Do rúk Božích
Do rúk Božích
smútok duše skladám,
volám kde si mi,
kde si ty
môj Boh a Pán.
Srdce volá,
len po tebe túži,
toľko má toho v
duši.
Podávaš mi
ruku,
aspoň chvíľku
vezmi mi trápenie,
strádanie
prosím toľkokrát.
Do rúk Božích
vkrádam sa tajomne
a ja dobre viem,
že s tebou rátať vždy smiem.
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Cesta do Emauz
Dvaja učeníci sa vracali naspäť. Kráčali do Emauz a ich srdce bolo naplnené sklamaním a horkosťou. Cítili sa zbabelí, frustrovaní, opustili svoje budúce
plány, aby sa vrátili tam, odkiaľ prišli. Nie je ťažké, aby sme v týchto učeníkoch neobjavili niečo z nás samých, našej nedôvery, našej únavy. Niektorí naši
súčasníci nazvali dobu, v ktorej žĳeme, príznačne: postoptimistická.
Život je však plný prekvapení a jedným z nich je to, že Boh nás neopúšťa
ani vtedy, keď sa vraciame naspäť. Naopak, sklamanie a horkosť návratu naspäť sa môže premeniť v Božích rukách na okamih spásy.
Zmŕtvychvstalý Ježiš sa približuje k učeníkom a pridáva sa k nim. Ježiš ich
potichu počúva a umožní im, aby otvorili svoje srdcia
a vyjadrili svoje ťažkosti, aj keď on o všetkom vedel.
Učeníci vyjadrujú svoj problém jednoduchým a otvoreným spôsobom.
Ako na to reaguje Ježiš? Keď učeníci dostali zo seba
všetko to, čo ich ťažilo, Ježiš vstupuje do rozhovoru,
ktorý je bohatý na spontánnosť, srdečnosť a ktorému
nechýba priateľské napomenutie. Pozýva ich, aby uvažovali o proroctvách, ktoré sa na Krista vzťahovali.
Určite im pripomenul aj slová proroka Izaiáša, ktoré
približujú Umučenie.
Pokiaľ zapadalo slnko, Ježiš v nich zapaľoval svetlo Božieho Slova, ktoré
ich začalo osvecovať. Ježiš prebúdza a oslobodzuje tú časť pravdy, ktorú títo
učeníci už mali vo svojom srdci, ale ešte nebola naplno prĳatá, napĺňa ich myseľ nie novými vecami, ale posolstvom, ktoré už predtým hlásal. To však ešte
nebolo zvnútornené a nemalo tú silu, aby ich osvietilo v ťažkej situácii. Nerobí
to tak Pán Ježiš aj s nami?
Počas večere, na ktorú pozvali Pána, sa im dáva spoznať: „A keď sedel s nimi
pri stole, vzal chlieb a dobrorečil, lámal ho a podával im ho. Vtom sa im tvorili oči a
spoznali ho. Ale on im zmizol.“ (Lk 24, 30-31)
Po tom všetkom zmizne viditeľná ľudská prítomnosť Majstra. Je to preto,
aby im umožnil urobiť krok viery, ktorá bude osobná a schopná viesť ich život.
Taktiež, im umožnil radostnú konverziu srdca, ktorá im umožní, aby sa vrátili
do spoločenstva, od ktorého sa vzďaľovali. To všetko v sile nového ohňa, ktorý sa rozhorel v ich srdciach.
Všetci sme pozvaní, aby sme prešli cestu do Emauz, každý deň, až dovtedy, keď Ježiš už viac nezmizne pred naším zrakom, ale budeme ho naveky
vidieť a zostane navždy s nami!
Alexander Knorr
Ú VO D N Í K
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Ako sme prežívali rozdelenie diecéz
„Nič podobného sme už dlho nezažili! Som zvedavý, ako to všetko dopadne....
Uvidíš, že tá moja mapa delenia diecéz je pravdivá a nie tá tvoja!... To tak nemôže
vôbec byť, veď moje zdroje hovoria inak!...“
Asi takto by sa dala opísať atmosféra posledných týždňov v seminári, ktorá
vyvrcholila vo štvrtok 14. 2. 2008 na pravé poludnie za hlaholu zvonov, teraz
už katedrálneho chrámu sv. Martina. Áno, aj v seminári to žilo očakávaním.
Rôzne teórie o nových biskupoch striedali rôzne plány hraníc na našich mapkách Slovenka a kalkulácie s územím a počtami bohoslovcov v nových diecézach zamestnávali v posledných dňoch veľa „povolaných“ hláv. V stredu večer
pred vyhlásením
prerozdelenia sa
mnohým zaspávalo ťažko a ďalším zase ľahšie
s myšlienkou, že
už zajtra bude
po tom. Študenti
prvého, druhého
a tretieho ročníka dostali privilégium osobne privítať otca
kardinála Jozefa
Tomka
pred
budovou KBS.
Ostatné ročníky spolu so sestričkami a pedagógmi, či pracovníkmi fakulty
netrpezlivo čakali na priamy prenos z tlačovej konferencie, ktorý sa premietal
na plátno v jednej z našich učební.
Pár minút pred poludním prišiel v diplomatickom sprievode otec kardinál
Tomko a po našom krátkom privítaní, už pred budovou KBS nezostal skoro
nik. Možno len bohoslovci zo slabšou kondíciou, ktorí nedokázali tak rýchlo
bežať späť do budovy, aby sa pridali k ostatným spolubratom pri sledovaní
priameho prenosu.
V učebni zrazu zavládlo ticho, občas prerušované komentármi niektorých
prekvapených spolubratov. S napätím sme čakali, ktorá z predpovedí, ktoré kolovali po seminári, bude tá skutočne pravá. Atmosféru by som mohol
prirovnať k prvému leto do vesmíru. Všetci sme hľadeli na plátno a počúvali
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každé jedno slovo otca kardinála a otcov biskupov.
A potom to prišlo. Očakávané sa stalo skutočnosťou. A zo sekundy na sekundu sa 68 bohoslovcov
jednej Bratislavsko-Trnavskej arcidiecézy zhromaždených v jednej triede, stalo bohoslovcami
Bratislavskej, Nitrianskej, Trnavskej, Žilinskej a
Banskobystrickej diecézy. A napätie vystriedala
neistota. Čo s nami bude? Ako sa ročníky, ktoré
niekoľko rokov spolu držali, rozdelia? A my, aj
keď plný dôvery v Boha, sme pocítili, že sa začína
niečo búrať a niečo nové budovať. A tu už nemám
slov.
Každému jednému chalanovi sa v hlave roja
mnohé myšlienky. Napriek oddanosti ísť za Božím
hlasom, ktorý sa v každom jednom z nás ozýva
a volá nás do kňazskej služby, sa ozýva aj druhý
hlas, síce omnoho slabší, ako ten Boží. Je to hlas ľudského smútku, ktorý prichádza pri spomienke na všetko to, čo budeme musieť opustiť. Aj keď máme
byť tými, ktorí sa majú naplno odovzdať Bohu, stále sme i ľuďmi, ktorí cítia
smútok. Niektorí spolubratia zostávajú, ale sú medzi nami aj takí, ktorí opustia brány Bratislavského seminára po roku, dvoch ale aj po štyroch rokoch
života v rodine zvanej Bratislavsko-trnavský seminár. Už teraz viem, že sa odchod nezaobíde bez sĺz. Mnohí tu zanechajú časť svojej krásnej cesty za Božím
povolaním, no to najdôležitejšie si predsa len všetci odnesieme ďalej. Budú to
spomienky, priateľstvá a hlavne Božia láska a starostlivosť, ktoré nás nikdy
neopustia. Nech sme kdekoľvek Pane, hlavne že sme s tebou.
Ľuboš Matúš
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Lurdy – odkaz k čistému životu
Ako je známe a ako už bolo na mnohých miestach
uvedené, v tomto čase sa vo Francúzskom pútnickom
meste Lurdy slávi 150. výročie zjavení Matky Božej
jednoduchému dedinskému dievčaťu Bernadete
Soubirousovej, ktorú si Panna Mária osobitne vybrala pre svoje posolstvo. Toto jubileum sa začalo sláviť
8. decembra 2007, na slávnosť Nepoškvrneného počatia Panny Márie a potrvá presne jeden rok, do 8.
decembra 2008. Účasť na týchto oslavách prisľúbil i
Svätý Otec Benedikt XVI. Chystá sa Lurdy navštíviť
a pri príležitosti tohto jubilea udelil i úplné odpustky za určených podmienok tým, ktorí si budú konať
púť na toto miesto.
Mnohým vám je určite história Lúrd a zjavení
známa, a tak isto mnohí z vás už toto miesto navštívili. V tomto článku by som sa preto chcel bližšie zamerať na posolstvo Lúrd, ktoré je dodnes tak
veľmi aktuálne. To dosvedčuje aj množstvo pútnikov, ktorí sem neustále prichádzajú napriek tomu, že uplynulo už 150. rokov od zjavení Panny Márie.
Prichádzajú pútnici z celého sveta, z rôznych kontinentov a najdojímavejšie
je vidieť mnohých, ktorí sú na vozíkoch (a týchto je najviac) a mladých ľudí,
ktorí im dobrovoľne prichádzajú pomáhať. V Lurdoch totiž mnohí nachádzajú uzdravenie, tak fyzické, ako i duchovné. Je tu skutočne možné cítiť osobitnú prítomnosť Božieho pokoja, ktorý prichádza na príhovor Matky Božej.
Inak by nebolo možné vysvetliť tak veľký počet pútnikov, ktorých sem nikto
nenúti prísť. Osobitne možno spomenúť i púte zo Slovenska. Spoločenstvo
Rodiny Nepoškvrnenej, ktorí nesú kríž rôznych hendikepov (napr. byť na vozíku a pod.) a obetujú ich spolu s modlitbami na úmysly a za Svätého Otca.
V Lurdoch sa Panna Mária vzýva pod titulom uzdravenie chorých, ktorý
máme v Loretánskych litániách. Zaznamenaných bolo množstvo zázrakov,
z ktorých cirkevná vrchnosť po preskúmaní zatiaľ uznala 67 ako nevysvetliteľných v prirodzenom poriadku, čiže nadprirodzených. Určite však sa
na tomto mieste udialo mnohonásobne viac duchovných uzdravení, konverzií, nájdení zmyslu života, vyliečení z depresií, z hriechov a pod.
Čo by sa však dalo povedať, že je stále aktuálnym odkazom Lúrd i dnes?
Slová, ktoré vtedy Panna Mária vypovedala sv. Bernadete boli: „Ja som nepoškvrnené počatie“. Bolo to v roku 1858, čiže 4 roky potom, ako Pius IX. vyhlásil
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dogmu o nepoškvrnenom počatí Panny Márie. Znamenalo to, že Božou milosťou bola Matka Božia, Panna Mária, keď bola počatá, uchránená od dedičného
hriechu, ktorý sa po Adamovi a Eve preniesol na všetkých ľudí. Ju teda Boh
uchránil od akejkoľvek škvrny hriechu, a preto sa dodnes i v kostoloch spieva
pieseň Celá krásna si Mária,
a už od samého začiatku sa svov tebe škvrny nĳakej niet.
jou vôľou stavať proti nečistote
Mnohí cirkevní otcovia
na billboardoch, internete,
a učitelia dosvedčurôznych hrách, v televízii
jú, že sa jej nedotkol
alebo kdekoľvek sa ona
ani tieň hriechu a
voľne ponúka. Mnohokrát
jej čnosti boli tak
človek svojim vlastným
veľké, že ich nesnažením prichádza iba
možno zmerať,
k ďalším a ďalším páani vysloviť. To
dom. Ale nie je tomu
dáva veľmi veľtak, ak začneme úplké povzbudenie
ne dôverovať Bohu a
k odporu voči
Matke Božej pevnou
hriechu, a najvierou, že skutočne je
mä hriechu nemožné sa z hriechov
čistoty. Práve
a závislostí dostať.
toto sú pokuMnohé
svedectvá,
šenia, ktorými
ako mladých, tak i
sú dnes všetci
starších ľudí, ktorí
skoro najviac
týmto bojom prešli a
„bombardozvíťazili, nás veľmi
vaní“, a najmä
k tomu povzbudia.
mladí ľudia. Je
Kto by skutočne chcel
možné v okazostať žiť v otroctve?
mihu
spáchať
A hriech je skutočne
hriech,
alebo
otroctvo. A proti tomu
sa dostať až do
všetkému je tu Panna
závislosti, ale je
Mária vzývaná pod titulomnoho náročnejmi Uzdravenie chorých,
šie vstávať a osloboHviezda morská, Útočište
diť sa od týchto záhriešnikov, Matka milosrvislostí. V súčasnosti je
denstva, ktorá už toľkým
už potrebný veľmi tvrdý
ľuďom pomohla prekonať tie
duchovný boj. Neprĳímať
najťažšie hriechy a závislosti.
Foto: Hana Fratričová

Ivan Barus
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Vy sa pýtate my odpovedáme...
V tomto čísle by som vám rád priblížil, ako prebiehajú služby v seminárskej kuchyni, nakoľko to niektorých našich čitateľov zaujímalo a pýtali sa, ako
sú bohoslovci zaangažovaní do kuchyne a obsluhovania pri stole.
Hlavným šé�uchárom je pán Karol Dúha a vo varení mu pomáhajú naše
drahé, ctihodné sestry premonštrátky. Bohoslovci zväčša pri varení neasistujú, ale zato sa aktívne
zapájajú do služieb, ktoré spravodlivo zadeľuje
viceduktor seminára a
úzko s kuchyňou súvisia.
Služba v jedálni má i ten
význam, aby sme poznali
zásady správneho prestierania a slušného stolovania. Služby v kuchyni a
jedálni sú na určitý čas a
striedajú sa v nich všetci
bohoslovci. Stoly v jedálni
sú rozdelené do ôsmych
skupín a pri každom sedí
jeden bohoslovec, ktorý
má na starosti obsluhu. Každý ťýždeň má jeden prípravu stolov na raňajky,
obedy, večere, traja umývanie riadu v kuchyni po obede či večeri a ďalší pripravenie dovezeného pečiva alebo prácu v zelených plášťoch (odvoz odpadu,
príprava zeleniny...).
Tí najšikovnejší, ktorých osloví hlavný servítor (momentálne je na tomto
poste Marián Kolenčík), a sú ochotní mu s obsluhovaním významných hostí
pomáhať, zastávajú funkciu servítorov v seminári. Poprosil som teda vedúceho servítorov, aby odpovedal na pár otázok:
1.Kto v súčasnosti vykonáva službu servítorov v seminári?

2. V kňazskom seminári sa pri rôznych príležitostiach objavia významné
osobnosti spoločenského života. Koho ste mali možnosť obsluhovať v rámci
tejto vašej služby?
Obsluhovali sme mnohé osobnosti či už cirkevného, alebo svetského života. Často sú to naši otcovia biskupi, ktorí radi navštevujú náš seminár
pri rôznych príležitostiach. Najznámejšia osobnosť zo slovenského svetského
života bol pán prezident Ivan Gašparovič so svojim sprievodom. Z cirkevných
kruhov to boli hovorca Vatikánu Federico Lombardi, či pán kardinál Jozef
Tomko.
3. Čo tebe dáva služba servítora do osobného života?
Táto služba mi do osobného života dáva veľa. Mám možnosť priučiť sa
rôznym spoločenským praktikám, ako sa správať pri významných príležitostiach, či už pri stole alebo v spoločnosti hostí, i tých najvýznamnejších.
Ďakujem Mariánovi za vyčerpávajúce odpovede a želám veľa síl a šikovné
ruky v tejto službe, ktorou robí dobrú vizitku nášmu semináru sv. Cyrila a
Metoda.
Píšte do redakcie Adsum aj
naďalej otázky,
respektíve to, čo
by ste radi vedeli
zo života v seminári.
M i c h a l
Orolín

V súčasnosti je v službe servítorov šesť bohoslovcov. Traja sú z druhého
ročníka (Ľuboš Matúš, Róbert Ťapušík, Martin Vitek) a traja z tretieho (Tomáš
Krampl, Anton Ďatelinka, Marián Kolenčík). Do konca školského roka plánujeme rozšíriť počet servítorov o vybraných bratov z prvého ročníka. Nápomocní
sú aj spolubratia z vyšších ročníkov, ktorých oslovujem, keď treba obsluhovať
väčší počet hostí.
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Tajomstvo prázdneho hrobu
Hovoriť alebo písať o prázdnom hrobe, v ktorom bol pochovaný Ježiš
Kristus, je veľmi ťažké a náročné. Vyžaduje si to veľkú úctu a pokoru, pretože sa tu stretávame s nesmiernym tajomstvom. Už veľa biblistov o tejto
udalosti napísalo množstvo kníh. Pre nás veriacich kresťanov stále zostáva
dôležité to, čo je napísané vo Svätom Písme. Vo všetkých štyroch evanjeliách,
Matúša, Marka, Lukáša a Jána, sa nachádza udalosť, kedy ženy prichádzajú
k Ježišovmu hrobu a nachádzajú ho prázdny. Avšak každý z nich túto udalosť opísal inak, ale všetci rovnako spomínajú prázdny hrob, aj keď evanjelista
Matúš o ňom hovorí nepriamo. Skúsme sa teraz bližšie pozrieť na Markovu
správu o Ježišom prázdnom hrobe.
V evanjeliu podľa Marka sa správa o Ježišovom prázdnom hrobe nachádza v 16,1-8 a zároveň tvorí poslednú časť evanjelia. Síce táto kapitola obsahuje verše 9-20, ale, ako uvádza slovenský biblista Jozef Jančovič, ide o „tzv.
kanonický inšpirovaný dodatok“. Ďalej hovorí: „Tento dodatok bol dopísaný inšpirovaným pisateľom alebo komunitou, pretože taký pochmúrny koniec evanjelia, ako
zanechal Marek (...) kresťanská komunita prĳala s rozpakmi“. O tomto probléme
hovorí aj kardinál Martini, doktor biblických vied, že tento dodatok pochádza
z pera iného autora a pôvodne k Markovmu evanjeliu nepatrilo. Ako však vyzeral Ježišov hrob? V Ježišových časoch bolo zvykom tesať hroby do skalných
masívov. Hrob, ktorý pozostával z dvoch miestností, predsiene a z hrobky.
V nej bol akýsi stupienok z kameňa, na ktorý sa ukladala mŕtvola. Do nej
sa vchádzalo cez nízky a úzky otvor, uzavretý ťažkým okrúhlym kameňom.
Podobný opis Ježišovho hrobu môžeme vidieť aj v Mt 27,59-60; Mk 15,46;
Lk 23,53.
K takémuto hrobu kráčali Mária Magdaléna a Mária Jakubova i Salome
s voňavými olejmi, aby pomazali Ježišovo mŕtve telo. Práve tieto tri ženy boli
svedkami Ježišovej smrti a obe Márie videli Ježišov pohreb (porov. Mk 15,40.47).
Pravdepodobne Marek chcel tým poukázať na fakt, že Ježiš skutočne zomrel a
naozaj bol uložený do hrobu. Tak bojuje proti námietkam, že by ženy mohli ísť
k nesprávnemu hrobu, alebo Ježišovi učeníci mohli ukradnúť telo, alebo Ježiš
nemusel vôbec zomrieť. Matúš vo svojom evanjeliu podáva hádam ešte silnejšie argumenty (porov. Mt 27,62-66). Keďže máme pred sebou tieto dôkazy,
ako je teda možné, že ženy našli odvalený kameň a prázdny hrob? Čo sa stalo
s Ježišom? Ľudsky ani vedecky sa to vysvetliť nedá. Teraz prichádzame k najväčšiemu tajomstvu kresťanskej viery, kde je ľudský rozum príliš malý, aby to
pochopil. Práve Ježišov prázdny hrob je miesto pre skutočnú kresťanskú vieru. Tú nám potvrdzuje mladík v bielom rúchu, ktorého našli vystrašené ženy v
Ježišovom prázdnom hrobe, slovami: „Neľakajte sa! Hľadáte Ježiša Nazaretského,

10

BIBLIKUM

ktorý bol ukrižovaný.
Vstal
z mŕtvych. Niet
ho tu. Hľa, miesto,
kde ho uložili. Ale
choďte a povedzte
jeho učeníkom a
Petrovi: Ide pred
vami do Galiley.
Tam ho uvidíte, ako
vám povedal.“ (Mk
16,6-7). Mladík
hovorí o zmŕtvychvstaní Pána
Ježiša. Grecke sloveso égerté (hvge,rqh) je v pasíve a môžeme ho preložiť ako bol
vzkriesený. Ide o tzv. teologický alebo božský pasív, ktorým sa chce povedať,
že Boh vzkriesil Ježiša z mŕtvych.
Ženy mali za úlohu povedať o Ježišovom zmŕtvychvstaní učeníkom, ale
pre ich strach, nepovedali nikomu nič (porov. Mk 16,8). A takýmto negatívnym záverom končí Marek svoje evanjelium. Biblista Jozef Jančovič to vysvetľuje takto: „Evanjelista Marek skončil evanjelium v Mk 16,8 spojkou gar (pretože,
lebo), čo je nezvyčajné a poukazuje na opätovné čítanie evanjelia, opäť teda treba ísť
na začiatok evanjelia do Galilei a čítať ho vo svetle zmŕtvychvstania“. Skutočne, ak
si otvoríme Markovo evanjelium prvú kapitolu, tak hneď v prvom verši môžeme čítať: „Začiatok evanjelia Ježiša Krista, Božieho Syna“ (Mk 1,1). A v týchto
slovách môžeme vidieť začiatok, začatok živého Ježiša, Božieho Syna, medzi
nami. Kardinál Martini, doktor biblických vied, o tom hovorí: „Všetka Ježišova
činnosť je zobrazená ako prítomnosť Božieho Syna medzi nami. Toho, ktorého ani
smrť nemohla pohltiť, Syna, v ktorom mal Boh zaľúbenie, toho ktorý žĳe“.
Ženy sa báli hovoriť o Ježišovom zmŕtvychvstaní a odmietli tak úlohu,
ktorá im bola zverená. Chopme sa teda tejto úlohy my a osvojme si slová sv.
Pavla: „Bratia, pripomínam vám evanjelium, ktoré som vám hlásal a vy ste ho prijali, zotrvávate v ňom a prostredníctvom neho dosahujete spásu, ak sa ho držíte tak,
ako som vám ho hlásal, ibaže by ste boli nadarmo uverili. Odovzdal som vám predovšetkým to, čo som aj ja prĳal: že Kristus zomrel za naše hriechy podľa Písem, že bol
pochovaný a že bol tretieho dňa vzkriesený podľa Písem“ (1 Kor 15,1-4).
Foto: DVD Passion of the Christ

Michal Kollár

BIBLIKUM
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Prváci na horách
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aquapark Turčianske Teplice. Tu sme boli vo svojom živle. Bazény, vírivky,
tobogány! Niektorí obľubovali pokojné relaxačné bazény, no väčšina vyvádzala na tobogánoch. Dal sa nahovoriť aj otec špirituál – zvlášť na jeden veľmi
strmý, ktorý vytváral dojem voľného pádu. Na ten sme ho ťažko presviedčali. Napokon sa nechal „zlomiť“ a šiel. Cítili sme akési víťazstvo. Zábavy a
vody sme sa nevedeli nabažiť, preto sme aquapark navštívili opäť. Potom sa
dostavila únava a tak niektorí zvyšok výletu len oddychovali. Pár priaznivcov horskej turistiky zostalo na chate a podnikli výlet na Lysec, ktorý sa týči
do výšky 1380 m.n.m.
Samozrejme nechýbala každý deň svätá omša - „fons et culmen“ nášho
života. Svoje miesto mali aj duchovné rozhovory a predčítanie Regule sv.
Benedikta pri obede. Osobne nikdy nezabudnem na emócie a
kopu zábavy pri hre Investor.
Teraz môžeme len ďakovať
Nebeskému Otcovi za tie úžasné chvíle, ktoré nám daroval.
A hurá do nového semestra!

vý
let

n
á
š

„Všetko má svoj čas a svoju chvíľu, každé úsilie pod nebom.“ (Kaz 3,1)
Keď skončí skúškové obdobie, tento výrok sa blahosklonne vypĺňa a študenti sú radi, že obdobie obrovského
vypätia síl už konečne končí.
Rovnako tomu bolo aj u nás
prvákov. Na výlet a duchovnú
obnovu sme sa tešili už mesiac,
takže keď to konečne prišlo, nevedeli sme od radosti, čo skôr.
1. – 4. februára sme mali duchovné cvičenia v Marianke, ktoré viedol vdp. Augustín Slaninka.
Niesli sa v duchu reﬂexií nad svetom, svojím životom a životom
s Bohom. Pripravil si pre nás zaujímavé prednášky. Boli v skutku
úžasné, pretože mali psychologicko – pastoračný nádych, takže sa hodia aj
do budúceho kňazského a pastoračného života.
Po obnove ducha nás teraz čakala obnova hriešneho tela – lyžovačka
v Jasenskej doline. Marek a Vlado brali všetky potrebné „inštrumenty“ autom
a ostatní išli vlakom. Dozor „z hora“ zabezpečoval otec špirituál Alexander
Knorr. Cesta bola plná zábavy a túžobného očakávania nášho cieľa. Do chaty
sme sa privalili ako veľká voda.
Tu aj tam ležali veci, spacáky,
topánky, tašky, ... Dalo nám zabrať, než sme to všetko upratali.
Medzitým nás už čakala posila
– výborná kapustnica a koláče,
ktoré nám pripravili Marekovi
rodičia.
Bol to slušný začiatok.
Od prvého dňa sa naša partia
rozdelila na lyžiarov a nelyžiarov. Snehu bolo všade dosť
málo a navyše začal odmäk.
Keď sme išli na výlet, začalo
pršať, takže sme mali osud „spečatený“.
Bohoslovci sa vo vynaliezavosti nezaprú – tak sme sa rozhodli navštíviť

na svahu
P RVÁ C I
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Harmónia v Modre
Och, ako sme sa nevedeli dočkať toho dňa, kedy zbalíme teplé veci, papuče a tričká a opustíme aspoň na chvíľu seminár a jeho chodby, na ktorých
sme sa viac ako mesiac potili pri skúškach a báli, aby sa nám naše vedomosti
v okamihu skúšania nestratili nevedno kam. A dočkali sme sa. S pomocou
Božou sme skúškové ukončili a mohli sa v pokoji začať baliť.
Traja odvážni bratia odchádzali už o deň skôr, aby narúbali drevo a zakúrili do krbu, vyložili nákupy
a s opustenej jezuitskej chaty
za mestom Modra vytvorili vyhriaty domček s plnou špajzou
a teplými izbami, ktoré už netrpezlivo očakávali príchod ostatných spolubratov z ročníka na
čele s duchovným otcom Lacom
Vrábelom, ktorý prĳal naše pozvanie a zobral si nás pod svoj
patronát.
My, bohoslovci druhého
ročníka, sme tento rok zvolili
miesto, kde by sme mohli spona hrade Červený Kameň
ločne pri rozhovoroch a relaxe,
či túrach po okolí, stráviť týždeň a oddýchnuť si. Snehu sme si síce v blízkosti chaty neužili, no priznám sa, ani nám nechýbal. Spoločenstvo bratov
pri horúcom čaji a dobrom ﬁlme, či rozhovoroch, to bola naša predstava, ako
spoločne stráviť voľný čas prázdnin. Plameň v krbe vyhrial celú chatu, vôňa
z hrncov nášho kuchára, spolubrata Peťa rozvoňala chodby a my sme mohli
začať relaxovať. Náš prázdninový týždeň sme začali svätou
omšou v našej malej kaplnke
na chate a spoločne sme poďakovali za všetky dobrodenia počas semestra a prosili sme Pána
o požehnanie pre nastávajúci
čas oddychu. Náš ročníkoví ceremoniár Ľuboš sa svojej úlohy
zhostil aj tu. Veď o našu kaplnku, v ktorej prebýval od prvého
spoločného dňa eucharistický

stretnutie v spoločenskej miestnosti
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Ježiš, sa bolo treba starať.
Nesmiem zabudnúť ani
na Petra a Lukáša, našich
drevorubačov, ktorí neúnavne zabezpečovali drevo
do krbu a často aj za tmy sa
museli chytiť roboty, aby
udržali teplo sálajúci oheň
„stále pri živote“. S mapami
v rukách počas našich túr
po okolí alebo i gitarami počas každodenných svätých
„Žabka“ a naša „oáza pokoja“
omší sme mohli vidieť Ivka a Mareka. Oni dvaja nám sprostredkovali krásy
miestnej prírody a obohatili každodenné slávenie liturgie.
Čo by sme si počali bez našich technikov, no na to ani nepomyslím. Miško,
Stanko a Dobromil vytvorili bohatú ﬁlmotéku životopisných ﬁlmov, komédií
a príbehov, pri ktorých sme sa mohli z chuti zasmiať i zamyslieť nad okamihmi dejín našej Cirkvi, ktoré sme nezažili a o ktorých sme doposiaľ mohli iba
počuť. Myslím, že môžem hovoriť aj v mene nášho pána kuchára Peťa, ktorý si
nedokázal predstaviť existenciu v kuchyni bez pomoci Miška, Martina, Peťa,
Ondreja a Miroslava. Veď po skvelom jedení zostalo vždy veľa riadov, ktoré
bolo treba umyť.
Najviac však veľké vďaka
patrí nášmu duchovnému otcovi vikárovi väzenskej duchovnej správy Lacovi Vrábelovi.
Daroval nám kus zo seba.
Vo svojich vtipných i poučných príhodách nás liečil
nielen smiechom, ale prinútil
nás aj zamyslieť sa nad sebou,
nad svojím povolaním a bol
nám radcom či už pri osobných
rozhovoroch, alebo spoločných
debatách pri šálke čaju.
Ako jedna rodina sme spoločne prežili medzisemestrálne prázdniny a
dnes môžeme ďakovať Pánu Bohu za milosti a dary, ktoré nám aj cez tento
čas daroval.
Róbert Ťapušík
DRUHÁCI
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Tretiacky

výlet

Tento rok nám dobrý
Boh požehnal nové malebné miestečko – drevenú chatku uprostred
tichého smrekového lesa
na Krpáčove v Nízkych
Tatrách.
Veľkodušne
nám ju na týždeň darovalo PD Preseľany.
Táto čarovná lokalita na úpätí Baby (1617 m.n.m.), v susedstve slávnych Tálov
s najväčším golfovým ihriskom na Slovensku „Sivý medveď“, nám poskytovala vynikajúci východzí bod do regiónu Chopok-juh.
Ešte pred výletom sme spravili malú „pastoračnú“ zastávku v Seredi,
v rodisku nášho spolužiaka Mária Račka, aby sme podporili slávnostnú liturgiu tzv. Taizé večera spevom vešpier na sviatok Obetovania Pána. Veľmi milou záležitosťou bolo vrúcne prichýlenie na noc u zbožných sereďských rodín.
Na druhý deň, Deň Pána, sme asistovali pri všetkých svätých omšiach, no a
prastarým gregoriánskym spevom sme podporili aj výbornú tradíciu, ktorú
v Esterházyho meste založil p. dekan Bučík – sv. omše s latinskými časťami.
Na miesto činu sme dorazili až v nedeľu večer a až po Podbrezovú sme sa
čudovali, že niet snehu, čo nás však nĳako nevyvádzalo z miery, keďže dnes
sa už hravo skoro všade umelo zasnežuje. Horská cesta, spájajúca Krpáčovo
a Tále, bola však tak zasnežená a zľadovatelá, že jedno z našich áut, ktoré na
ňu zablúdilo, si muselo obuť reťaze pri sklone 12%. Auto galantského kaplána
J. Poláka sa dokonca spriečilo v ostrej zákrute skoro o 90°. Nebolo nám všetko
jedno...
Náš celotýždňový program bol bohatý, lyžovali sme v prestížnych lyžiarskych strediskách – Tále, Čertovica a Chopok-juh, našťastie za priaznivé študentské ceny. Sneh sa nám síce topil nebadateľne pod lyžami, zahaľovala nás
hmla, padali sme ako hnilé hrušky, no našli sme si svoje vzory, ktoré nás veľmi motivovali rásť v lyžiarskom umení. Našu lyžiarsku šestku tvorili: Tomáš
(snowboard), Peťo, Zoltán, Tono (lyže) a Stanko s Mariánom (bežky). Okrem
toho svojou zručnosťou prekvapil náš kuchár Lukáš, ktorý svah čiernej obtiažnosti na Čertovici po 6 rokoch hiátu zlyžoval s bravúrnou odvahou. Šokujúci
úspech však dosiahol Marián, ktorý sa ako totálny začiatočník naučil za 1 deň
nielen zlyžovať pluhom s pravidelnými oblúčikmi celý svah, ale ani raz nepadol na vleku! Najkrajšia lyžovačka nás čakala na konci týždňa na Chopku, kde
TRETIACI

sme sa vyžili na slnkom zaliatych zasnežených pláňach mohutných horských
kotlov s prekrásnymi výhľadmi.
Ostatná časť ročníka Mário, Tonko, A�ila i Lukáš, naši hlavní a jediní kuchári, navštívili Bystriansku jaskyňu, golfové ihrisko na Táloch a podnikali
zdravotné vychádzky do okolia Krpáčova.
Špecialitkou nášho výletu bol ročníkový výjazd do Aquaparku Tatralandia
v Liptovskom Mikuláši, kde sme sa vybláznili na dômyselných atrakciách
od rôznych víriviek, cez divoké tobogany až po lezenie na plávajúcich „krokodíloch“. Žiaľ, Tomáš a diakon Ján zostali vtedy uväznení na Kamennej chate
pod Chopkom (2000 m.n.m.), po poloúspešnom zdolaní vrcholca Ďumbiera a
Chopka v nepreniknuteľnej bielej hmlovej „temnote“ a v neskrotnom víchricovom severáku. Peťo a Stano vyviazli z tohoto marazmu, keď nám zamrzli
líca, sánky, chĺpky na tvári, obočie a skoro i mihalnice, bez ujmy na zdraví.
Zažili sme, že hory dostanú človeka na kolená a úplne preveria jeho charakter.
Bez modlitby sv. ruženca a vzájomnej lásky by sme to asi ťažko dokázali.
V piatok sme oslávili Lukyho narodky chutnou večerou v reštaurácii a
družnou atmosférou, ktorá skutočne vládla aj na celom výlete. Piešťanskému
rodákovi sme darovali špeciálne lyžiarske ponožky ako symbolický začiatok
a motiváciu pre jeho lyžiarsku kariéru.
Možno ešte pár slov k duchovnému prežívaniu. Sväté omše sme mali
ako prvotná cirkev v dome, striedali
sa dvaja presbyteri: jeden z najmladších kňazov v diecéze Janko Polák a
hudobný génius kňaz Lacko Šramko,
šamorínsky kaplánko. Po izbách sme
sa pekne modlili liturgiu hodín, rozjímali sme i viacerí čítali najnovšiu
encykliku Spe salvi. Na „škaredú
stredu“ sme navštívili bohoslužby v starobylom gotickom kostolíku sv. Juraja
v baníckej obci Lopej.
Záver tejto našej semestrálno-seminárskej dovolenky sme spravili
v Hrušovanoch, kde nás u Žovicovcov
čakala skvelá ochutnávka rodinnej zabíjačky. Pri vývare, pečenom rebierku,
pečienke, škvarkoch a slaninke sme
chválili Pána, že aj nečisté zvieratá vyhlásil za čisté...
Tomáš Krampl
TRETIACI

Svedectvo
Ježiš v jednom zo svojich podobenstiev hovorí
o Božom kráľovstve – prirovnáva ho k horčičnému
zrnku, ktoré človek zasial vo svojej záhrade. Z tohto
malého semienka potom vyrástol veľký strom, na ktorom hniezdili nebeské vtáky. Každý človek je takou
záhradou plnou veľkých plánov, očakávaní, hodnôt a
darov. Boh volá k sebe všetkých ľudí mnohými spôsobmi. Jedným z nich je i povolanie ku kňazstvu, ktoré práve vnímam ako jedno z tých malých nepatrných
semienok zasadených do pôdy ľudského srdca. Osobne si myslím, že toto
povolanie dáva Boh už pri zrode človeka, hoci ho ešte nemusí byť vidno. A ja
som ho naozaj objavil až ako stredoškolák. Už malí tretiaci zvyknú miništrovať, ale ja som medzi nich nepatril. Nevynikal som ani veľkou zbožnosťou,
či múdrosťou, ale múdry Boh vzal do svojich rúk moje srdce. To vtedy, keď
som sa ako ôsmak pripravoval na sviatosť birmovania, čo, myslím, som bral
dosť vážne a zodpovedne. Hneď po birmovke som začal miništrovať, lebo
som túžil žiť zodpovedne aj svoju vieru a služba miništranta mi k tomu mala
pomôcť. Kňazov som si veľmi vážil, ale veľmi som sa ich hanbil, a preto bolo
pre mňa ťažké ísť na faru, zazvoniť a na otázku pána farára: „Čo by si potreboval mládenec?“ odpovedať: „Chcel by som miništrovať.“ Pozrel sa na mňa a
začudovane sa ma opýtal, prečo som sa tak rozhodol. Nato som iba pokrčil
ramenami. Po krátkom rozhovore som urobil prĳímacie skúšky a povedal:
„Dobre“. Vtedy mi spadol balvan trémy zo srdca.
Bol to vdp. Dr. Štefan Kováč, ktorý u nás pôsobil štrnásť rokov, ktorý
sa stal mojím duchovným otcom a priateľom a ktorému vďačím za školu
umenia – vedieť, ako žiť. On spolu s bohoslovcami – mojimi rodákmi, ktorí
sú dnes už kňazi, bol ten, ktorý to semienko povolania svojím kňazským pôsobením v Prašiciach polial a ja som mohol povedať: „Chcem byť kňazom“, aj
keď dodnes neviem celkom prečo. Ale viem, že to chce Pán Boh a možno mi
to raz povie... Tým ale moje povolanie nekončí. Bolo potrebné opustiť dom,
rodisko, rodinu. Toto všetko sa stalo darom pre Boha, na ktorého volanie,
ako som zistil, je potrebné odpovedať denne do konca života. Keďže som
jedináčik, podobne ako Pán Ježiš, lúčenie nebolo jednoduché. Ale myslím,
že väčšia obeta to bola skôr zo strany mojej rodiny. V seminári som si rýchlo
zvykol a našiel som tu šťastie a zmysel môjho života. Lebo tu som spoznal
Boha – aký naozaj je, že On je Láska; že ma miluje takého, aký som – aj s mojimi chybami a hriechmi; že je to Boh, ktorý túži po mojej láske. A tohto Boha
chcem prinášať ľuďom.
P.S.: Vďaka všetkým za modlitby.
Peter Čieško
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povolania
Narodil som sa 3. júla 1978 v Bratislave. Mám
troch súrodencov, staršieho brata Romana a dvoch
mladších bratov Dušana a Michala. Prvým impulzom k vážnejšiemu rozmýšľaniu o ceste môjho povolania bol dar spoločenstva v období môjho dospievania počas stredoškolských štúdií. K „stretku“
som sa dostal cez mládežnícky chrámový spevokol
v našej farnosti Bratislava - Dúbravka, ktorého som
bol vtedy členom. Na týchto stretkách si veľmi cením prehĺbenie vzťahu k Bohu cez modlitbu a tiež
cez Sväté Písmo. Tu som sa naučil vnímať Božiu reč aj cez udalosti a cez blížnych. Práve počas tohto obdobia som začal plnšie pociťovať Božiu prítomnosť
v mojom vnútri. Ďalšou a nie zanedbateľnou zásluhou týchto stretiek bolo
ich zameranie aj na poznávanie miesta v živote, ku ktorému Pán jednotlivo
každého človeka povoláva. Neskôr, ako vysokoškolák, som v našej farnosti
mohol viacero rokov aj sám slúžiť ako animátor birmovancov.
Myslím, že som v tejto službe mladým oveľa viac dostal čo sa týka môjho
duchovného života, oproti času a námahe, ktoré som musel pre nich vynaložiť. Popri tom som vo farnosti slúžil podľa potreby ako miništrant, lektor
alebo žalmista. Ak sa spätne zahľadím na svoj život, môžem povedať, že vždy
bola v kútiku môjho srdca otázka: čo ak ťa volá Pán? Aby som bol schopný
na túto otázku odpovedať, boli v mojom živote potrebné impulzy, cez ktoré
si ma Pán postupne pripravoval. Najprv cez príklad života kňazov, ktorých
som mal možnosť vo farnosti spoznať. Neskôr som sa sám začal zaujímať
o kňazstvo, život kňaza a jeho službu Bohu a ľuďom. Naplno sa hlas môjho
srdca ozval na jedných duchovných cvičeniach počas letných prázdnin, ktoré boli práve o povolaní. Doteraz si pamätám vetu, ktorá ma pohla k tomu,
aby som sa zdôveril o mojej túžbe nášmu duchovnému otcovi: „Ak cítiš Božie
volanie, nezabíjaj ho v sebe – choď za ním!“ No a odvtedy som sa pripravoval
na duchovné povolanie. Keďže bol august, mal som pred sebou v podstate
celý rok pred možným nástupom do seminára, ktorý som mohol využívať
na overovanie si tohto hlasu v mojom srdci – ísť naplno za Ježišom. Napokon
som si podal prihlášku do seminára a po absolvovaní prĳímacích pohovorov
som bol prĳatý. V súčasnosti som bohoslovcom v prvom ročníku kňazského
seminára v Bratislave. Aký je môj pohľad do budúcnosti? Dozrievať na ceste
povolania, aby som sa raz mohol ako kňaz podeliť o priateľstvo s Kristom
so svojimi blížnymi. Dať seba samého pre službu Bohu, ktorý vo svojej láske
túži všetkých ľudí spasiť.
Vladimír Mikulec
S V E D E C T VO
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Prázdniny v Zuberci
Nastala veľmi očakávaná chvíľa v celom školskom
roku a tou je medzisemestrálny výlet. Tešili sme sa, ako
zmeníme aspoň na krátky čas
prostredie seminárskych izieb
za zasnežené kopce. Celý môj
ročník si vybral prekrásne
miesto na Orave v malej dedinke Zuberec. Odchádzali
sme už v sobotu a vracali
sme sa v nedeľu večer naspäť
do seminára. Celá táto akcia
bola cielená predovšetkým
na lyžovačku, ale podaktorí sme sa vybrali aj na túru do Oravských hôr.
Keď sme došli na miesto, už nás tam čakal náš vedúci celého výletu, tajomník Tibor Hajdu. Vybalili sme sa na tunajšom farskom úrade, v ktorom sme
sa ubytovali ako v dobrom hoteli s peknými vyhriatymi izbami a výhľadom
na okolitú krajinu. Neboli sme tam len my bohoslovci, ale boli tam okrem nás
aj iní vysokoškoláci z Košíc. Ako sme sa vybalili, pustili sme sa do jedla, lebo
nám z dlhej cesty z Bratislavy poriadne vytrávilo. Neskôr prišli aj dvaja bratia,
náš kaplán Michal Vlček a diakon Róbert Maszica a nakoniec prišiel aj pán
farár Juraj Vi�ek. Už sme boli kompletná zostava. Všetci sme sa rozišli do svojich izieb, kde sme si pripravili miesta na spánok. Po vybalení a pripravení postele sme sa stretli a dohodli
ako a čo bude nasledovať. No
a na druhý deň sa to začalo: lyžiari, ako Tibor Hajdu,
Juraj Vi�ek, Róbert Maszica,
Cyril Sitár a Michal Orolín,
sa vybrali na svah s názvom
Spálena a Ľudovít Kubán sa
išiel bežkovať. Ostatní sme
ostali na fare. Poniektorí
vstávali neskôr ako napríklad Michal Kollár, Martin
Karásek. Ja s Martinom
Ďurčom sme pripravili raňaj-
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ky pre ostatných. Po raňajkách sme išli chýbajúce veci dokúpiť do miestneho
obchodu a Michal Vlček zatiaľ pripravoval naozaj chutný obed z kuracích pŕs
na šťave s hríbmi. Keď sa chýlilo k obedu, tak sme sa všetci, čo sme zostali
na fare, stretli v kuchyni a rozprúdila sa veľmi príjemná debata na rôzne témy
z nášho seminárskeho života. Pri našich rozhovoroch čas plynul veľmi rýchlo.

Na obed sme sa najedli a o pol piatej prišli aj naši lyžiari so svahu a nasýtili sa aj oni. Po večeri sme často spoločne po izbách hodnotili uplynulý deň.
Nakoniec sme si pozreli ﬁlm, ktorý priniesol Juraj v hale cez dataprojektor
okrem jedného, najviac ustatého Michala Orolína, ktorý sa zmohol na tvrdý
odpočinok – veď po takej námahe na svahu niet divu. Po ﬁlme sme išli spať, aj
keď sme ešte viedli rozhovory na izbách, a tak sa čas natiahol až do polnoci.
Na druhý deň sme sa vybrali (Michal Kollár, Peter Mazúr a ja) na 25 km túru
po 30 a miestami 40 cm snehu k Rohačským vodopádom. Stretli sme aj par turistov, ktorí sa tiež kochali tou krásou a ten pocit čerstvého, prĳemného vzduchu a toho ticha bol pre nás dostatočným rozptýlením po skúškovom období.
Takto sa to priebežne opakovalo s menšími obmenami počas celého nášho
výletu. Výborným nápadom bolo tiež navštíviť aquapark a v termálnych bazénoch relaxovať po náročnom dni prežitom na lyžiarskom svahu. Povedal by
som, bol to výlet, ktorý by si určite zopakoval každý jeden z nás. Sú to pre nás
naozaj nezabudnuteľné chvíle plné humoru, športu a vzájomného budovania
vzťahov v kolektíve.
Miroslav Gális
Š T V R TÁ C I
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Piataci na výlete
Skúškové obdobie v našom piatom ročníku prebehlo
veľmi pokojne. Všetky ťažkosti boli za nami a pred nami
sa začal črtať týždeň voľna
z názvom „Medzisemestrálne
prázdniny“. Žiadne zranenie, žiadna materiálna škoda
na lyžiach či výstroji. Náš výlet, či vlastne lyžovačka, dopadla teda úspešne. A dokonca
sme si odviezli do seminára aj
niečo navyše...
V pondelok tesne po návrate z výletov sa zastavil počas obeda pri mojom stole „adsumovský“ šéfredaktor so slovami: „Mirko, mohol by si niečo napísať do časopisu o vašom ročníkovom výlete?“
„No, v rámci pôstneho sebazáporu“ som s úsmevom na tvári odvetil: „Jasne
Vladko, skúsim niečo.“
Až neskôr, keď som
sa nad tým zamyslel,
som si uvedomil: „my
sme mali svoj výlet!“
Samozrejme, na prvý
pohľad musí byť pre vás
táto veta asi dosť nezmyselná, no pre mňa mala
svoj naozaj prekvapujúci
význam.
Náš ročník mal už
niekoľko rokov tradíciu.
Vždy sme na lyžovačky
chodievali spojení s ďalším ročníkom. No tento rok sme si povedali
„nie“. Samozrejme, nebolo to kvôli nejakej hádke. Len sme chceli vyskúšať niečo nové. A preto bola
tohtoročná lyžovačka pre mňa i pre celý náš ročník čímsi novým.
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alebo to tu ešte nebolo...
Samozrejme že aj tento rok sa prírodné zákony kvôli nám nemenili a lyžovať sme mohli len dolu kopcom (hore nás aj tento rok musela vyviesť
lanovka... ).
Zmena bola kdesi inde, i keď
miesto pobytu bolo (mimochodom, už po tretíkrát na Motyčkách
pri Donovaloch) to isté.
Bola to zmena vzťahov, motivovaná možno aj okolnosťami. Mali
sme príležitosť porozprávať sa
s osobami, s ktorými sme si doteraz
toľko nepokecali. Ako aj s bratmi,
ktorí sa doteraz vo väčšom kolektíve dvoch ročníkov akosi vytratili.
Veľkým Božím darom bola
pre nás Popolcová streda a začiatok
pôstneho obdobia, ktorú sme takisto mohli tráviť spolu v úzkom kruhu s Pánom. V tento deň nikto z nás nešiel na svah. Lyže zostali „ležať ľadom“
a naša maličká komunita si dokázala vytvoriť ducha pokánia a popri tom si
zachovať úsmev na tvári a v pokore uznať, že pôst je naozaj čas milosti.
Svätá omša v maličkom farskom kostole bez kúrenia, a okrem nás a kňazov štyri tamojšie babičky, vytvorila atmosféru,
kde si mohol človek naozaj uvedomiť, aké je spoločenstvo dôležité.
Nuž, piataci boli na výlete. A tak sa chceme
hlavne vám, našim dobrodincom, ktorý aj čítate
náš časopis, pochváliť, pretože to bol naozaj čas,
o ktorom hovorí Boh v knihe starozákonného proroka Izaiáša:“ Hľa, ja robím čosi nové, teraz to klíči, nebadáte?“
Miroslav Hlavna

P I A TA C I
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Diakoni v Tatrách

Zas nadišla tá krásna chvíľa v našom študentskom živote – chvíľa prázdnin, chvíľa výletov, tento krát pre náš ročník posledných.
Po veľmi pozitívnych skúsenostiach z predchádzajúceho roka sme sa
rozhodli, že pôjdeme na výlet na to isté miesto, kde sme boli aj minulý rok –
do Popradu-Stráží. Veď pohostinnosť pani Kristínky je medzi nami už príslovečná! Ale realita opäť prevýšila naše očakávania.
Marián Križan a ja (dvaja zodpovední) sme šli autom aj s vecami našich
ostatných – tiež zodpovedných – spolubratov, ktorí sa rozhodli prejsť cestu
z Bratislavy vlakom. Vlak bol pre nich nielen dopravným prostriedkom, ale aj
zdrojom veľmi zaujímavých zážitkov a stretnutí. My sme sa tiež po štyroch zastávkach cestou, keď sme od našich blízkych vyzdvihli nutnú výbavu na výlet
(napríklad čokoládu) nakoniec dostali do cieľa, na našu vysnívanú chatu.
Večer po príchode nám dobre padol relax v miestnom aquaparku, kde sme
sa dosýta vybláznili
v príjemne teplučkej
vodičke.
Samozrejmou
súčasťou výletu bol
aj spoločný výlet
do Tatier. Pri ňom
sme využili príležitosť a vďaka nášmu
meškaniu na vlak,
sme sa zoznámili s vodičom a pani
sprievodkyňou
na
tatranských
železniciach, ktorým sa
chceme vrelo poďakovať za trpezlivosť
a povedať, že sme
nezabudli sme na
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náš sľub... Chvála Bohu tento výlet prebehol zdarne, aj keď dvaja spolubratia si
pre problémy s obuvou museli vymyslieť alternatívny program (medzi nimi aj ja
:-), no všetci sme prežili a stretli sme sa v teple pri výdatnej večeri.
Niekoľkí milovníci snehu sme nakoniec aj využili príležitosť a zatiaľ čo traja
z nás išli skúsiť šťastie na bežkách, dvaja sme sa usilovali prežiť na zjazdovej
dráhe. I napriek hmle sme sa večer po dobrej lyžovačke vrátili na chatu príjemne unavení a celí. Po takejto lyžovačke bol príjemným zakončením dňa bowling
s pánom farárom a popradským kaplánom Robom.
Každodennou najdôležitejšou udalosťou bola sv. omša, ktorej sme sa zúčastňovali v miestnom strážovskom kostole, kde
sme boli veľmi milo prĳatí pánom farárom
a milými miestnymi ľuďmi. Spoločne sme
utužovali naše spoločenstvo aj modlitbou breviára a veľmi príjemným stolovaním, po ktorom sa vždy niektorí obetavci
v rámci blížiaceho sa pôstu ujali umývania
riadu.
Našej pani Kristínke, ktorá sa o nás
obetavo starala ako vlastná mama a umožnila nám oddýchnuť si v tatranskom prostredí po zimnom semestri, a aj našim
„kuchtiacim“ spolubratom ďakujeme za vynikajúcu starostlivosť. Nech im a
všetkým dobrodincom to dobré, čo pre nás urobili, Pán Boh vynahradí svojím
požehnaním!
Tomáš Stribula

OBJEDNÁVKA ČASOPISU
Zasielajte na adresu: ADSUM, Kapitulská 26, 814 58 Bratislava.
(45,-Sk/3ks ročne + 40,-Sk poštovné a balné na celý rok)
Meno a priezvisko : ...........................................................................
Ulica: .............................................. Mesto: .....................................
PSČ: ..................... Tel.: ................................... Počet kusov: ............
Vystrihnite, vložte do obálky a pošlite na adresu redakcie.
Poštovú poukážku Vám zašleme v najbližšom čísle.
Š I E S TA C I

25

Prázdno v mo jom živote
Bola jeseň, štvrtok večer a ja som práve išla z adorácie, keď som stretla bývalého spolužiaka zo základnej
školy. Dali sme sa do reči a zapálili sme si spolu. Fajčili
sme marihuanu. V ten štvrtkový večer som prišla prvý
krát do kontaktu s drogou.
Bola som dobrá študentka, dosahovala som výborné výsledky, mala som úžasných rodičov, boli sme
dobre zabezpečení, mala som kamarátov, hrávala som
basketbal, spievala som v našom kostolnom zbore.
S Bohom som sa vždy rada rozprávala, resp. hovorila mu moje prosby a potom ďakovala za ich splnenie.
Darilo sa mi. Veď som mala všetko. No napriek tomu
som mala často pocit prázdna.
S bývalým spolužiakom sme sa náhodne po 11
dňoch stretli opäť, opäť si zapálili, opäť marihuanu. Odvtedy som stretla bývalého spolužiaka ešte niekoľko krát. No už sa o mňa nestaral len on, ale aj
jeho kamaráti a známi. Húlila som nepravidelne. Zväčša sama, niekedy s mojimi novými známymi v parku. O mojej novej záľube nevedeli ani rodičia, ani
tréner, ani kamaráti zo zboru. Nezhoršil sa mi prospech, nekradla som, mala
som pocit, že mám veci pod kontrolou. Spätne to vnímam tak, že v tomto období Niekto nado mnou držal veľmi silno ochrannú ruku.
Pocit prázdna sa nevylepšil, ale ani nezhoršil. Cez marihuanu som v parku spoznala veľa nových ľudí a čakala som, že práve oni zaplnia to prázdno
vo mne. Nestalo sa, no i tak som tam chodila stále častejšie. Hlavným dôvodom bol Tomáš. Mal úžasný zmysel pre humor, bol dobrosrdečný, dalo sa
s ním o všetkom porozprávať. Občas sme išli na bicykel alebo sme si zapálili, niekedy prišiel na môj zápas alebo išiel so mnou na „mládežnícku“ svätú
omšu. S Tomášom som bola aj na pohrebe. Na pohrebe jeho brata. 21- ročný
Matúš nezvládol zákrutu a bol na mieste mŕtvy. Šiel si vtedy po svoju dávku
do neďalekého mesta.
Ten deň mnou otriasol. Nielen preto, že sa z môjho krásneho Tomáša stala
len chodiaca apatická bytosť, ale aj preto, že prvý krát som bola na civilnom,
nekresťanskom pohrebe. Pýtala som sa, v čo vlastne títo ľudia veria. Či veria,
že Marek má aj dušu a že sa s ním ešte určite stretnú, alebo len jeho telo patrilo
do akéhosi chaotického kolobehu života.
Od toho dňa som nefajčila. Vlastne to navrhol Tomáš, ktorý od toho dňa
nechcel drogy ani len vidieť. Viac času sme trávili rozhovormi, čítali sme zaujímavé knihy, začala ma fascinovať ﬁlozoﬁa. Viac som sa začala baviť s ľuď-
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mi. Konečne som sa
s ľuďmi v mojom okolí
nerozprávala len o počasí alebo poslednom
zápase, ale prezentovali sme naše názory,
naše myšlienky. Začala
som uvažovať o rôznych veciach a vtedy
som naozaj pochopila,
že veci nie sú len také
náhodné a samozrejmé, ako sa zdajú. Ešte
viac som si uvedomila,
že tu musí byť Niekto, kto to všetko riadi a že ten Niekto musí byť veľmi milujúci, keď nedovolil, aby som prešla za hranicu, na ktorej som s mojím fajčením
marihuany poriadne balansovala. Moja viera sa stala živšou, úprimnejšou, radostnejšou.
Robila som všetko tak, ako dovtedy, nezmenila som svoje zvyky, ani okruh
mojich starých priateľov. A predsa môj život bol pokojnejší, zaplnilo sa to
prázdno v ňom, moje kroky boli istejšie a môj život dostal zmysel. S Bohom
som sa rozprávala stále veľmi rada, tentoraz to však neboli len prázdne prosby
o vyhranom zápase, ale medzi mojimi prosbami a ďakovaniami boli aj otázky.
Otázky, na ktoré Boh dával odpoveď.
Boh dokáže veľké veci. Vie naplniť prázdno, chráni a pomáha. Je k nám
stále veľmi blízko. Nepotrebujeme byť na dne alebo balansovať na hrane, aby
sme pocítili Božiu prítomnosť. Boh môže vstúpiť do nášho živote hocikedy, či
už sme na vrchole alebo na dne.
(svedectvo autorky, ktorá nechce byť menovaná)
Za svedectvo ďakuje Palo Brunovský
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Obdobie veľkonočných sviatkov
Stredobodom celého cirkevného roka, a najväčším cirkevným sviatkom,
je kresťanská Pascha. Je to pamätný deň slávneho zmŕtvychvstania Pána a
dokončenie nášho vykúpenia. My kresťania si však pred triumfálnym víťazstvom pripomíname aj bolestné mučenie Pána a jeho cestu na Golgotu, kde
dokonal dielo spásy. Vo Veľkom týždni, aj vďaka liturgickému sláveniu, vnikáme do tajomstva Božej lásky, ktorá vrcholí na dreve kríža. Osobitne posledné tri dni tohto týždňa si zasluhujú, aby sme si ich priblížili.
Už svätý Ján Chryzostom v jednej homílii vysvetľuje veriacim, prečo nazývajú Veľký týždeň veľkým.
Zelený štvrtok. Samotný názov je veľmi pozoruhodný. Jeho pôvod treba
hľadať v Nemecku. Podľa mienky niektorých sa totiž názov dňa odvodzuje
od
verejného
zmierenia
hriešnikov
s Cirkvou.
Samotné liturgické slávenie Veľkého
štvrtka je veľmi slávnostné. Do obeda sa kňazi diecéz zhromažďujú v katedrálnych chrámoch, aby si tu spolu so svojim biskupom
obnovili svoje kňazské sľuby a pripomenuli
si, ako Pán Ježiš vo večeradle ustanovil sviatosť kňazstva. Zároveň sa požehnávajú oleje,
ktoré si potom kňazi odnášajú do svojich farností a používajú na vysluhovanie sviatosti
krstu, birmovky a pomazania chorých.
Večer sa schádzajú veriaci vo svojich kostoloch, aby si pripomenuli ustanovenie sviatosti Oltárnej. V VI. a VII. storočí, nadovšetko v Gálii volali deň ustanovenia sviatosti
Oltárnej narodením Kalicha – „natalis calicis“. Preto sa sväté omše slávia v bielom rúchu, oltáre sú zdobené kvetmi a spieva sa Glória, počas ktorej hlaholia
zvony, ktoré sa následne zviažu až do omše na Bielu sobotu. Miesto zvonov
sa používajú „klepáče“. Osobitným gestom pri liturgickom slávení Zeleného
štvrtka je umývanie nôh. Je to zvyk, ktorý prvýkrát spomína toledský koncil
v roku 694. Chce sa tým vyjadriť, že aj Pán Ježiš, ktorý umýval nohy svojim
apoštolom, neprišiel, aby sa dal obsluhovať, ale aby slúžil.
Veľký piatok. Nie je to deň slávnosti, ale smútku. Obrady tohto dňa možno rozdeliť na štyri časti.
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1. Čítanie zo Starého a Nového zákona.
V Bohoslužbe slova sa kladie dôraz na čítanie pašií o umučení a smrti Pána Ježiša. Táto časť liturgie
je ukončená modlitbami za pápeža, za kňazstvo,
veriacich, katechumenov, za obrátenie hriešnikov,
židov, pohanov. Celebrant je v červenom rúchu, čo
je farba krvi a mučeníctva.
2. Odhalenie a uctievanie kríža. Je to pradávny
obrad. Jeruzalemská pútnička v IV. storočí spomína, že v Jeruzaleme v týchto dňoch ukazujú ľudu
opravdivý kríž Kristov.
3. Obrad prĳímania. Kňaz prináša konsekrované
hostie a po Modlitbe Pána a obrade pokoja, nábožne prĳme on aj veriaci boží ľud Telo Kristovo.
4. Procesia so Sviatosťou Oltárnou do Božieho hrobu. Vystaví sa sviatosť
Oltárna na kvetmi ozdobený trón, pod ktorým sa nachádza socha mŕtveho
tela Krista. Tento obrad vznikol v Mníchove roku 1577. Chcel týmto gestom
prehĺbiť vieru katolíkov v sviatostného Krista. Navštívenie Božieho hrobu
na Veľký piatok a na Bielu sobotu je jedna z najmilších pobožností nášho
ľudu.
Biela sobota. Svätý Augustín ju nazýva matkou všetkých vigílií. Obrady
tohto dňa sú veľmi bohaté. Začínajú sa požehnaním ohňa, ktorý sa najčastejšie
rozkladá pred kostolom. Podľa mienky niektorých sa svätenie ohňa spájalo
so svätením pohanských ohňov, ktoré zapaľovali na počesť boha Wotana.
Podľa názoru druhých bol potrebný oheň na zapálenie veľkonočnej sviece.
Svätenie spomínanej sviece bolo už v čase svätého Augustína. V Ríme sa tento
zvyk zavádza až v V. storočí. Veľkonočná svieca sa ponecháva pri ambóne až
do konca veľkonočného obdobia. Potom sa vo farských kostoloch uchováva
pri krstiteľnici. K obradom Bielej soboty patrí aj svätenie krstnej vody. Je to
pradávny obrad, po ktorom v prvotnej cirkvi nasledoval krst katechumenov.
Keďže ide o veľkonočnú vigíliu, vo svätej omši opäť zaznieva Glória –
oslavná pieseň a opäť sa rozozvučia zvony. Radosť so zmŕtvychvstalého Krista
naznačuje aj organová hra, ktorá vo svojej pompéznosti doprevádza liturgický
spev zhromaždeného ľudu.
Celá veľkonočná doba je radostného rázu. Znakom tohto je spev Aleluja
v omši. Slovo aleluja je zo židovského Halelu-Jah a znamená chváľte Boha.
A�ila Nemes
LITURGIA
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Deň Otvorených Dverí a srdca

Pravoslávna ikona Bohorodičky
„Obmäkčenie kamenných sŕdc“

Neviem ako vám, ale nám v seminári ten čas riadne „letí“. Strieda sa deň
za dňom... Ani sme sa nenazdali, ako rýchlo prešiel ten rok od minuloročného
„DOD“.
Štvrtá veľkonočná nedeľa, Nedeľa Dobrého Pastiera – tohto roku 13. apríla – je tu čo nevidieť a dvere nášho seminára by sme znovu chceli pre Vás
otvoriť. Máme radosť, že opäť Vás budeme môcť privítať a stretnúť sa spolu
s vami. Nechceme Vás privítať s prázdnymi rukami, ale stretnúť sa pri zábavnom programe, prehliadke seminára či pri spoločnej modlitbe. A určite Vás
nenecháme ani hladných. A ešte Niekto pre Vás pripraví stôl svojho Pokrmu
a stôl svojho Slova, ktorým Vás chce nasýtiť a povzbudiť do Vašich denných
námah.
Tento deň zložený a pomenovaný tromi písmenami „DOD“ nám všetkým
v seminári pripomína „tri slová“ z jednej piesne zo známeho slovenského
muzikálu Neberte nám princeznú – „Nie si sám“. Naozaj, tento deň – „DOD“
– chceme pripraviť ako prejav vďaky voči Vám, cez ktorých vieme, že „nie
sme sami“... Cez Vaše modlitby, obety, podporu a povzbudenia, ktoré každý
deň cítime, máme istotu, že nie sme sami. Ani si neviete predstaviť, ako nám
to dobre padne, keď vieme, že niekto nám na našej ceste fandí, niekto na nás
myslí..., lebo veľa ľudí nemá zmysel a pochopenie pre cestu nášho povolania
a pre náš štýl života. Niekedy to dajú najavo aj nevhodnými rečami či výsmechom. Nech je tento deň aspoň malým prejavom vďaky za Vašu lásku.
Spoločne sa stretneme, no toto vzájomné stretnutie by nemalo význam,
keby nás nezjednocoval náš Pán, ktorý je Láska. Dovolím si ešte povedať, že
toto „DOD“ má aj jedno malé riziko... Možno sa Vám v tento deň bude zdať
v našom seminári všetko také pekné, ako sa znášame, ako sa na seba usmievame, ako je všetko pripravené... Viete, ani v seminári nie je vždy všetko také
pekné a ideálne, ako sa to možno zdá na „DOD“. Často sa so všeličím trápime,
niekedy nás premôžu naše slabosti, nedohodneme sa, nevieme nájsť k sebe
cestu... No uprostred našich slabostí a krížov sa ešte viditeľnejšou stáva sila
Vašich modlitieb a obiet. A ešte vždy je tu Ježiš v Eucharistii, ktorý nás tu drží,
ktorý nás miluje napriek tomu, že vie o všetkom, čo je v nás...Veď bez neho by
nemalo zmysel tu byť... Sila Vašich modlitieb sa prejavuje v našej slabosti.
Naozaj Vás chceme srdečne pozvať na náš „DOD“, na náš spoločný sviatok a ponúknuť ho Vám ako dar vďačnosti za Vašu podporu a za príklad Vašej
lásky, ktorú verne žĳete uprostred všednosti každého dňa. Vaše priateľstvo a
náklonnosť nám pomáhajú rásť každý deň v láske tým, že budeme mať stále
otvorené dvere srdca pre Ježiša a pre ľudí okolo nás.
Michal Mališ

V nasledujúcich riadkoch by som vám rád predstavil ikonu, ktorá sa
pred časom (29. septembra 2007) nachádzala aj na Slovensku, v Košiciach.
Veľkými zázrakmi sa táto ikona preslávila v r. 1830, v čase epidémie a cholery. V novodobej histórii Ruska však práve táto kópia originálu (ide o tlačenú
kópiu) priviedla k obráteniu desaťtisíce Rusov. Pôvodne sa ikona nachádzala
v jednom obyčajnom panelákovom byte v Moskve.
Jedného dňa začala roniť myro a nádherne voňať.
Tento jav je v pravosláví známy, ale nikdy predtým sa nevyskytol na obyčajnej tlačenej litograﬁi ikony. Pred teroristickými útokmi v Moskve
sa pod očami Matky Božej objavili tmavé kruhy.
Po určitom čase sa na šĳi Bohorodičky objavili krvavé ranky a na ľavom ramene jazva. Bolo to v čase,
keď v roku 2000 havarovala Ruská ponorka Kursk.
Na sviatok svätého archanjela Michala začala roniť
krvavé slzy. Táto ikona bola potom ozdobená zlatom a drahokamami a začala putovať po Rusku.
Tlačové stredisko českej biskupskej konferencie
uvádza (nakoľko sa ikona počas púte mimo Ruska
nachádzala väčšinou na území Čiech), že moskovský patriarchát ju uznal po týchto udalostiach za divotvornú. Mnohí z tých,
ktorí prišli k ikone sa obrátili a zmenili svoj život, keď boli tvárou v tvár týmto
slzám. Je veľmi zaujímavé, že práve v Rusku, krajine, ktorá bola tak veľmi
poznačená rôznymi ideológiami, ktoré sa snažili poprieť existenciu Boha, sa
dostáva takéto Božie milosrdenstvo, zmeny života mnohých ľudí.
Na ikone je Matka Božia zobrazená so siedmimi mečmi, ktoré sú v jej srdci.
Tri na ľavej, a takisto tri na pravej strane. Jeden z mečov sa nachádza v dolnej
časti. Ide o číslo sedem, ktoré vo Svätom písme symbolizuje plnosť. Teda tým
je vyjadrené, že Panna Mária prežila veľmi veľa bolesti, ako jej to predpovedal
i prorok Simeon: „A tvoju vlastnú dušu prenikne meč, aby vyšlo najavo zmýšľanie
mnohých sŕdc“ (Lk 1, 35). Kto sa na ikonu pozorne zadíva, vycíti, že z očí Matky
Božej skutočne vychádza smútok. Akoby sa pozerala na ľudí so zopnutými
rukami, cítiac bolesť hriechov, ktoré stále zraňujú jej Syna a prosiac, aby prestali. Určite je však veľkým povzbudením, že tieto udalosti privádzajú k viere
mnohých ľudí a dokazujú, že Boh je skutočne živý. Osobitne ma však zaujal
názov ikony, s ktorým by som rád zakončil a ktorý človeka núti sa zamyslieť:
„Obmäkčenie kamenných sŕdc“.
Ivan Barus
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Hlási sa Minfa!!! Všetkým starým „minfákom“ i našim fanúšikom milosť
a pokoj od nášho Pána! Tento rok oslávime spolu s celou Cirkvou 2000. narodeniny rodáka z Cilícĳského Tarzu a obra kresťanstva, svätého Pavla, spolu
s ktorým aj my počas jedného júlového týždňa naplno prežĳeme jeho slávny
výrok: „Sme blázni pre Krista!“ (1 Kor 4,10)… To je hlavná téma MINištrantskej
FAry, letného prázdninového tábora, ktorý každoročne vďaka Bohu a dobrodincom pre vás, miništrantov, organizujú bohoslovci bratislavského seminára. Tohtoročná MINFA bude netradičná tým, že po novom rozčlenení diecéz
na Slovensku dostáva projekt interdiecézny charakter, my sa však obraciame
hlavne na miništrantov z bývalej Bratislavsko-trnavskej arcidiecézy. Pozvaní
sú však aj ostatní odvážlivci, ktorých radi privítame.
Tento rok bude základnou témou postava svätého Pavla, jeho krásny a
napínavý životný príbeh. Od neúprosného prenasledovateľa Krista po jeho
najväčšieho ohlasovateľa. Svojím osudom má čo povedať aj nám, mladým
21. storočia, ktorí sa nehanbia žiť dobrodružstvo cesty za Pánom.
Preto sa obraciame na vás, pre ktorých služba pri oltári je radostnou službou, a pozývame vás na letné tábory MINFA. Tie najbližšie sa uskutočnia
v okolí Banskej Štiavnice v obciach:
Podhorie, Vysoká a Močiar, počas prvých troch júlových týždňov, teda
od 1. do 21. júla 2008. Prihlásiť sa môžu miništranti vo veku 13 - 19 rokov
odoslaním záväznej prihlášky, ktorú nájdu u svojho pána farára, prípadne
cez web na stránke minfa.sk, SMS, mailom po Veľkej noci. Účastnícky poplatok je 700,- Sk. Bližšie informácie vám radi dajú vaši duchovní otcovia
v priebehu najbližších týždňov.

turnusy:
1. 1.7.- 7.7.
2. 8.7.- 14.7.
3. 15.7.- 21.7.
kontakt:
MINFA
Kapitulská 26
814 58 Bratislava
0910 228 558
0905 328 325
e-mail:
minfaa@gmail.com
web:
www.minfa.sk

Samozrejme, že tak ako po minulé roky, aj tento rok vás prosíme o pomoc.
V materiálnej oblasti, no hlavne vás prosíme o modlitby. Vieme, že ak chce
byť dnešný človek opravdivým kresťanom, musí byť „blázon pre Krista“. To
vyprosujeme pre všetkých tohtoročných minfákov, na ktorých sa už teraz veľmi tešíme.
koordinátori projektu
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Tajnička
1.

1. muž predpovedajúci budúcnosť
2. obetné zviera v Izraeli
3. podala Ježišovi šatku
4. židovský zákon inak
5. neslobodný človek
6. premieňa sa na Ježišovu krv
7. prvý muž
8. zviera púšte
9. zvolanie na Kvetnú nedeľu
10. evanjelista Mk
11. bratia ho predali do otroctva
12. v ktorý deň zomrel Ježiš
13. židovská veľká noc inak
14. kto dal zbičovať Ježiša
15. Kain a ...
16. paškál je veľkonočná ...
17. zradil Ježiša

2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.

Znenie tajničky:

15.

„„Niet väčšej lásky, ako
(tajnička) duší.“

16.
17.

Sv. Vincent de Paul

Tajničku pre vás pripravil Vladimír Uhrin
Znenie tajničky zasielajte do 30.5.2008 na adresu redakcie:
ADSUM časopis bratislavských seminaristov
Kapitulská 26
811 01 Bratislava
Správna odpoveď z minulého čísla bola: „...konaj ju z lásky.“. Za správnu odpoveď z predchádzajúceho čísla časopisu zasielame vecné ceny a ročné predplatné nášho časopisu Petrovi Busaiovi z Demandíc, Margite Schwarzovej
z Topoľčian a Terézii Mikulovej z Koválovca.
Výhercom BLAHOŽELÁME!

34

RELAX

