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Cesta povolania každého jedného z nás bohoslovcov, prechádza rôznymi 
etapami - počnúc prvou myšlienkou nasledovania Pána, odpoveďou na Božie 
volanie, nástupom do prvého ročníka seminára, cez život v seminári, štúdium, 
napredovanie v duchovnom živote...

Práve v týchto dňoch sa u niektorých našich spolubratov stretá jedna eta-
pa cesty povolania s druhou: diakonské a kňazské vysviacky sú mocnými de-
liacimi momentami v životoch každého, kto sa naplno odhodlal nasledovať 
Pána. Diakoni, ako riadne ustanovení služobníci biskupov a kňazov, majú
s láskou prednášať a hlásať evanjelium a slúžiť pri Pánovom stole, ale i veria-

cim. Podobne, poslanie kňaza, ktoré je krásne, ale zároveň náročné si vyžaduje 
plné odovzdanie sa Cirkvi podľa obrazu Krista. Okamihy vysviacky sú veľmi 
intenzívne, avšak sú zahalené tajomstvom Božích milostí, ktoré sa s týmto 
veľkým darom spoločne prĳímajú.

Uplynulý akademický rok sa vyznačoval udalosťou, ktorá sa natrvalo za-
píše do dejín: stali sme sa priamymi svedkami, ba účastníkmi reorganizácie 
diecéz na Slovensku. Táto skutočnosť sa týka aj veľkej časti bohoslovcov, ktorí 
sa v priebehu jedného dňa stali príslušníkmi inej diecézy. V nasledujúcom škol-
skom roku si mnohí z nás začnú budovať nové priateľstvá v novom prostredí 
seminárov, kam podľa bydliska prislúchajú. A práve tu sa jasne ukazuje potre-
ba kontinuity bratskej súdržnosti, priateľstva a udržiavania kontaktu osobné-
ho i modlitbového. Bohoslovci, ktorí sa rozišli do iných seminárov a rovnako 
aj novokňazi, ktorí zo seminára odišli do pastorácie, majú byť neustále všetci 
vzájomne spojení v modlitbe v jednej Cirkvi.

Končiaci sa akademický rok si zaslúži vyjadriť poďakovanie dobrotivému 
Pánu Bohu aj za to, že skúšky, služby i všetky aktivity, ktoré nám študentský i 
seminársky život priniesol, sa podarilo úspešne zvládnuť. 

V neposlednom rade si dovoľujeme vyjadriť poďakovanie aj našim peda-
gógom, pretože vnímame ich ľudský prístup a snahu čo najlepšie nám odo-
vzdať potrebné vedomosti. Vieme, že im na nás záleží a že k svojmu poslaniu 
pristupujú s láskou a zodpovedne. Toto poďakovanie patrí aj nepedagogickým 
zamestnancom fakulty, keďže aj oni, hoci v skrytosti, pomáhajú bohoslovcom 
kráčať po ceste povolania. 

Pán je Pôvodca našej cesty za ním. Novú etapu, ktorú začínajú novokňazi, 
ale aj etapy, ktoré čakajú aj nás ostatných, nech spoločne posväcujeme vzájom-
nými modlitbami k Ježišovi; aby nás príhovor Panny Márie a pomoc Ducha 
Svätého neustále viedla po pravej a správnej ceste nášho povolania.

redakcia
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fakulty. Aké to bolo vrátiť sa späť medzi bohoslovcov, ale už trochu inak? Keď sa 
dnes pozeráte späť, vnímate v tom Božiu ruku?

Vo viere vidím vo všetkom, čo sa deje v mojom živote Božiu ruku. Návrat me-
dzi bohoslovcov bol pre mňa veľmi radostný, uvedomujem si, že napriek všetkej 
ľudskej slabosti kňazský seminár a teologická fakulta sú predsa len vždy a budú 
vždy miestom osobitného Božieho pôsobenia. A vyučovať niečo o Bohu alebo
o Cirkvi je pre mňa to najkrajšie poslanie, ale treba povedať, že je to najkrajšie 
poslanie, aj keď tými „žiakmi“, sú dospelí ľudia v kostole, alebo žiaci v základnej 
škole, či snúbenci pred sobášom. Nakoniec tomuto najkrajšiemu poslaniu sa ve-
novali aj naši rodičia, keď nás viedli k Bohu a na základe ich výchovy, sme vládali 
byť otvorení pre Božie povolanie.

Neskôr Ste boli vysvätený na pomocného biskupa Bratislavsko-trnavskej 
arcidiecézy a potom prišlo rozhodnutie Svätého otca o Vašom menovaní za arci-
biskupa metropolitu Bratislavy. Bolo ťažké prĳať túto úlohu?

Je ťažké prĳať poslanie kňaza, lebo je to veľká zodpovednosť pred Pánom
Bohom a pred ľuďmi, je to o večnej spáse jednotlivca. Preto je ťažké prĳať aj posla-
nie pomocného biskupa a je ťažké prĳať aj úlohu arcibiskupa metropolitu.

Často hovorievate o skromnosti človeka a dôvere k Bohu a jeho všemohúcu 
moc. Pociťujete toto vo svojej službe?

Božiu pomoc pociťujem každý deň, keď mi napr. posiela mnoho dobrých ľudí, 
ktorí mi pomáhajú a sú to ochotní robiť každý deň znova, alebo keď mi dáva 
zdravie a silu konať moju službu. O skromnosti hovorím preto, lebo je v nás stále 
nebezpečenstvo opísané na začiatku Svätého Písma chcieť byť ako Boh a to nebez-
pečenstvo má u kňazov osobité rozmery.

Vo Vašom arcibiskupskom erbe sú tri ľalie, ktoré symbolizujú tri udalosti
z Vášho života. Sú istým spôsobom späté so sviatkami Panny Márie. Mohli by 
Ste nám povedať o Vašej úcte k Matke Božej? 

Úcta k Panne Márii patrí k môjmu životu ako niečo samozrejmé a prirodzené, 
do čoho som vrástol od svojho detstva. Samozrejme že som prešiel aj vývojom 
v tejto úcte, predovšetkým cez uvedomenie si ústrednej a nenahraditeľnej úlohe 
Božieho Syna Ježiša Krista. Každý človek má v sebe hlbokú túžbu po takom roz-
mere lásky, ktorú nazývame materinská láska a v Panne Márii sa završuje a posil-
ňuje veľkú lásku, ktorú dávajú svojim deťom pozemské matky.

Na záver by sme sa chceli opýtať, aké prianie by Ste dali našim novým dia-
konom a novokňazom? 

Želám im radosť z toho, že si ich Pán povolal, želám im silu Ducha Svätého, 
aby zostali úplne verní svojmu povolaniu cez celý život a želám im aj vedomie, že 
vysviacka je jedinečný dar, ale aj „len“ začiatok cesty stávať sa vždy viac a plnšie 
Kristovým kňazom.

Za rozhovor ďakuje                                                                                     Ivan Barus
foto: SIR/ TK KBS

Otec arcibiskup, mohli by Ste nám v krát-
kosti popísať, ako Vás Pán Boh priviedol
k tomu, aby Ste vstúpili do kňazského semi-
nára?

Od detstva som cítil príťažlivosť posvät-
ného prostredia v kostole a obdiv pre liturgiu,
na ktorej som sa rád zúčastňoval ako miniš-
trant. Keď som začal rozmýšľať nad tým, čím 
by som mohol byť v dospelosti, pomaly, jedno-
ducho som objavil v sebe myšlienku, že by som 
sa mohol stať kňazom. Príťažlivosť tohto po-
volania ma potom sprevádzala aj počas štúdia
na gymnáziu a sprevádza ma vlastne dodnes.

Ako si spomínate na roky strávené v kňaz-
skom seminári?

Roky v seminári boli pre mňa veľkým obo-
hatením, lebo sa mi otvorili možnosti hlbšie spoznať Pána Boha, spoločenstvo 
Cirkvi a seba samého. Dostal som sa do spoločenstva rovesníkov, z ktorých väčši-
na mala tiež skutočné kňazské povolanie a spájala nás túžba zachovať si vernosť 
Cirkvi a nepodľahnúť tlaku štátnej moc, ktorá bola vtedy nepriaznivá k nábožen-
stvu.

Rád by som sa opýtal aj pre povzbudenie všetkých, ktorí nasledujú hlas Pána 
Ježiša, ktorý ich povolal. Pamätáte si na niečo, s čím Ste museli zápasiť, alebo čo 
Ste museli zanechať, aby Ste sa naplno mohli venovať Bohu? 

Aj počas formácie v seminári boli obdobia, kedy som viac musel zápasiť s túž-
bou mať životného partnera tak, ako sa to uskutočňuje v manželstve a s pomocou 
Božej milosti a dobrých kňazov som nadobúdal odvahu zrieknuť sa manželstva 
nielen kvôli tomu, že to požaduje pre presbyterov rímskokatolícka Cirkev, ale že 
je to jedinečný spôsob zviazania sa s Pánom Bohom. 

Kňaz dostáva pri vysviacke nezmazateľný znak do svojej duše, zostáva kňa-
zom naveky. Ako Ste prežívali tieto chvíle radosti, ale i zodpovednosti?

Kňazskú vysviacku som prĳal pred viac ako 25 rokmi, čiže už dosť dávno,
spomienky mi zostali len tie najsilnejšie. Pamätám si, že som bol veľmi nadšený, 
že smiem sláviť svätú omšu, uskutočniť premenenie chleba a vína na telo a krv 
Pána Ježiša a zároveň som sa aj veľmi obával, aby som v živote nezlyhal, aby som 
nebol zlým príkladom.

Istý čas Ste prežili aj ako prednášajúci a tiež ako prodekan bohosloveckej 

Rozhovor s o. arcibiskupom Zvolenským
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Boháč sa nevedel vzdať majetku kvôli Ježišovi. Peter však hovorí v mene 
všetkých učeníkov: „Pozri, my sme opustili všetko a išli sme za tebou.“ Nejde 
tu len o majetok, ktorého sa človek má zrieknuť, ak chce nasledovať Ježiša. 
Bohatstvo tu nepredstavuje len rodinu, priateľov, domov, naše predstavy, plá-
ny, túžby, životný štýl, ale aj celkové zmýšľanie. „Nebuďte ustarostení o svoj ži-
vot, čo budete jesť, ani o svoje telo, čím sa zaodejete.“ V dnešnej dobe by sme mohli 
povedať, že nemáme byť ustarostení, aké auto, mobil, televízor, či najnovšie 
módne oblečenie si kúpiť. Tohto všetkého sa človek musí vzdať, aby mohol 
nasledovať Ježiša. „Tak ani jeden z vás, ak sa nezriekne všetkého, čo má, nemôže byť 

mojím učeníkom.“ Takéto rozhodnutie 
znamená nielen krok úplnej dôvery 
Bohu, ale aj byť s Bohom. Podobne 
ako Eliáš, keď utekal pred kráľom 
Achabom z Izraelského kráľovstva. 
Nemal so sebou nič, bol zúfalý a 
bol sám. Napriek všetkému prišiel
na vrch Sinaj a tam sa stretol s Bohom 
v lahodnom vánku. Byť s Bohom zna-
mená podieľať sa na jeho poslaní, 
t. j. učiť a uzdravovať. To si vyžaduje 
prĳať najjednoduchší spôsob života
a podriadiť osobné pohodlie svojmu 
poslaniu. „Na cestu si neberte nič: ani 
palicu, ani kapsu, ani chlieb, ani penia-
ze, ani dvoje šiat nemajte.“ Učeníci 

majú dobrovoľne prĳať jednoduchý spôsob života v službe apoštolského
poslania a nedovoliť, aby im starosti o svetský majetok bránili v plnení ich 
poslania. Chudoba, o ktorej píše Marek v 10, 17 - 31, je v prvom rade chu-
doba prĳatá dobrovoľne v službe hlásania svedectva Božieho kráľovstva.

Napriek všetkému čoho sa človek musí vzdať pre Ježiša, neostáva 
bez odmeny. Ak prĳímeme jeho volanie stať sa jeho učeníkom a vytrvá-
me v tom až do konca dostaneme stonásobne viac teraz v tomto čase a 
v budúcom veku večný život. Svätý apoštol Pavol chudobu v Kristovi vy-
jadril slovami: „Ale čo mi bolo ziskom, kvôli Kristovi pokladám za stratu. A vô-
bec všetko pokladám za stratu pre vznešenosť poznania Krista Ježiša, môjho 
Pána. Preň som všetko stratil a pokladám za odpadky, aby som získal Krista.“

Michal Kollár
foto: h�p://www.byzantines.net

Chudoba Ježišových nasledovníkov
Keď Ježiš povolával svojich učeníkov, vždy im povedal: „Poď za mnou“ 

a oni išli za ním a opustili všetko. Tieto slová predovšetkým patria našim 
novokňazom, ktorí sa rozhodli opustiť svoje rodiny, svoje domovy, svoje 
plány a počúvli hlas Pána a išli za ním. Rovnako sa slová týkajú všetkých 
tých, ktorí sa rozhodli žiť pre Ježiša a pre evanjelium. Nie je to trochu smieš-
ne ísť do kláštora alebo seminára a odmietnuť možnosti, ktoré nám po-
núka tento svet? Prečo Ježiš žiada od svojich nasledovníkov, aby opustili 
všetko? Príbeh o bohatom mladíkovi a Petrove slová: „Pozri, my sme opus-
tili všetko a išli sme za tebou“, nám hádam dajú odpovede na tieto otázky.

Bohatý mladík v Markovom evanjeliu (Mk 10, 17 - 22) nás núti položiť si 
otázku. Prečo tento muž, ktorý dodržiaval Desatoro, nebol schopný vzdať sa 
svojho majetku a ísť za Ježišom? A tu hneď nachádzame aj odpoveď: Lebo mal 
veľký majetok. Nedokázal sa vzdať svojej istoty, ktorú videl v majetku. Na druhej 
strane nasledovať Ježiša nie je ľahké. Akú istotu ponúka Ježiš? „Hľa  posielam vás 
ako ovce medzi vlkov. Buďte teda opatrní ako hady a jednoduchí ako holubice. Chráňte 
sa ľudí; lebo vás vydajú súdom, budú vás bičovať vo svojich synagógach a pre mňa 
vás budú vláčiť pred vladárov a kráľov, aby ste vydali svedectvo im aj pohanom. Líšky 
majú svoje skrýše a nebeské vtáky hniezda, ale Syn človeka nemá kde hlavu skloniť.“ 

Ježišov život je život pútnika, ktorý nie je zaťažený množstvom majetku. 
„Potom chodil po mestách a dedinách, kázal a hlásal evanjelium o Božom kráľovstve a 
s ním Dvanásti. A on chodil, dobre robil a uzdravoval všetkých posadnutých diablom.“ 
Naozaj Ježiš nepotreboval žiaden majetok? Musel mať predsa nejaké peniaze 
na obživu. O tom píše svätý apoštol Ján vo svojom evanjeliu, že Judáš mal 
mešec a nosil to, čo doň vkladali. Tu sa nám zdá, akoby sme sa dostali do pro-
tirečenia. Na jednej strane Ježiš hovorí o chudobe a na druhej stane Judáš, je-
den z Dvanástich, nosí so sebou mešec. Treba tu rozlíšiť dve skutočnosti. Ježiš 
a jeho učeníci mali so sebou nejaké peniaze na obživu. Dokonca aj prvotná 
Cirkev obhospodarovala určitý majetok. Ten však rozdávala chudobným. Ak 
Ježiš hovoril o majetku negatívne, vždy ľudí vystríhal pred chamtivosťou. Nie 
majetok, nie peniaze sú zlé, ale ľudia, ktorí sa správajú ako boháč, ktorý kvôli 
svojej veľkej úrode postavil nové väčšie sýpky a nevie, kedy príde o život. 
Ježiš vo svojej múdrosti hovorí: „Robte si priateľov z nespravodlivej mamony.“ 
Ukazuje nám, že majetok nemáme celkom odmietnuť, ale máme ho chápať 
ako prostriedok na ceste k nemu. Nie majetok nám bráni v nasledovaní Ježiša, 
ale my sami. Pretože prekážka, ktorú predstavuje majetok, spočíva v myš-
lienkach a energii, ktoré človek venuje pre zachovanie svojho bohatstva. To je 
prekážkou k tomu, aby sme urobili stredom svojho záujmu Božie kráľovstvo. 
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20 rokov biskupom
Čo bolo v tejto službe Vašou prioritou a v čom ju 

vidíte dnes?

Prioritou  bolo stretať sa s kňazmi na rekolek-
ciách a povzbudzovať ich k vernosti, vytrvalosti a hor-
livosti. No na druhej strane mať kontakty i s veriacim 
Božím ľudom a viesť ich k hlbšiemu poznaniu krásy 
svojej viery vo svojich homíliách, ktoré nemôžu byť 
bez katechézy. 

Aj dnes vidím, že je to najpotrebnejšie. Žiť pre 
svoje kňazstvo, venovať sa kňazom i ľuďom, aby po-
znajúc krásu svojej viery, zachovali si ju, zveľadili a 
odovzdávali ďaľším generáciám. Jednou vetou pove-
dané, aby v intímnom vzťahu k Pánu Bohu hovorili s 

ním a potom vedeli hovoriť o ňom v rodinách a aj iným bratom a sestrám pri 
stretaní. 

Služba kňaza bude aj v nasledujúcich rokoch potrebná. Čo by ste poradili 
tým, ktorí sa pripravujú na prĳatie sviatosti kňazstva?

Napriek tomu, že v súčasnosti je veľká kríza viery, kňazi, ktorí budú žiť 
pre svoje kňazstvo telom i dušou, budú vždy vyhľadávaní. Chcel by som im 
poradiť, aby si vždy našli čas na hovorenie s Ježišom. A to tak, ako keď die-
ťa hovorí s otcom, alebo matkou. Ak sa na-
plnia v tomto rozhovore Božím Duchom, 
optimizmom, radosťou, budú vždy vedieť 
hovoriť s nadšením o Ňom a budú budo-
vať Božie kráľovstvo aj v súčasnom svete. 
Okrem toho, by som im chcel poradiť, aby 
si boli vždy vedomí, že majú byť kňazmi. 
Táto skutočnosť sa musí prejaviť v rečiach, 
v jednaní i v obliekaní. Veriaci ľud nás chce vi-
dieť aj po vonkajšej stránke, že patríme Bohu. 
Chcel by som Vám teda poradiť, aby ste sa 
neprispôsobovali tomu svetu, nepodľahli se-
kularizmu a liberalizmu, ale zostali vždy verní svojmu poslaniu v napojení 
na Pána Boha a svätú Cirkev, v ktorej žĳe Ježiš. O to prosím denne vo svojej
modlitbe pre Vás. 

S prianím Božej pomoci v pastierskej službe ďakuje za rozhovor

Palo Brunovský

12. júna tohto roku uplynulo 20 rokov od vtedy, ako trnavský arcibiskup 
J. E. Mons. Ján Sokol prĳal biskupskú vysviacku. V nasledujúcom inter-
view sa dočítate, ako sa o tom dozvedel, aké boli jeho prvé dojmy, ako aj to, 
v čom vidí prioritu svojej služby dnes.

Otec arcibiskup, je tomu 20 rokov odkedy ste prĳali biskupskú vysviacku.
Aké boli Vaše prvé pocity a dojmy po tom, ako ste sa to dozvedeli?

Na ten okamih sa veľmi dobre pamätám. Prišla delegácia z Vatikánu 
30. apríla 1988. Zavolali ma na dvor starého biskupského úradu a povedali mi 
: „Svätý Otec Vás chce menovať za biskupa. Vy súhlas už ako administrátor diecézy 
máte, preto by nebol problém ani k menovaniu za  biskupa. Ak to neprĳmete, „oni“
pretláčajú tieto osoby. V prípade Vášho neprĳatia by ste mali zodpovednosť za to, kto
nastúpi v Trnavskej arcidiecéze na biskupský stolec. Lebo my by sme museli ustúpiť. 
Zajtra nám to poviete“. 

Z toho, čo som napísal, iste si viete predstaviť, aké som mal pocity. Čo sa 
asi odohrávalo v mojej duši. Popoludní oni odišli zo šoférom niekde na náv-
števu. V tom rozrušení som si ani nezapamätal kde. Zdá sa mi, že do Nitry. Ja 
som odišiel slúžiť sv. omšu do mojej farnosti v Seredi, ktorá začínala o 17.00 
hodine. Pri tej sv. omši som krstil 6 detí. V srdci som mal z tejto skutočnos-
ti krstov veľkú radosť. Po pokrstení detí nasledovalo obetovanie. A vtedy sa 
asi najvýraznejšie prejavilo to, aké pocity boli v mojom vnútri. Dostal som sa 
do nezvládnuteľného plaču, takže mi zabraňoval v slúžení sv. omše a to až 
do sv. prĳímania. Pri podávaní sv. prĳímania ešte stále mi stekali slzy po
tvári, ale moje slová „Telo Kristovo“ pri podávaní sv. prĳímania už boli po-
kojnejšie. Po postkomúniu som sa ľuďom ospravedlnil so slovami ... že som 
pred vážnym rozhodnutím a neviem, čo mám robiť... Keďže už vtedy sa po-
šepkávalo medzi ľuďmi, že budem biskupom, rozumeli mojim slovám, že som 
pred vážnym rozhodnutím... a mnohí mi odkázali, čo sa bojí, budeme sa 
za neho modliť. 

To, čo som napísal, iste najlepšie vyjadrí moje pocity zodpovednosti, isté-
ho strachu a obáv...

Teraz už viem, prečo sa to stalo. Asi v podvedomí som si hlbšie uvedo-
moval, že z Kvetnej nedele nastúpim cestu Veľkého týždňa, ba aj Veľkého 
Piatku. 
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Ordinácia prebieha v slávení svätej omše, ktorá je rozšírená o samotný 
obrad vysviacky. Po Bohoslužbe slova sa začína obrad vysviacky. Kompetentný 
kňaz stojac pred svätiteľom vydá svedectvo o súcosti ordinanda. Nasleduje 
homília, v ktorej svätiteľ pripomenie kandidátovi kňazstva, že sa bude podie-
lať na vykonávaní posvätných úloh. Ohlasovať všetkým Božie slovo, rozjímať 
o Pánovom zákone a vyzve ho, aby dbal o to, že čo číta aj veril, čo učí aj usku-
točňoval. 

Po príhovore, skôr ako kandidát prĳme rád kňazstva, má pred ľuďmi
vyjadriť svoj úmysel, že chce prĳať túto službu. Nasleduje sľub poslušnos-
ti. Sľubom poslušnosti sa kandidát kňazstva dáva plne k dispozícii Kristovi 
a Cirkvi. Svoje zopäté ruky vloží do rúk biskupových, čím naznačuje, že je 
ochotný svoju vôľu podriadiť vôli biskupa, ktorý je z poverenia Krista nosi-
teľom apoštolskej moci. Biskup vyzve veriacich, aby sa s prosbou o pomoc 
obrátili ku všetkým svätým. Je to prosba, aby Pán Boh na orodovanie všetkých 
svätých urobil kandidáta hodným nástrojom pre plnenie Božej vôle. Počas 
tohto obradu  svätenec leží na dlážke chrámu. Je to prejav úplnej odovzda-
nosti Bohu. Po litániach ku všetkým svätým nasleduje sviatostný úkon kňaz-
skej vysviacky – vkladanie rúk a konsekračná modlitba. Kandidát si kľakne 
pred biskupom, ktorý mlčky položí svoje ruky na hlavu, vzývajúc pritom 
Ducha Svätého. Takto je podľa tradície odovzdaná kňazská moc. Podobne 
vkladajú ruky aj prítomní kňazi. Vkladaním rúk a konsekračnou modlitbou 
sa ordinand stáva Kristovým kňazom naveky. 

Novokňazovi principál upraví štólu, ktorá je znakom kňazskej hodnosti, 
tak ako ju nosia kňazi a oblečie ho do ornátu. Novokňaz si opäť pokľakne 
pred biskupom a on mu pomaže ruky svätou krizmou, čím sa stáva poma-
zaným služobníkom oltára, cez ktorý bude Pán Boh posväcovať svoj ľud. 
Novovysvätený kňaz prĳme od biskupa paténu s hostiou a kalich s vínom
– obetné dary novozákonnej obety. Po tomto obrade nasleduje bozk pokoja, 
ktorým sa prejaví radosť a bratské spoločenstvo v Kristovom kňazstve. 

Následne pokračuje svätá omša bohoslužbou obety. Novokňaz 
po prvýkrát pristúpi k Pánovmu oltáru ako kňaz, aby spolu so svojim svätite-
ľom priniesol najsvätejšiu obetu. Na záver svätej omše svoju vďačnosť novo-
kňaz prejaví novokňazským požehnaním, ktoré najprv udelí svojmu svätite-
ľovi a potom všetkým prítomným. 

                                                                                     A�ila Nemes

Keď som sa pred rokom lúčil s bratislavským se-
minárom a so všetkým, čo k nemu patrilo, ani som si 
len nepomyslel, že ešte niekedy budem písať článok 
do Adsumu. S kúskom nostalgie teda sadám k počíta-
ču a lovím v spomienkach na jeden úžasný úsek svoj-
ho života – na bratislavský seminár. Minulý rok bolo v 
bývalej Bratislavsko-trnavskej arcidiecéze vysvätených 
22 novokňazov, teda je pre mňa doslova cťou podeliť sa 
s vami o svoje prvé kňazské kroky v pastorácii.

Už posledné mesiace môjho pobytu v seminári som 
si pomaly začínal uvedomovať, že je predo mnou jed-
na veľká životná čiara. Toto moje tušenie sa už dnes 
určite potvrdilo. Skončila seminárska formácia, skončili 
prednášky vo fakultných laviciach, skončila sa možnosť 
opakovať skúšky. Všetko už beží naostro – opravné ter-
míny už nedostávam tak ľahko. A keď aj dnes náhodou 
urobím chybu, už ma to stojí viac.

Keď som pred rokmi písal podobné svedectvo 
o svojom povolaní, mal som odpovedať na otázku, prečo sa chcem stať kňazom. 
Odpovedal som slovami, ktoré si dodnes pamätám. Chcel som byť kňazom, 
aby ľudia vedeli v živote nájsť cestu k šťastiu. 
Táto túžba ma neopúšťa ani dnes. Chcem sa 
podeliť so svojou nádejou, že s Pánom môže 
byť každý človek šťastný. Teda, aby som to 
vysvetlil tak po svojom – láska, ku ktorej ma 
Boh volá, premení každé jarmo a bremeno 
na príjemné a ľahké.

Svedčiť o tejto Božej láske však nie je ľahké. 
Je pre mňa ťažké vnímať, že mnohí o ňu vô-
bec nestoja. Že mnohí sme ľahostajní, nie sme 
výslovne nepriatelia Boha, no k úprimnému 
vzťahu máme tiež poriadne ďaleko. V tomto 
sa snažím nájsť niekde začiatok, od ktorého 
treba domotané klbko dnešného sveta rozmo-
tať. Asi sa musíme naučiť stáť si za vlastnými 

Obrady
MO J E

kňazskej
vysviacky TAJOMSTVO
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slovami. Vybrať si mužstvo, za ktoré chceme hrať. 
Nepreskakovať zo strany na stranu podľa toho, 
ako mi to práve vyhovuje. Ak som si vybral Boha 
a jeho hodnoty, nie je v poriadku, ak si určujem 
vlastné pravidlá a tie Božie relativizujem. Dosť fi-
lozofovania!

A môj život dnes? Rýchly, akčný, zaujímavý... 
Som kaplánom v Zlatých Moravciach. Po zmene 
diecéz som sa dostal do Nitrianskej diecézy. To 
prinieslo pre mňa veľa nového. Nových kolegov, 
nové vzťahy. Ak chcete vedieť, ako sa mi darí, 
príďte sa pozrieť. A je na čo pozerať. Teším sa pas-
torácii medzi deťmi, mladými, starými, rodinami, 
v nemocnici ... Písať o tomto všetkom by bolo nadlho. Už iba dodám – som 
rád, že som kňazom. A som šťastný!

P. S.: Článok začína slova-
mi – moje tajomstvo. Prezradím 
vám ho. Nie je celkom moje, od-
kukal som ho od Matky Terézie 
z Kalkaty. Tajomstvo môjho šťas-
tia je v jednej jedinej veci. 
Moje tajomstvo je: modlím sa.

Ľubor Gál

Pozývame Vás na návštevu novej internetovej stránky bratislavského kňaz-
ského seminára sv. Cyrila a Metoda, na ktorej návštevníci môžu nájsť množ-
stvo užitočných informácií o inštitúcii, ktorá formuje po duchovnej stránke 
bohoslovcov - budúcich kňazov.

Autor, Dobromil Zifčák, študent druhého ročníka, pripravil formou inter-
netovej prezentácie informácie o histórii seminára, o funkciách predstavených, 
o modlitbách, ale aj krátke ukážky aktivít, ktoré seminaristi popri štúdiu vy-
konávajú. Stránka má k dispozícii aj bohatú fotogalériu, vďaka ktorej je možné 
nahliadnuť do vnútra života seminárskej rodiny i do podujatí, ktoré sa konali 
v seminári pre verejnosť (napr. DOD, odborné prednášky...)

Je nádej, že naša nová stránka dokáže osloviť ľudí i prípadných záujemcov 
o kňazské povolanie. Aj týmto spôsobom chceme kráčať s dnešnou dobou a 
ukázať, že aj kresťanské médium má svoje miesto v rámci internetu, v moder-
nej forme i výzore.

Tešíme sa na vašu návštevu stránky: h�p://www.kscm.sk.
Stanislav Čúzy
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15. júna 2008 v Katedrálnom chráme sv. Jána Krstiteľa v Trnave, kedy v dopo-
ludňajších hodinách prĳmú svätenie diakonátu bratia piataci a o 15:00 bratia
šiestaci z rúk otca arcibiskupa Mons. Jána Sokola kňazské svätenie. Svätenia 
za diakonov a kňazov pre Nitriansku diecézu budú rukami pomocného bis-
kupa Mariána Chovanca a otca biskupa Mons. Viliama Judáka vyslúžené 
13. a 14. júna v Nitre. 

Pán Boh nech i naďalej požehnáva plody novej reorganizácie diecéz, kto-
ré prišlo pre Slovensko rozhodnutím Svätého Otca 14. februára a nech vedie 
naše kroky tam, kde nás potrebuje vo svojej službe pre vás.

Róbert Ťapušík

Prinášame vám už niekoľko rokov aktuálne informácie zo sveta bo-
hoslovcov a jedna z najaktuálnejších správ z diania v Kňazskom seminári 
sv. Cyrila a Metoda je aj budúce štúdium našich spolubratov, ktoré bolo 
ovplyvnené prerozdelením diecéz. 

V minulom čísle Adsumu bol uverejnený článok, ktorý zachytával ak-
tuálne pocity, ktoré sme prežívali tesne po prerozdelení diecéz 14. februára 
2008. Vtedy plný očakávanie sme ešte nevedeli, ako to s nami bohoslovcami 
bývalej Bratislavsko-trnavskej arcidiecézy dopadne. Dnes však už vieme. 

Od septembra nového akademického roku sa veľa zmení. Základným 
faktorom zmeny bola možnosť, ktorú dostali bohoslovci od svojich nových 
diecéznych biskupov. Bola to možnosť slobodne sa rozhodnúť, pre ktorú die-
cézu po prerozdelení, ktoré sa odohralo vo februári, sa rozhodnú študovať 
a neskôr ako kňazi aj na danom území slúžiť ľuďom a cez ľudí Bohu. Tento 
základný faktor ovplyvnil budúce štúdium mnohých z nás.

Bohoslovci, ktorých bydliská po prerozdelení pripadli do Bratislavskej 
alebo Trnavskej arcidiecézy a rozhodli sa zotrvať v týchto dvoch arcidiecé-
zach alebo i tí, ktorí sa rozhodli prestúpiť a študovať za dané dve arcidiecézy, 
v septembri akademického roka 2008 / 2009 nastúpia do Kňazského seminá-
ra sv. Cyrila a Metoda tu v Bratislave. 

Seminaristi, ktorých bydliská po prerozdelení pripadli do Nitrianskej a 
Banskobystrickej diecézy mali rovnako na výber. Tí, ktorí sa rozhodli štu-
dovať a formovať svoj život pre službu v Nitrianskej a Banskobystrickej 
diecéze, od septembra začínajú svoj študĳný a formačný život žiť v jed-
notlivých seminároch týchto diecéz. Novým domovom pre 9 spolubratov 
sa stane Kňazský seminár sv. Gorazda v Nitre a pre 5 bohoslovcov seminár 
sv. Františka Xaverského v Badíne. 

Výnimkou sa stali budúci piataci a šiestaci Kňazského seminára 
sv. Cyrila a Metoda v Bratislave, ktorí chcú byť svätení za Nitriansku diecézu. 
Po stretnutí s otcom biskupom Mons. Viliamom Judákom môžu doštudovať 
ako bohoslovci bratislavského seminára. 

Ďalšou novinkou sú aj termíny svätení či už diakonov alebo novokňa-
zov. Bratislavská arcidiecéza bude sláviť tento slávnostný deň v termínoch 
14. a 15. júna 2008 v Katedrále sv. Martina v Bratislave, kedy prĳmú kandi-
dáti a diakoni z rúk otca arcibiskupa Mons. Stanislava Zvolenského sväte-
nie diakonátu a kňazstva. Trnavská arcidiecéza bude sláviť slávnostní deň 

Bohoslovci 
po rozdelení diecéz

Noví diakoni podľa diecéz

Marián Križan,
Ondrej Zemko

Nitra

Stanislav Cigánek,
Martin Chlebek, 
Gabriel Klenko

Bratislava

Banská 
Bystrica

Juraj  Zolcer

Trnava

Peter Gula, 
Martin Jarabica,
Ľudovít Kubán,

 Ján Vido
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Položil som našim nastávajúcim novokňazom otázku: „Čo Ti dal seminár?“ 
A tu sú odpovede.

Ivan Ružička
Trnavská arcidiecéza, vysviacka 15. júna o 15.00 hod. v Trnave
 

Semináru, ako spoločenstvu predstavených, bohoslovcov, rehoľných 
sestier, pedagógov a zamestnancov, ďakujem za vytvorenie rodinnej atmosfé-
ry a prostredia, v ktorom sme mohli spolu žiť šesť rokov. Tak, ako je zdravá a 
dobrá rodina nenahraditeľným základom pre výchovu a formovanie človeka, 
takým je aj seminár pre náš kňazský život. Preto so srdca ďakujem Pánovi 
za každého člena tejto seminárnej rodiny. 

Svätý Cyril a Metod - orodujte za nás!

Ján Kliment
Bratislavská arcidiecéza, vysviacka 14. júna o 9.30 hod. v Bratislave

Môj pobyt v seminári trval iba päť rokov, a teda bol som oproti ostatným 
ukrátený. Ale aj tých päť rokov mi stačilo, aby som sa upevnil v povolaní, 
ktoré som pociťoval dlhšie predtým. Určite nebol život v seminári prechádz-
kou ružovým sadom. Vďaka semináru som sa učil napríklad vyrovnávať sa 
so stresom, ktorý vraj kňaza v pastorácii čaká. Tiež mi dal seminár nové kon-
takty s ľuďmi, s ktorými budem ako kňaz spolupracovať. A to sú veľké pozití-
va, za ktoré treba Bohu ďakovať.

Ján Sitár
Bratislavská arcidiecéza, vysviacka 14. júna o 9.30 hod. v Bratislave

Seminár vnímam ako Boží dar, ktorý som dostal bez zásluh, podobne ako 
aj povolanie do kňazstva. Seminár mi predovšetkým poskytol čas a priestor 
zotrvať s Kristom, podobne ako s ním zotrvali apoštoli, keď si ich Pán vyvolil 
a oni s ním zotrvali, aby ich vyučoval, formoval a učil modlitbe. Počas pobytu 
v seminári som mal možnosť osvojiť si základy náuky o Bohu, človekovi a 
o svete, v ktorom žĳeme. Prostredie seminára mi pomohlo dozrievať v ľud-

ských čnostiach a návykoch, akými sú: pracovitosť, zodpovednosť, vytváranie 
priateľstiev, ľahkosť pri nadviazaní kontaktu s novými ľuďmi, atď. Seminár 
mi poskytol primeranú formáciu v oblasti vzťahu s Bohom predovšetkým 
prostredníctvom modlitby a sviatostí. Za toto chcem byť vďačný predo-
všetkým Pánu Bohu, potom predstaveným seminára a v neposlednom rade aj 
svojim spolubratom, že mi na tejto ceste pomáhali a stále pomáhajú. 

Peter Dobrovodský
Nitrianska diecéza, vysviacka 14. júna o 10.00 hod. v Nitre

Nové skúsenosti. V tomto prostredí sa dá mnoho pochopiť o človeku 
a o Bohu.

Pavol Brunovský
Bratislavská arcidiecéza, vysviacka 14. júna o 9.30 hod. v Bratislave

Radosť, nadšenie, dobrá nálada, primeraná vážnosť, no predovšetkým 
nasledovanie Krista a cítenie s Cirkvou. Týmito pár slovami by som mo-
hol aspoň stručne charakterizovať náš seminár. Som vďačný Pánovi 
za šesť rokov v seminári. Je to obdobie, na ktoré budem v dobrom spomínať. 

Jednota ročníka, prajnosť, dobrá nálada boli často súčasťou našich dní 
v seminári. Snaha predstavených porozumieť a vyjsť v ústrety bohoslovcom, 
ochota a obeta našich rehoľných sestier Premonštrátok, poznatky a vedomosti 
prednášajúcich a modlitby spolubratov. Za to všetko vám všetkým Pán Boh 
odmeň!

Peter Čieško
Nitrianska diecéza, vysviacka 14. júna o 10.00 hod. v Nitre

Seminár nie je iba budova, v ktorej som býval 6 rokov. Seminár bol 
pre mňa predovšetkým o vzťahoch. Preto okrem vzdelania mi seminár dal aj 
veľa priateľov, či už medzi mojimi spolužiakmi, alebo sú to tí, ktorých som 
spoznal cez moje pastoračné praxe v rôznych farnostiach. Srdcia týchto ľudí, 
zvlášť mladých, boli pre mňa ako neprebádaný vesmír, v ktorom človek nájde 
vždy niečo nové a zároveň krásou svojich duší boli pre mňa dôkazom Božej 
existencie. Seminár ma postavil na cestu k Bohu, a tak mi vytýčil hodnotu, 
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ľudskej stránky – keď je človek obklopený so starými ľuďmi, starne aj keď nie 
telesne, ale viac duchovne a naopak, keď je s mladými ľuďmi, tak mladne. A 
to môžem potvrdiť. Byť a žiť s mladými pod jednou strechou je úžasné. Človek 
sa vráti do mládežníckych rokov a je to veľmi pekné, má to svoje čaro. Vďačím 
Pánovi za všetko, čo som od Neho dostal, za ten čas strávený za hrubými múr-
mi seminára a povzbudzujem mladých, ktorí začuli hlas nášho Pána, aby sa 
nebáli odpovedať na Jeho volanie, ale aby smelo vykročili a nasledovali Ho a 
nedali sa nikým, a ničím odradiť.

Róbert Vacula
Trnavská arcidiecéza, vysviacka 15. júna o 15.00 hod. v Trnave

Dovolím si prirovnať život kňaza k dobrodružnej ceste. Skúsenosť nás učí, 
že na takúto cestu je potrebná príprava. Pre mňa tým miestom prípravy bol 
seminár. Tu som sa okrem iného učil prístupu, aký mal Pán Ježiš k ľuďom: 
každý deň reagovať na potreby ľudí a spájať ich s Bohom. Vykonávať malé 
každodenné skutky s veľkou láskou; uvedomovať si, že mám kráčať s člo-
vekom, ktorý má radosti a ťažkosti. Inak povedané: byť šťastný s Bohom a 
k tomuto šťastiu privádzať aj ostatných. Teším sa na kňazstvo, veď byť Božím 
dobrodruhom je úžasné.

Tomáš Stribula
Nitrianska diecéza, vysviacka 14. júna o 10.00 hod. v Nitre

Keď sa zamýšľam nad uplynulými rokmi, vidím, že sa toho v mojom ži-
vote veľa zmenilo. Viete, do seminára som nastupoval v čerstvej osemnástke, 
hneď po strednej škole. Odchovaný som bol v bavlnke rodičovskej starostli-
vosti a podpory, za čo rodičom ďakujem. Tu som odkázaný sám na seba. Keby 
som mal roky v seminári nejako nazvať, bola to škola života. Boli to zázraky, 
ako som to sám vnímal a vnímam aj teraz. Ziadne povolanie sa nedá s naším 
porovnať. V žiadnej škole človek nezažĳe toľko zázrakov ako v tejto našej,
bohosloveckej. Ale, samozrejme, hlavne tých vnútorných. Naučil som sa, že 
viera nie sú príjemné pocity, ale viera je štýl života, a niekedy nie ľahký, nieke-
dy je to nepríjemná a nudná cesta po Sahare v slnečnom úpale. Ale to všetko 
človeka zocelí. Dnes sa mi zdá, že to hlavné, čo som mal získať v seminári, je 
odolnosť voči vonkajším vplyvom a otvorené oči voči pestrosti života.

Peter Minár

ktorá je v živote najdôležitejšia. Dnes môžem s radosťou vyhlásiť, že seminár 
mi každý deň ponúkal Ježiša.

Tomáš Molnár
Bratislavská arcidiecéza, vysviacka 14. júna o 9.30 hod. v Bratislave

U jedného mysliteľa som čítal: „Neplač kvôli tomu, že niečo sa skončilo. 
Usmievaj sa, že si mohol byť jeho účastníkom.“ Aj ja  s radosťou v srdci kon-
štatujem, že som mohol byť účastníkom šiestich krásnych a bohatých seminár-
skych rokov.

Každý rok mal svoj zvláštny charakter a dôležitosť v mojom živote, počas 
ktorých som dostal veľmi veľa duchovných darov, veď Boh, ktorý ma vyvo-
lil, aj počas seminárskej formácie sa neustále staral o moje osobné povolanie. 
Cez tento čas som ešte viac pochopil, že povolanie je Boží dar a život v seminá-
ri je vlastne prípravou na spoluprácu s Ním, veď kňaz má byť pokračovateľom 
Jeho diela.

Pozitívne skúsenosti a dobré príklady druhých boli pre mňa povzbude-
ním, kým ťažkosti a prípadné sklamania slúžili na potvrdenie vedomia, že 
som nastúpil na túto cestu kvôli Kristovi, a preto na neho chcem v prvom rade 
hľadieť ako na môjho Dobrého Pastiera.

Róbert Masicza
Bratislavská arcidiecéza, vysviacka 14. júna o 9.30 hod. v Bratislave

Na otázku, čo mi dal seminár a päťročný pobyt v seminári mi je ťažko 
odpovedať v stručnosti. Tak, ako všetko má svoje klady aj zápory, tak aj po-
byt v seminári. Keďže som sem prišiel po viac rokoch strávených „vonku“ 
v pracovnom vyťažení, bolo mi zo začiatku ťažké zvykať si na nové pomery. 
Odpútanie sa od „svetských“ vecí, návyk na iný životný štýl a pod. Postupne 
som sa aklimatizoval a s odstupom času som veľa vecí pochopil, veľa sa naučil. 
Veď, ako sa hovorí, človek sa učí do smrti. V živote, a obzvlášť v kňazskom to 
platí dvojnásobne, sa musíme kadečoho zriekať. Zriekať sa nie len pre samot-
né zriekanie, to by bolo sebazničujúce, ale keď sa zriekam niečoho v prospech 
niečoho krajšieho, lepšieho, väčšieho, čo mi tento svet dať nemôže, má to úžas-
nú hodnotu. Ako človek z Evanjelia, keď zistí, že na poli je poklad, všetko 
predá a pole kúpi, len aby mohol ten ukrytý poklad vlastniť. Tu som pochopil 
aj zmysel kňazstva, získal veľa nových priateľov a samozrejme dostal som 
sa bližšie k Bohu, veď na to sme povolaní v kňazstve, aby sme slúžili Bohu a 
sprostredkovali Jeho lásku a milosti svetu, ktorý ich tak veľmi potrebuje.  Z tej 
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Vyrastal som v tradičnej katolíckej rodine. Boh si ma nepovolal ani ne-
jakým tajomným hlasom, ani svetlom z neba, ale cez rôznych ľudí, hlavne 
kňazov.

Už od mala som chodil s rodičmi do kostola, aj keď nie vždy s chuťou 
a radosťou. Pamätám sa, že som sa snažil tejto, vtedy pre mňa nepríjemnej, 
povinnosti vyhnúť.

Zmena nastala, keď som po prvom svätom prĳímaní začal častejšie cho-
diť do kostola. Vtedy ma niektorí kamaráti miništranti prehovorili, aby som 
začal miništrovať. A práve počas tejto služby začali prichádzať prvé podnety 
od môjho vtedajšieho pána farára. Ten sa ma viackrát pýtal, či by som sa ne-

chcel stať kňazom. No ja som vtedy tento 
Boží zámer hneď zavrhol a radšej som sní-
val o manželstve a živote s ním spojeným.

Aj napriek, pre mňa nie príliš príjem-
ným, otázkam pána farára som naďalej mi-
ništroval, čo sa mi stalo aj „osudným“. Pán 
sa len tak nevzdáva a práve cez miništro-
vanie, ktoré ma veľmi bavilo, neprestával 
klopať na moje srdce, ktoré som ale stále 
neotváral. Mal som svoje túžby, plány, no a 
tých som sa nechcel vzdať.

Úplný obrat prišiel s novým pánom 
farárom, ktorý začal moje zatvorené srdce 
postupne otvárať. Cez modlitbu a mnohé 
duchovné rozhovory ma priviedol až k roz-
hodnutiu vstúpiť do seminára. Vtedy som 
bol tretiakom na Strednej záhradníckej ško-
le v Piešťanoch.

Presne si pamätám, že som cítil silnú túžbu slúžiť iným a ohlasovať 
Kristovu lásku svojim životom. Toto moje rozhodnutie vo mne utvrdil môj 
spovedník, kňaz zo susednej farnosti. A tak som s pomocou pána farára poslal 
prihlášku.

Duch Svätý zapôsobil, a tak som bol prĳatý a vtedy som sa naplno pre-
svedčil, že Boh si môže povolať skutočne každého, koho bude chcieť, naprí-
klad aj takého nechápavého hriešnika ako som ja.

Marián Lukáč

Aby som mohol v krátkosti zhrnúť dejiny svoj-
ho povolania, musel by som byť spisovateľ. Lebo 
moje povolanie má dlhú históriu, kňazstvo ma lá-
kalo odmalička. Aspoň niečo však poviem. 

Rodičia ma vychovávali v kresťanskom duchu 
a mám veľké šťastie na ľudí okolo seba. Mojím veľ-
kým vzorom je môj pán farár. Aj keď je už starší, 
veľmi ho mám rád a láskavejšieho človeka som 
na tomto svete nestretol. Vždy bol pre mňa obra-
zom Pána Ježiša. Aj keď neskôr prišli pochybnosti 
o mojom povolaní, či už v puberte, či v seminári, 
keď človek pre svoju slabosť už myslí, že nemôže 
ísť ďalej, Boh sa mu dá vidieť. Alebo dá aspoň silu; 
jednoducho človek ani nevie ako, ale ide s vierou 
ďalej. Pre každého bohoslovca, tak aj pre mňa, je, 
myslím, seminár aj ťažkou školou poznávania seba 
samého, svojich zvláštností a špecialít. No človek 
nesmie zabúdať, že nie je sám, ale vždy a vo všet-

kom je s ním Boh. A on sa o mňa staral ako matka o dieťa. Držal a viedol ma 
po ochranou Panny Márie. Idem do farnosti s tým vedomím, že nech som 
kdekoľvek, On je so mnou. A to vďaka všetkým modlitbám.

Keď som bol malý, chcel som byť astronómom, preto sa mi veľmi páči táto 
bájka: Hvezdára nezaujímalo na svete nič iné, len hviezdy. Každý večer chodieval 
von a skúmal oblohu. Raz si ako zvyčajne vykračoval, hlavu vyvrátenú do oblohy a 
oči upreté na hviezdy. Nezbadal, že v ceste mu stojí hlboká studňa. Potkol sa a spadol 
do nej. ,,Pomoc!“ kričal. ,,Pomôžte mi niekto!“ Sedel na dne studne, celý premočený, 
a volal o pomoc. Okoloidúci začul jeho krik a pozrel do studne. ,,Pomôž mi, prosím!“ 
modlikal hvezdár. „Tak uprene som hľadel na hviezdy, že som nezbadal studňu.“ 
,,To je tvoja chyba,“ povedal mu okoloidúci. ,,Máš pozerať, kadiaľ ideš.“ 

Pán chcel, aby som sa nepozeral len hore na hviezdy, ale aby som sa trochu 
rozhliadol okolo seba, aby som hviezdy hľadal tu na zemi. A verte, že veľa 
hviezd som našiel. Vzbudzuje vo mne veľký úžas, keď vidím, ako koná Boh 
v živote ľudí okolo mňa. Som veľmi, veľmi šťastný, že si ma Pán vyvolil, aby 
som mohol pomáhať ľuďom prichádzať bližšie k nemu.

Všetkým vám čítajúcim posielam diakonské, ak Pán Boh dá, o chvíľu už 
kňazské požehnanie a svojim priateľom ďakujem za podporu počas rokov 
v seminári. Nech vás za to Boh odmení.                                          

Tomáš Stribula

S V E D E C T VOS V E D E C T VO

S V E D E C T V O  P O V O L A N I A
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V tomto čísle by som vám rád, drahí čitatelia, chcel predstaviť seminársky 
zbor, ktorý sa volá Schola cantorum – škola spevákov. Nejedná sa o žiadnych 
profesionálov, ale o niekoľko nadšených seminaristov, ktorí radi spievajú. 
Poprosil som Lukáša Uváčika, ktorý je regent scholy, aby nám priblížil grego-
riánsky chorál.

Gregoriánsky chorál je ťažiskovým zameraním scholy. Je prísne jednohlas-
ný spev, ktorý v Cirkvi žĳe a rozvíja sa už viac ako 1 500 rokov. Gregoriánsky
chorál nadobudol svoje označenie podľa pápeža Gregora Veľkého, ktorý dal 
zozbierať a zrevidovať veľké množstvo dobových bohoslužobných spevov a 
kodifikoval z nich jednotný liturgický spevník. V dnešnej liturgii sa spieva-
jú spevy pochádzajúce z 8. až 16. storočia. Textová stránka týchto latinských 
spevov čerpá námety takmer výlučne z kníh Svätého Písma – preto pri speve 
gregoriánskych melódií môžeme povedať, že sa spieva samotné Sväté písmo. 
Už len tým je tento spev skutočne výnimočný. Nemenej krásna a úžasná je hu-
dobná stránka gregoriánskeho chorálu. Gregorián svojou melodikou smeruje 
k dosiahnutiu čo najväčšej čistoty a poriadku, ktorý sa realizuje cez požiadav-
ku harmonickej jednoty textu a melódie. 

Toto hudobné teleso tvorí 6 prvákov, 3 druháci, 4 tretiaci, 1 štvrták a 2 pia-
taci. Zo 6. ročníka, teda z diakonského, sú len príležitostní členovia, pretože 
diakoni majú pastoračnú prax, a teda plnohodnotne sa ako členovia Scholy 
neprezentujú. Hlavnou úlohou  „seminárskeho zboru“  je obohatiť a vyzdvih-
núť slávnosť nedeľných svätých omší v latinskom jazyku v katedrále svätého 
Martina. Ďalšie aktivity, ktoré Schola má, sú napríklad koncerty vo farnos-
tiach, či sprievodné vystúpenie na niektorých sympóziách a akciách rôzneho 
druhu v seminári. Tu už repertoár scholy nie je zameraný len na gregoriánsky 
chorál, ale spieva aj viachlasné spevy a nie len v latinčine. Z nich sú niekto-
ré i sprevádzané hudobným nástrojom, zväčša organom. Už niekoľko rokov 
Schola cantorum pracuje a spieva pod vedením dirigenta Juraja Zolcera, kto-
rému sme vďační za všetko, čo robí pre to, aby mohla zdarne fungovať a spie-
vať na väčšiu česť a slávu Božiu.

Posledné koncerty, ktoré Schola absolvovala, boli v Žemberovciach a 

v Zlatých Moravciach. 
Pre členov Scholy je veľmi 

potešujúci fakt, keď sú oslovení 
kňazmi z rôznych častí diecéz, 
aby prišli spievať do ich spoločen-
stva, pretože je tu vidno živí záu-
jem farnosti o život Cirkvi. 

Na záver prajem našim schó-
listom veľa chuti do spievania a 
pevný hlas, aby aj prostredníc-
tvom nich sme mohli spoznávať 
krásu sakrálneho spevu a chváliť Pána. A vás, milí čitatelia, už teraz pozývam 
na koncert Scholy cantorum, keď zavíta do vašej farnosti.

Michal Orolín

foto: SIR/ TK KBS

Schola cantorum

OBJEDNÁVKA ČASOPISU
Zasielajte na adresu: ADSUM, Kapitulská 26, 811 01 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.
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Štvrtá veľkonočná nedeľa bola 
45. svetovým dňom modlitieb za du-
chovné povolania. Už 45 rokov sa 
v túto nedeľu Cirkev na celom svete 
spája a prednáša svoje modlitby Pánovi 
žatvy, aby poslal robotníkov na svoju 
žatvu. Atmosféra modlitby je dotvára-
ná vzájomným stretnutím tých, ktorí 
spoznali povolanie do Pánovej žatvy 
s tými, medzi ktorými toto povolanie 

spoznali – so svojimi rodičmi, členmi farských spoločenstiev, dobrodincami... 
Toto stretnutie sa uskutočnilo aj u nás, v Bratislave, priamo v priestoroch 
Ježišovej školy – seminára -, kde si Ježiš pripravuje svojich robotníkov žatvy 
(žencov). Stretnutie nebolo jednostranným, ale vzájomne obohacujúcim – veď 
Ježiš všetkých volá učiť sa láske a rásť v nej, či nás volá do žatvy kňazstva 
alebo žatvy, ktorou je rodina, manželstvo. Deň tohto stretnutia, deň naplnený 
modlitbou, bol plný slnečného svetla, akoby Pán žatvy mal radosť zo svojej 
Nevesty, ktorá sa zomkla a spojila v modlitbe.

Program tohto dňa sa začal v Katedrále sv. Martina „modlitbou modli-
tieb“ – sv. omšou, aby sme posilnení Slovom a Telom Pána žatvy prežili celý 
deň. Pán žatvy sa stal obilným zrnom, ktoré odumrelo na dreve kríža a pri-
nieslo úrodu v Chlebe života... Žnec musí byť tiež obilným zrnom, ktoré 
odumiera pre druhých a takto sa stáva chlebom. Sila k odumretiu sa čerpá 
z Ježišovej smrti sprítomnenej v obete sv. omše. Sláveniu Eucharistie predsedal 
otec arcibiskup Ján Sokol, ktorý bol aj hosťom tohtoročného „DOD“. Vo svojej 
homílii vyzdvihol silu modlitby za duchovné povolania celej Cirkvi spojenej 
po celom svete. Cirkev sa modlí, lebo dôveruje slovám Pána žatvy: „Proste a 
dostanete.“ Vyzdvihol nenahraditeľné 
poslanie kňaza, ktorého dôležitosť je 
ešte zjavnejšia tam, kde kňazi chýbajú. 
Poslanie kňaza je naozaj nenahraditeľ-
né a krásne, no keďže je nevyhnutne 
spojené so vzťahom k Ježišovi, zahŕ-
ňa v sebe i kríž, no práve s Ježišom sa 
kríž mení na úkon lásky k druhým. 
Po sv. omši začal program v priesto-
roch nášho seminára. O prípravu tohto 
stretnutia sa postarali naši bratia štvr-

táci, za čo im patrí veľká vďaka. Návštevníci si mohli pozrieť priestory tejto 
školy – Ježišovej školy, ktorá má aj svoje priestory, miestnosti, izby a učeb-
ne. Počas sprevádzania po týchto priestoroch nás doprevádzal žblnkot vody
z fontány „pod brezou“, ktorú obnovili naši bratia Lukáš a Ondrej z 2. ročníka. 
Tichým sprievodcom počas „DOD“ bol Ježiš v Eucharistii. On mal tiež otvore-
né dvere svojho srdca dokorán, keď počas prehliadky bola možnosť adorácie. 
On má deň otvorených dverí každý deň, v každom okamihu dňa, Jeho srd-
ce je otvorené dokorán. Po prehliadke seminára nás čakalo malé občerstve-
nie. Nebol to chutný a voňavý nedeľný obed, bola to len jednoduchá bageta
s džúsom, ale bola podaná o to vďačnej-
šie... Občerstvenie spríjemňoval spev detí, 
zurkot vody z fontány „pod brezou“ a 
priateľské a rodinné rozhovory na lavič-
kách v „kvadrume“. Iskru nehasnúceho 
optimizmu z prežívania svojho povolania 
celým srdcom priniesol návštevníkom 
otec arcibiskup Ján Sokol.

Všetkých povzbudil, aby sme do svoj-
ho povolania, ktoré žĳeme, vložili celé
svoje srdce. Ak budú rodičia matkami a 
otcami celým srdcom, vychovajú duchov-
né povolanie. Ak budú kňazi celým srdcom kňazmi, pomôžu dozrieť dobrým 
manželstvám a rodinám. Naši bratia prváci si pripravili divadelné predstave-
nie, ktoré obsahovalo veľmi hlboké myšlienky a cez symboly, pohyby, tanec 
vyjadrili veľké pravdy a súvislosti dejín spásy. Počnúc prvým sklonením sa 
Boha k človeku po prvom hriechu v prísľube Mesiáša, pokračujúc v jeho láske 
v Ježišovom utrpení, ktoré nás zachraňuje od smrti a v jeho láskavom sklo-
není sa k človeku, ktoré neustále pokračuje prostredníctvom Cirkvi. Pokojnú 
atmosféru dotvárali niektoré dôležité detaily a skrytá námaha – krásna kve-
tinová moderná výzdoba spolubrata Mariána, obetavá príprava bratov štvr-
tákov i ochotná, dobrovoľná pomoc ostatných spolubratov. Ako sme začali 
„modlitbou modlitieb“, tak sme stretnutie aj ukončili „modlitbou celej Cirkvi“ 
-  vešperami v Dóme sv. Martina. Potom sme sa rozišli, no zostávame spoje-
ní v modlitbe, v prĳímaní toho istého Chleba a v úsilí o lásku tam, kde sme.
Bránou, ktorá sa nikdy nezatvorí, je Ježiš Kristus. Cez túto Bránu môžeme 
vchádzať i vychádzať a vždy nájdeme život v hojnosti. 

Michal Mališ

va m i  n e z av re l i . . .
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Jež iš - naša nádej
Ôsma apoštolská cesta Benedikta XVI. 

do USA sa konala v dňoch od 15. do 21. aprí-
la 2008. Hoci musel prekonať veľkú vzdiale-
nosť, jeho posolstvo presahuje všetky časo-
vé pásma a spoza „veľkej mláky“ prišlo až 
k nám, aby sa dotklo nášho srdca a hlboko 
sa doň vrylo. Columbus Ameriku objavil, 
Benedikt XVI. ju obnovil a povzbudil ľudí 
nanovo objaviť Krista vo svojich životoch. 
V pápežovej pokore a skromnosti, srdečnos-
ti a láske, sa plne prejavila uzdravujúca sila 
evanjelia. Pápež sa dotkol rán – úpadok ka-
tolíckych manželstiev a rodín, ignorácia man-
želstva ako sviatosti, sexuálne zneužívanie 
maloletých zo strany niektorých kňazov, 
ohrozená výchova detí, nové etické problémy v medicíne, zovretá päsť útlaku 
alebo manipulácie v živote mladých v podobe drog, chudoby, násilia a ponižo-
vania... no nerozjatril ich, lebo sa ich dotkol Ježišovou nádejou, prejavujúcou 
sa v pokornej láske. Heslom apoštolskej cesty bola veta: „Ježiš – naša nádej.“ 
Ježišova nádej pre rodinu je v tom, „aby (sme) opäť považovali sviatosť manžel-
stva za dar a nerozlučný zväzok medzi mužom a ženou, a za prirodzené prostredie 
pre prĳatie a vychovávanie detí.“ Žiara nádeje pre deti, „ktoré náš Pán tak veľmi 
miluje a ktoré sú naším najväčším pokladom“, je v ich raste „v zdravom ponímaní 
sexuality a jej pravého miesta v ľudských vzťahoch. Mali by byť ušetrené ponižujú-
cich prejavov a surových manipulácií sexuality, tak rozšírenej v dnešnej dobe.“ Nádej 
prameniaca z Krista pre jeho priateľov – kňazov, často nepravdivo obvinených 
zo zneužívania, je v starostlivej láske ich biskupov a v „neustálej Kristovej prí-
tomnosti uprostred ich utrpenia.“ 

Znamením nádeje v čase pokroku v lekárskych vedách, ktorý je často prí-
činou nových etických problémov, je „zabezpečiť dôkladné formovanie v morálnej 
náuke cirkvi tých katolíkov, ktorí pôsobia v oblasti zdravia. Ak chcú skutočne zabezpe-
čiť celkové dobro človeka, musia byť sami obnovení v Kristovi, našej nádeji.“ Mladým, 
na ktorých pozerá Ježiš s láskou, ponúkol Svätý Otec nádej v príklade svätých, 
z rôznych vrstiev americkej spoločnosti. „Ich životy, zapálené láskou k Ježišovi, 
sa stali výnimočnými cestami nádeje... Všetci ponúkali „vystretú ruku“ nádeje tým, 
ktorých stretali na ceste a nezriedka v nich prebúdzali život viery.“ Svätí prinášali 
do temnoty tohto sveta nádej cez lásku, „kráčajúc po Kristovej ceste, ktorá je 

cestou odpustenia, zmierenia, pokory, rados-
ti a pokoja.“ Teda, nádej nie je abstrakt-
ná teória. Nádej má meno – to meno je 
Ježiš Kristus. A ten Ježiš je Láska. Nádej 
do tohto sveta príde len vtedy, keď človek 
začne milovať. Túto lásku treba niekde 
neustále čerpať a prĳímať. Preto pápež
povedal mladým: „Najdôležitejšou vecou 
je, aby ste rozvíjali osobný vzťah s Bohom. 
Tento vzťah sa vyjadruje v modlitbe.“ 

Modlitba, teda adorácia Eucharistie, po-
čúvanie Božieho šepotu v Božom slove a účasť 
na liturgii Cirkvi, sa stáva uskutočňovanou 
nádejou, miestom nádeje. Lebo v modlit-
be neustále čerpáme od Ježiša olej lásky 
do lampy svojho srdca, aby sme svetlom dobrých skutkov mohli svedčiť 
o Svetle, ktoré nikdy nezapadá a o Prameni lásky, ktorý nikdy nevyschne. 
Benedikt XVI. priniesol nádej aj pozostalým obetí teroristických útokov 
z 11. septembra 2001. 

Toto stretnutie spomenul aj na Generálnej audiencii, ktorú celú venoval 
ceste do USA: „Táto nádej, silnejšia ako hriech a smrť, napĺňala aj chvíle emócií, 
ktoré som prežil v tichosti na „ground zero“, kde som zapálil sviecu a modlil som sa 
za obete tej hroznej tragédie.“ Počas cesty Svätého Otca do USA zomrel kardinál 
Trujillo, predseda Pápežskej rady pre rodinu. Bol obetavým zástancom rodi-
ny a života, zvlášť toho najbezbrannejšieho, v lone matky. Je vzorom usku-
točňovania posolstva Benedikta XVI., ktoré zaznieva z jeho cesty do USA. Je 

príkladom toho, ako zomiera človek, ktorý 
za svoju nádej prĳal Ježiša Krista. Pri jeho
pohrebných obradoch vo Vatikáne Svätý 
Otec povedal: „Ak akceptujeme zomrieť 
nášmu egoizmu, ak odmietneme uzavrieť sa 
do seba a urobíme z nášho života dar pre Boha 
a blížnych, aj my budeme môcť spoznať bohatú 
úrodu lásky. A láska nezomiera. Toto je obno-
vené posolstvo nádeje...“         

Michal Mališ
foto: SIR/ TK KBS
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ďarského katolicizmu. Na podnet arcibiskupa Forgácha a na žiadosť Mateja 
II. - ho pápež Pavol V. oslobodil od jeho rehoľných sľubov. Kráľ Matej II. ho 
potom vymenoval za turčianskeho prepošta a následne v septembri roku 1616 
ho vymenoval za ostrihomského arcibiskupa. Peter Pázmány sa svojim vyme-
novaním za arcibiskupa stal uhorským miestokráľom a zároveň jedným z naj-
vplyvnejších mužov ríše. Keď nastúpil na arcibiskupský stolec v Ostrihome, 
pojal do svojho plánu reforiem utvoriť menšie diecézy. Predostrel ho na syno-
de v Trnave roku 1629. Medzi štyrmi novými diecézami mala byť spišská, lebo 
„tam už predtým bol biskup.“ K nej mali patriť aj Liptov a Orava. 

Druhým biskupstvom malo byť gemerské so sídlom v Rožňave, tretím 
turčianske s Turcom a Zvolenom, štvrté malo byť v Novohrade. Pázmányov 
plán sa však pre viac príčin neuskutočnil. Arcibiskup Pázmány prenikavo 
postrehol, že úpadok v Uhorsku zavinil nedostatok škôl a najviac mu chý-
bala univerzita. Už 27. marca 1619 v Trnave daroval dom pre knižnicu, je-
den dom ako internát pre chudobných študentov, druhý pre šľachticov. Jeho 
povýšenie prišlo 19. novembra roku 1629, kedy ho pápež Urban VIII. meno-
val kardinálom Svätej rímskej cirkvi. Z iniciatívy kardinála Pázmánya vyšiel 
nový Rímsky misál (Missale Romanum), ktorý obsahoval aj liturgické texty 
na sviatky v Uhorsku uctievaných svätých. Čítania a evanjeliá pre slovenských 
veriacich boli v ňom vytlačené v kultúrnej stredoslovenčine. V roku 1632 dal 
kardinál Pázmány postaviť mauzóleum sv. Jána Almužníka v kostole svätého 
Martina blízko hlavného oltára. Po súhlase cisára i generálneho predstavené-
ho Spoločnosti Ježišovej vydal kardinál Pázmány 12. mája 1635 zakladaciu 
listinu Trnavskej univerzity. Otvoril ju 13. novembra 1635 na veľkej slávnos-
ti v Dóme sv. Mikuláša v Trnave, kde odovzdal zakladaciu listinu prvému 
rektorovi P. Jurajovi Dobronokimu SJ, za veľkej účasti cirkevných i svetských 
hodnostárov a ľudu. 

Snaha kardinála Pázmánya o návrat najvplyvnejších a bohatých magná-
tov späť do Cirkvi prinášala ovocie. Na sneme roku 1635 boli katolíci znova 
v prevahe. Medzi týmito vplyvnými a mocnými magnátmi boli členovia ro-
dov Révay, Pálffy, Forgách a ďalší. Kardinál Peter Pázmány umrel v Bratislave
19. marca, na sviatok sv. Jozefa, v roku 1637. Pochovaný je v Dóme sv. Martina 
v Bratislave.

Peter Tóth

(* 4. október 1570   -   † 19. marec 1637)

Peter Pázmány sa narodil 4. októbra 1570 vo Veľkom Varadíne (Oradea, 
Rumunsko) v kalvínskej šľachtickej rodine, ako syn Mikuláša Pázmánya a 
Margity Massai. Predpokladá sa, že sa jeho obrátenie udialo skrze jeho maco-
chu, ktorá sa volala Toldi Borbála, ale s istotou sa to pripisuje kňazovi pôso-
biacemu za riekou Tisa menom Štefan Szántó. V roku 1585 vstúpil do kolož-
várskeho jezuitského gymnázia a v roku 1588  8. novembra vstúpil do rehole 
jezuitov v Krakove. Roky noviciátu prežil v Jaroslave. V rokoch 1591 – 1593 
študoval filozofiu vo Viedni a zároveň pôsobil ako prefekt konviktu. V rokoch
1593 až 1597 študoval v Ríme a býval 
rehoľnom dome spolu s vodcom pro-
tireformátorského hnutia Robertom 
Bellarmínom. V Ríme, ktorý prekvital 
barokom, nadobúdal svoje teologické 
vedomosti a po ich ukončení ho meno-
vali doktorom teológie a vysvätili ho 
za kňaza. 

Svoje účinkovanie započal v Grazi 
v jezuitskom konvikte na poste in-
špektora. Potom tri roky prednášal 
na univerzite v Grazi filozofické
predmety. V roku 1607 sa na žiadosť 
Františka Forgácha, ostrihomského 
arcibiskupa, vrátil domov a čoskoro sa 
stal opravdivým vodcom maďarskej protireformácie. Po dokončení formácie 
sa 29. apríla 1607 stal profesom so štyrmi sľubmi. O rok neskôr sa stal po-
radcom kardinála Forgácha. V roku 1608 sa dostal do ostrej politickej paľ-
by, keď predostrel svoj nesúhlas s vyhnaním jezuitov z Uhorska. Brilantnou 
obranou rádu Pázmány na seba upozornil a dokázal snemu i Uhorsku, že 
v ňom prichádza osobnosť prvej veľkosti. Jeho rečnícky štýl, ktorý praktizoval 
pri obracaní protestantov bol veľmi účinný. Rýchle navrátenie do Cirkvi vý-
znamných panských rodín bola z veľkej časti jeho zásluha. Je preto pochopi-
teľné, že po smrti uhorského prímasa, kardinála Forgácha v roku 1615, v ňom 
videli vplyvné cirkevné, ale aj svetské kruhy jediného schopného vodcu ma-

Peter kardinál Pázmány,
arcibiskup, prímas uhorský

Nápis na portáli budovy bratislavského seminára
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Ako sme toho boli svedkami, 14. februára 2008, Jozef kardinál Tomko, ako 
zvláštny legát Svätého Otca Beneditka XVI., oznámil zriadenie Bratislavskej 
arcidiecézy a podriadil jej diecézy Západnej cirkevnej provincie Slovenska. 
Stalo sa teda po prvýkrát  v dejinách, že Slovensko dostalo od Svätého Otca 
dar, že Bratislava s príslušným územím bola povýšená na arcidiecézu. Vo väč-
šine krajín, je tomu skutočne tak, že hlavné mesto, je zároveň metropolitným 
sídlom, teda možno povedať i sídlom hlavy miestnej Cirkvi. Táto skutočnosť 
sa rodila veľmi dlhé obdobie, určite v mnohých obetách a modlitbách. Najprv 
to bol malý kostolík na vŕšku dnešného Bratislavského hradu, zasvätený 
Najsvätejšiemu Spasiteľovi, postavený na zvyškoch veľkomoravského 
kostola z obdobia sv. Cyrila a Metoda z 9. storočia. Neskôr presťahovanie 
na miesto dnešnej Kapitulskej ulice, kde bola zriadená kapitula. Tam bola 
v 12. st. postavená kaplnka zasvätená svätému Martinovi, ktorého úcta 
bola v našich krajoch rozšírená. Na tomto mieste bol neskôr postavený 
románsky kostol, a potom i dnešná Katedrála svätého Martina. 

Za čias Uhorska sídlila v Bratislave kapitula, teda zjednodušene 
povedané zvláštni pomocníci biskupa. Počas tureckých nájazdov 
bola Bratislava hlavným mestom Uhorska (1536), chvíľu i sídlom 
ostrihomského arcibiskupa (1543), ktorý však svoje sídlo vzápätí 
presunul do Trnavy. Bratislava sa tiež stala, namiesto Stoličného 
Belehradu, korunovačným mestom. Celkovo tu bolo korunovaných 
jedenásť kráľov a osem kráľovien. Posledná korunovácia sa v usku-
točnila v r. 1830. Korunovačným kostolom sa stala Katedrála sv. Martina. Hoci 
ostrihomskí arcibiskupi často prichádzali do Bratislavy, ona nebola samo-
statnou diecézou, ale patrila pod Ostrihomskú arcidiecézu. Až neskôr r. 1922 
Svätá Stolica zriadila v Trnave apoštolskú administratúru. V r. 1977 sa dorie-
šilo usporiadanie diecéz na Slovensku a pápež Pavol VI. zriadil Slovenskú 
cirkevnú provinciu a Trnava sa stala arcidiecézou. V roku 1995 prišlo k preme-
novaniu na Bratislavsko-trnavskú arcidiecézu a povýšeniu Dómu sv. Martina 
na konkatedrálu. V r. 2003 sa Bratislava stala sídlom vojenského biskupa, mons. 
Františka Rábeka. Nakoniec Svätý Otec Benedikt XVI., 30.januára 2008, zria-
dil Bratislavskú gréckokatolícku eparchiu a 14. februára, kedy si celá Cirkev 
pripomína spomienku sv. Cyrila a Metoda, slovanských vierozvestov, reorga-
nizoval diecézy na Slovensku a zriadil Bratislavskú arcidiecézu. Konkatedrála 
svätého Martina sa stala katedrálou bratislavského arcibiskupa. Iste to bol 
dlhý proces, ale i veľká radosť, že Bratislava, mesto, kde sa rozhoduje o toľ-
kých veciach týkajúcich sa Slovenska, dostala svojho vlastného pastiera.
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Rád by som tu niekoľkými slovami pripomenul erb 
Bratislavskej arcidiecézy. Mitra na vrchu je symbolom 
duchovného úradu, berla (biskupská palica) symboli-
zuje pastiersky úrad a dvojkríž arcidiecézu (diecéza by 
mala jednoduchý kríž). Na erbe je vyobrazenie svätého 
Martina, ktorý je arcidiecéznym patrónom. Táto podo-
bizeň je inšpirovaná sochou G. R. Donnera, ktorá sa 
od r. 1736 nachádza v Katedrále sv. Martina. Tvorcovia 
erbu sa však vrátili k historickej skutočnosti a husársku 
uniformu vymenili za výzbroj rímskeho vojaka, ktorým 
Martin bol. V erbe sa vynímajú tri farby: biela (striebor-
ná), modrá a červená, ktoré sú farbami Slovenska.

Mnohí možno ani nevieme, akého veľkého patró-
na vo sv. Martinovi arcidiecéza má. Najznámejšia je 
príhoda, ktorú opisuje jeho žiak Sulpicius Severus v životopise Vita Martini, 

ktorý o tomto svätcovi vyhotovil. Mnohí vojaci prechádzali okolo žob-
ráka, ktorý bol nahý. Bola taká krutá zima, že mnohým sa zdala až smr-
teľne nebezpečná. Martin, ktorý sám bol skromne odetý, pretože všetky 
veci, okrem najnutnejšieho živobytia, rozdal, ako to bolo v jeho zvyku, 
prechádzajúc okolo tohto žobráka, odsekol mu kus zo svojho plášťa. 
Sám zostal polonahý, takže sa mu mnohí smiali. Viacerí však boli 

týmto skutkom silne dojatí a zahanbení, pretože vedeli, že majú 
viac ako Martin a chudákovi nepomohli. Nasledujúcej noci sa 
Martinovi vo sne zjavil Pán Ježiš Kristus v polovici plášťa, ktorú 

Martin dal žobrákovi. Martin videl, ako Pán hovorí svojim anjelom: „Martin 
ma odial do tohto plášťa“.

Takýto bol iba začiatok jeho života. Keď nebojácne vystúpil z armády, 
do ktorej musel narukovať, stretol sa s veľkým učiteľom Cirkvi, sv. Hilárom 
z Poitiers. Ten mu chcel udeliť niektoré z vyšších svätení, ale Martin sa zdráhal 
vo svojej pokore. Najprv bol ustanovený za exorcistu a neskôr prĳal presby-
terát, teda kňazskú vysviacku, a nakoniec sa stal biskupom v Tours. Jeho žiak 
Sulpicius Severus uvádza, že celý čas mal myseľ upretú na Pána, čokoľvek ro-
bil. Nebolo iného človeka, s ktorým by sa bol stretol, že by u neho cítil tak silnú 
pokoru a prítomnosť Ducha Svätého. Boh prostredníctvom Martina spôsobil 
mnoho uzdravení. Opisujú sa aj dva prípady, kedy vzkriesil mŕtveho človeka. 
Mal mnoho duchovných bojov, či už vnútorných alebo vonkajších. Mnohých 
oslobodil spod nadvlády zlého ducha a pomohol vychovať veľa svätých ľudí 
vo svojom kláštore, resp. pustovni. Na jeho príhovor vám vyprosujeme veľa 
Božieho požehnania.

Ivan Barus
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             Tajničku pre vás pripravil Vladimír Uhrin

Znenie tajničky zasielajte do 30.11.2008 na adresu redakcie:
  ADSUM časopis bratislavských seminaristov
  Kapitulská 26
  811 01  Bratislava

Správna odpoveď z minulého čísla bola: „...obetovať     sa      za    spásu...“.  Za správnu 
odpoveď z predchádzajúceho čísla časopisu zasielame vecné ceny a ročné pred-
platné nášho časopisu Matúšovi Opatovskému z Vrbového, Zuzane Gubovej
z Levíc a Martinovi Káčerovi zo Žitavian. 

Výhercom BLAHOŽELÁME!

Tajnička
1.

2.

3.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

4.

12.

1. mesto, kde vyrastal Ježiš
2. prvý človek
3. muž, ktorý pochoval Ježiša 
    (Jn 19,38-40)
4. zjavil sa spolu s Mojžišom
    na vrchu premenenia
5. svätí kňazov
6. obetný stôl inak
7. nápoj z hrozna
8. nachádza sa v kostolnej veži
9. otec Izáka
10. Pavol mu napísal list (Tim)
11. prorok  (Iz)
12. raj inak

Znenie tajničky: 

„názov sviatku - (tajnička) 
Panny Márie.“


