuje svätého Jozefa charakteristikami „milovaný
otec“, „nežný a láskavý“, „poslušný“, „prijímajúci“,
„tvorivo odvážny“, „pracovitý“ a držiaci sa v úzadí
- „v tieni“. Pápež František píše, že sv. Jozef „...urobil zo svojho života dobrovoľné obetovanie sa
v láske vloženej do služby Mesiášovi“, a preto
„bol kresťanským ľudom vždy milovaný“. Na
príklade sv. Jozefa, aj v kontexte stále aktuálnej
pandémie COVID-19, nás svätý Otec upozorňuje
na dôležitosť bežných ľudí, akým bol aj sv. Jozef,
a predsa sa stal významným predstaviteľom
v dejinách spásy. Jozef bol vždy poslušný voči
Bohu. Svojím „áno“ chránil Máriu a Ježiša, ktorého učil „konať Božiu vôľu“, spolupracujúc na
„veľkom tajomstve Vykúpenia“. Zároveň je Jozef
„otcom v prijímaní“, pretože „prijíma Máriu bez

udalosti, radostnej či smutnej“. Podľa pápeža sv.
Jozef vedel premeniť „problém na príležitosť
tým, že vždy dával na prvé miesto dôveru v Božiu
prozreteľnosť“. Ako ochranca Ježiša a Márie,
Jozef „nemôže nebyť ochrancom Cirkvi“, jej materstva a Kristovho tela: každý núdzny je tým
„Dieťaťom“, ktoré Jozef chráni. Možno sa od neho
naučiť „milovať Cirkev a chudobných“. Svätý otec
v apoštolskom liste ďalej na sv. Jozefovi - poctivom tesárovi vyzdvihuje dôležitosť práce, ktorá
dáva dôstojnosť a stáva sa účasťou na samotnom diele spásy. V zmysle otcovstva zas sv. Otec
dáva Jozefovi prívlastok „najzdržanlivejší“, čo
je „opakom ovládania“. On totiž „vedel milovať
mimoriadne slobodným spôsobom“, „vedel nedávať sám seba do stredu“, aby položil do stredu svojho života Ježiša a Máriu. Jeho šťastie je
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Jozefa – útechy chorých a patróna dobrej smrti
– obetujúc s dôverou Bohu bolesti a problémy
svojho života.

„v sebadarovaní“. Jozef ostáva v tichu, bez ťažkania si a v dôvere. Pápež František zdôrazňuje,
že sv. Jozef je pre nás a pre dnešné časy mimoriadnym príkladom. V závere listu nám prezradil
aj jeden zo svojich zvykov, a síce, že sa už štyri
desiatky rokov každý deň po ranných chválach
modlí k sv. Jozefovi modlitbu z 19. storočia, ktorá
„vyjadruje nábožnosť a dôveru“ voči sv. Jozefovi,
ale aj „určitú výzvu“. (Modlitba je uvedená v závere článku.)
Dekrét Apoštolskej penitenciárie, ktorým sa
udeľuje možnosť získania úplných odpustkov je
pozvaním pre veriacich využiť čas do 8. decembra 2021, na „denné posilňovanie svojho života
viery v uskutočňovaní Božej vôle naplno,“ podľa
vzoru svätého Jozefa. Úplné odpustky sa udeľujú za bežných podmienok (sviatostná spoveď,
eucharistické prijímanie a modlitba na úmysel
Svätého Otca) tým veriacim, ktorí sa s duchom
strániacim sa akéhokoľvek hriechu zúčastnia na
prežívaní Roka sv. Jozefa pri určených príležitostiach a určeným spôsobom.
Stručne možno uviesť, že odpustky sa udeľujú napríklad tým, ktorí budú aspoň 30 minút
meditovať o modlitbe Otčenáš alebo sa zúčastnia na duchovnej obnove trvajúcej aspoň jeden
deň, ktorej súčasťou je meditácia o sv. Jozefovi.
Ďalej tým, ktorí podľa príkladu sv. Jozefa vykonajú telesný alebo duchovný skutok milosrdenstva.
Tiež rodinám alebo snúbencom, ktorí sa budú
spolu modliť ruženec. Tiež tým, ktorí dennodenne zveria svoju činnosť do ochrany sv. Jozefa
a každému veriacemu, ktorý bude modlitbami
prosiť o príhovor remeselníka z Nazareta, aby
ten, kto hľadá prácu, mohol nájsť zamestnanie
a aby práca všetkých bola dôstojná. Úplne odpustky získajú aj veriaci, ktorí sa na príhovor sv.
Jozefa budú modliť za Cirkev trpiacu prenasledovaním zvonka či zvnútra a za úľavu všetkých
kresťanov, ktorí znášajú akúkoľvek formu prenasledovania. Dar úplných odpustkov sa osobitne
rozširuje aj na seniorov, chorých, zomierajúcich
a na všetkých tých, ktorí z oprávnených dôvodov
nemajú možnosť vyjsť z domu a ktorí s duchom
vzdialeným od akéhokoľvek hriechu a s úmyslom splniť, hneď ako to bude možné, tri bežné
podmienky, doma alebo tam, kde sa povinne
zdržiavajú, vykonajú zbožný skutok na počesť sv.

Modlitba k sv. Jozefovi:
„Slávny patriarcha sv. Jozef, ktorého moc dokáže urobiť možnými veci nemožné, príď mi na pomoc v týchto chvíľach úzkosti a ťažkostí. Vezmi pod
svoju ochranu situácie tak ťažké a náročné, ktoré ti
zverujem, aby mali šťastlivé vyriešenie. Môj milovaný Otec, všetku svoju dôveru vkladám do teba.
Nech sa nepovie, že som ťa vzýval márne; a pretože
ty všetko môžeš u Ježiša a Márie, ukáž mi, že tvoja
dobrota je taká veľká ako tvoja moc. Amen.“
Michaela Važanová
spracované podľa:Slovenská redakcia VR
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JOO! (Jarné online oratko)

od 10:30 do 12:00. Začínali sme modlitbou, pokračovali scénkou, ktorá bola každý deň zameraná na inú vlastnosť, ktorej by sme
sa mali vyhýbať. Po scénke sme
sa rozdelili do rôznych skupiniek
a na záver sme sa rozlúčili so slovkom, ktoré nám prišli rôzni hostia. Každý deň sa pripojilo okolo
40 účastníkov, ktorí pomedzi
hlavný program plnili aj úlohy na
celotáborovú súťaž, „Scavenger
Hunt“. Bolo to možno niečo nové
a neobjavené, no všetci, ako deti
tak aj animátori, sme si to užili.
Don Bosco bol s nami a modlíme
sa, aby sme sa nabudúce mohli
stretnúť už všetci spolu znova
v oratku. Tešíme sa!

Cez jarné prázdniny 2021 sme zažili náš prvý
online tábor. Bol to zvláštny a dovtedy neobja-

Gratulujeme všetkým
výhercom!:
1.miesto:
Samuel Štefanička
(114 bodov)
2.miesto:
Jakub Kvasnica
(92,5 bodov)
3.miesto:
Betka Caránková
(92 bodov)
4.miesto:
Margaréta Mačájová
(79,5 bodov)
5.miesto:
Kristína Pitoňáková
(76,5 bodov)
Kristína Kožíková
za tím animátorov JOO!

vený koncept, do ktorého sme sa ako skupinka
siedmich animátorov pustili. Na obrazovkách
sme sa s deťmi stretávali od pondelka do piatku
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Život vo farnosti počas pandémie
úprava betónovej podlahy pod lavicami, výmena radiátorov a rozvodov kúrenia, rekonštrukcia
schodiska na chór, v bočných lodiach kostola
maľovanie a údržba podhľadov, výroba nového
Betlehemu.

Druhú vlnu pandémie a lock-down sme od
januára 2021 využili na rekonštrukčné práce – z

V pastoračnej činnosti využívame hlavne
možnosť živého vysielania a výrobu záznamov
z kamery, ktorá v kostole funguje nonstop už

rok, od marca 2020. Okrem sv. omší sú to nedeľné kázne pre deti a mesačné katechézy pre
deti, ktoré sa pripravujú na prvé sväté prijímanie.

väčšej časti svojpomocne. Rekonštrukcia lavíc
a odstránenie drevených podstáv s linoleom,
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chce ukázať vrchol svojej lásky, keď za nás a za
naše oslobodenie od hriechov obetoval svoj život na kríži.
S tímom spolupracovníkov prebieha on-line
aj predmanželská príprava snúbencov, ktorá sa
už prehupla do druhej polovice.
Naša farnosť má zverené aj katolícke pohrebné obrady na
Martinskom cintoríne. Tu
sa od začiatku roka takmer
každý
deň
stretávame
s najtvrdšou realitou súčasnej pandémie Covid-19.
Preto buďme zodpovední!

V pôste deti vyrábali Korunu Ježišovej lásky. Ku
každému vysvetľovanému prikázaniu z Desatora
a za snahu žiť podľa neho si deti mali na tŕňovú
korunu dať nový kvietok. Vyvrcholenie bolo na
Kvetnú nedeľu. Vytlačené fotografie s kvetmi
a korunami od detí privítali v kostole pred oltárom Pána Ježiša, ktorý nám vo Veľkom Týždni

don Vlado Sopkanič, SDB
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Farské oznamy:
Biela sobota (3. 4. 2021)
Rozpis svätých omší a obradov počas

Poklona Oltárnej sviatosti pri „Božom hrobe“ po

Veľkonočného trojdnia:

celý deň.
Obrady veľkonočnej vigílie začnú o 20.00
hod.

Zelený štvrtok (1. 4. 2021)
Večerná sv. omša na pamiatku Pánovej večere bude o 18.00 hod.

Veľkonočná nedeľa (4. 4. 2021)

Kostol bude nasvietený k osobnej adorácii po

Svätá omša bude o 11.00 hod.

celú noc.
Veľkonočný pondelok (5. 4. 2021)
Svätá omša bude o 11.00 hod.

Veľký piatok (2. 4. 2021)
Pobožnosť Krížovej cesty bude o 12.00 hod.
Obrady Veľkého piatku budú o 18.00 hod.
Po nich bude možnosť poklony Oltárnej sviatosti
pri „Božom hrobe“ po celú noc.
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