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Predstavenie prvákov

Národná púť do Lúrd

Záchrana duší - exercície
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ADSUM po latinsky znamená „Tu som“. Je to odpoveď na Božie 
volanie, ktoré zaznieva v človeku. Bohoslovci sú ľudia, ktorí na 
intenzívne volanie odpovedali a pripravujú sa na prácu v Pánovej 
vinici, teda na službu kňaza, slúžiacemu Bohu i ľuďom. Ak počuješ 
Božie volanie i Ty, neboj sa Bohu povedať svoje ADSUM!



Milí čítatelia nášho časopisu ADSUM - pravidelní 
alebo príležitostní!

Väčšina z vás bude nasledujúce riadky i strán-
ky čítať počas vianočných sviatkov. Preto mi 
je cťou, aby som za celú našu redakciu i za celý bra-
tislavský seminár, zaželal všetkým ľuďom dobrej 
vôle, milostiplné prežitie vianočných sviatkov
v kruhu tých, na ktorých nám záleží a tiež veľa po-
žehnania do Nového roka 2009!

Verím však, že ak tieto riadky budú čítané
v ktoromkoľvek čase v roku, že priateľské úsmevy, radosť a šťastie, ne-
skončia spolu s Vianocami. Mám nádej, že dobroprajnosť, štedrosť, 
ba aj dobré predsavzatia, nezačnú pomaly blednúť s plynutím roka. 
Veď milí, dobrí a priateľskí by sme mali k sebe byť stále, nie len na sviatky. 
Dávať si dobré predsavzatia a aj ich uskutočňovanie nemáme odkladať len 
na prvého januára, ale stávať sa novým človekom sa máme snažiť každé ráno, 
v každú chvíľu.

Nezostávajme v tomto roku bez Pána Boha. Nenechávajme ho v jasličkách 
v Betlheme, ale pozvime ho k nám domov, do našich sŕdc. A hlavne buďme ľu-
dia dobrej vôle, aby sme dokázali prekonať vášne a problémy, ktoré okolnosti 
a medziľudské vzťahy prinášajú. My, ľudia dobrej vôle buďme tí, ktorí ukážu, 
že prajnosť, láska, tolerancia a múdrosť sú našimi prioritami. 

Rovnako buďme počas roka nároční aj vo viere v Pána Boha - vyprosuj-
me si vieru pevnú, živú, stálu a pravú. Pána hľadajme úprimne a s radosťou
v srdci sa zúčasťňujme na svätých omšiach a dôstojne prežívajme Pánov deň, 
aby sme upevňovali svoj vzťah k Bohu, ale aj vzájomné vzťahy s rodinou a 
blížnymi. Sviatky v roku nezatemňujme mrzkým ziskom.

Rok 2009 prinesie množstvo udalostí - dobrých i zlých. Buďme nároční
aj vo výbere médií, ktoré nám informácie ponúkajú. Kriticky používajme 
rozum i vlasný úsudok a nezabúdajme byť ľuďmi dobrej vôle, ktorí nebudú 
manipulovaní bulvárom a nepodloženými, či tendenčnými informáciami.

Verím, že aj náš časopis ADSUM, ktorý práve držíte v rukách vám ukáže, 
že bohoslovci, vaši budúci pastieri, sú ľudia dobrej vôle a že okrem modlitby,
sú to i muži činu.

Stanislav Čúzy, šéfredaktor

 3Ú VO D N Í K
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Na začiatku tohto školského roka 
sme v našej redakčnej rade začali 
uvažovať nad tým, aby sme náš časo-
pis zverili aj pod ochranu nebeského 
orodovníka, teda, aby časopis mal
aj svojho patróna. Z viacerých ná-
vrhov nakoniec „zvíťazil“ svätý 
Maximilián Kolbe.

Je to svätec 20. storočia, ktorý nám 
je veľmi blízky. Pre šírenie evanjelia 
používal najmodernejšie prostriedky -  
najlepšie tlačiarenské stroje. V tejto si-
tuácii obrovského technického pokro-
ku sa dnes nachádzame aj my. Navyše 
získal dva vence svätosti: jeden biely 
- veniec čistoty, a druhý červený - ve-
niec mučeníctva, ako mu to vo videní 
predpovedala Matka Božia, ku ktorej 
mal osobitný vzťah. Vskutku, všet-
ko robil pre Boha prostredníctvom 

nej. Zasvätil sa jej pod známym 
heslom sv. Ľudovíta Grigniona, 
totus tuus (celý tvoj), čo bolo 
aj tajomstvom jeho úspechu. 

Tomuto svätcovi preto chce-
me zveriť náš časopis a zároveň 
sme si vedomí, že v jeho živote 
máme pred sebou veľký príklad 
hrdinstva a oddanosti, ktorý 
bude výzvou pre všetkých, ktorí 
ho budú chcieť nasledovať.

                                      Foto: mauricioperez.4t.com                                  Ivan Barus

Patrón nášho časopisu - 
         sv. Maximilián Kolbe

Čo sme písali 
(ne)dávno

 A D S U M

Časopis ADSUM je už - podľa veku - 
dávno dospelý. Z príležitosti jubilea semi-
nárskeho časopisu Vám, vážení čitatelia, 
ponúkame seriál článkov, ktoré budú po-
hľadom do minulých čísel. Články budú 
autentické, nemenené. Snáď si takto spo-
lu s nami zaspomínate na staršie ročníky 
ADSUMu a niektorí z vás možno nájdu 
medzi redaktormi aj niekoho známeho...

ADSUM, časopis seminaristov v 
Bratislave, ročník III. číslo 2:

jeseň 1992;  náklad 1000 ks; redakčný okruh: 
V. Banský, B. Bukovský, F. Galvánek, S. 
Kaššovic, J. Kuna, M. Vojtko, korektor: F. 
Havlík; ilustrácie: V. Banský, P. Slepčan, V. 
Jakubov; technická spolupráca: M. Sova; 
vytlačili: D. Berta a M. Vivodík.

...zo staršieho čísla Adsumu



ci kúpeľ aj niekoľko tisíc slovenských pútnikov. 
„Prichádzame sem až z Košíc, aby sme popro-
sili Božiu Matičku za naše rodiny.“  V kontraste 
s ľuďmi z celého sveta bolo úžasné sledovať sve-
dectvo viery pútnikov spod Tatier: „Prišli sme 
pozdraviť našu Sedembolestnú Pannu Máriu 
a prosiť ju za naše deti.“ Aj takto skupina žien 
v slzách dojatia vyjadrila svoj úmysel, ktorý hnal 
ich srdce do Lúrd. Hĺbka svedectva manželov dr-
žiacich sa za ruku a spievajúcich slovenské ma-
riánske piesne, ktoré priťahovali viac a viac pút-
nikov zo Slovenska nenechalo chladnými srdcia 
okoloidúcich pútnikov z celého sveta. A  pieseň 
„Ó Mária Bolestivá“ znejúca námestím pred bazi-
likou Ružencovej Panny Márie, spievaná z desia-
tok hrdiel Slovákov túžiacich po pokoji a láske, 
ešte i dnes rezonuje pri spomienke na tie chvíle. Veľa Slovákov bolo  v tom 
okamihu ponorených do materinských rúk Nebeskej Matky.

Uvedomujúc si všetky ťarchy a trápenia sme vystupovali  popri jed-
notlivých zastaveniach lurdskej kalvárie a pri každom  pokľaknutí cítili, 
že na našich osobných krížových cestách nie sme sami. „Vnútorne sme sa 
obracali k Pánu Bohu  a prosili o duchovné uzdravenie nášho Slovenska.“  
Úžasné svedectvo z úst mnohých pútnikov. Nedalo sa nepostrehnúť, s akou 
odovzdanosťou stoja pri poslednom zastavení, prázdnom hrobe, symbole na-
šej nádeje a vypočutia nespočetných modlitieb. „Modlím sa za svoju dcéru, 
ktorá je ťažko chorá a prosím, aby mi Ježišova matka pomohla vydržať stáť 
pri mojej dcére tak, ako ona vydržala stáť pod krížom, keď na ňom zomieral 
jej syn.“  „Moje dieťa je ťažko choré a aj keď tu teraz nemôže byť so mnou, 
cítim ako ho držím za ruku a vediem ho k zázračnej Matke.“

Toľká odovzdanosť a nádej hovoriaca z milujúcich sŕdc ma-
tiek kráčajúcich vo svojich osobných životoch, i tu na kalvárii ku krí-
žu. Spolu s otcom kardinálom si dovolím povedať: „Máme čo ďa-
kovať svojim matkám a starým matkám. Pretože cez vieru a 
s nádejou prežívané utrpenie našich matiek vstúpila a vstupuje do našich ži-
votov a slovenských dejín Panna Sedembolestná ako podzemný prameň, kto-
rý udržiava naše rodiny i národ.“  Mnohé slzy v očiach pútnikov neboli ako 
aj sami hovorili „slabosťou a beznádejou, ale hlbokým prejavom lásky a vďa-
ky za všetko čím Boh obdaril ich životy skrze Máriu.“ 

„V tomto jubilejnom roku 
pre Lurdy, my sem prichádzame ako 
„národná púť“ zo Slovenska, aby 
sme zložili k nohám Panny Márie 
naše osobné, rodinné i národné ra-
dosti a bolesti a odniesli si odtiaľ 
vnútorný pokoj a odhodlanú vieru 
i pevnú nádej.“ 

Dnes mi nezostáva nič iné, len
s odstupom času konštatovať, 
že slová otca kardinála Jozefa 
Tomka, ktorými som uviedol môj 

článok o účasti bohoslovcov Kňazského seminára svätých Cyrila a Metoda 
na národnej púti v Lurdoch, sú plné pravdy. Pár dní pred odchodom mno-
hých z nás zastavovali známi ľudia, ktorý vedeli o našej púti a prosili
o modlitby. Naše rodiny sme vo svojich srdciach niesli cez dve tisícky kilomet-
rov, aby sme v okamihu ticha a modlitby pred jaskyňou zjavenia odovzdali 
všetko našej nebeskej matke Márii. Márii, ktorá nám pripomína, že každý člo-
vek potrebuje Boha, pretože všetko patrí jemu, Stvoriteľovi všetkého. 

„Opustili sme domovy a išli dlhú cestu do cudzieho kraja, ale keď sme 
prišli, k našej Matičke, boli sme ako doma,“ úžasné počuť z úst starej babičky, 
ktorá o palici pristupuje  pomalým krokom k milostivému miestu zjavenia.
A vtedy som si uvedomil, slová Pána Ježiša na kríži „Hľa tvoj syn.“ Naša ne-
beská matka nás čakala, 
ochraňovala a sprevá-
dzala nás na cestách, 
aby sme mohli spolu
s ňou ďakovať Bohu 
za dar lásky a nádeje, 
ktoré nám ponúka po-
čas celého života a kto-
rými nás aj tu štedro 
obdarovával. „Lurdy sú 
pre nás všetkých  očist-
ným kúpeľom“ a spo-
lu s otcom kardinálom 
tu túžilo nájsť očisťujú-

LURDY  -  púť bohoslovcov

Zastavenie v La Sale�e
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život.“  Sviečky v rukách stovák modliacich, 
 sa leskli v pohybujucom sa dave. Slová modlit-
by posvätného ruženca zaplavovali námestie 
pred bazilikou ružencovej Panny Márie a 
v mojej mysli sa vynárala vďaka za cit lá-
sky, ktorou tento dav opätoval požehnania 
a milosti, ktoré im Boh počas dňa udelil. 
„To svetlo sviec však po čase zhasne, 
no úžasné je i tak sledovať svetlo nádeje, kto-
ré stále horí v tých ľuďoch, ktorí sem prišli 
s ultimátom o uzdravenie a pochopili, 
že nepotrebovali uzdraviť nehybné údy 
a choré zmysly, ale v prvom rade svoje duše.“ 
Žena, ktorá mi túto myšlienku povedala 
mala pravdu, veď i ona sama prežila najprv 
hnev voči Bohu. Myslela si totiž, že Pán na ňu zabudol. Sama však zistila, 
že opak je pravdou.

V mysli mnoho spomienok a v srdci obrovská vďaka. To je charakte-
ristika posledných slov, ktorými sa vám prihovorím. Ako jeden z pútnikov 
si dovolím v mene všetkých vyjadriť vďaku Pánu Bohu za obetu kríža a lásku, 
ktorá z tejto spásonosnej chvíle plynie všetkým nám. Vďaka v prvom rade Jemu 
za dary, ktorými naplnil pokladnice našich duší. Vďaka Jemu za dar Jeho matky 

Márie, ktorá svojim materinským, jemným, 
láskavým úsmevom sprevádza ľudstvo. 
„Je to úsmev Matky, ktorá nás miluje. 
Tu  v Lurdoch i na svete sa pod jej ochranu 
utiekame a odovzdávame seba, naše rodiny, 
náš národ, všetkých obyvateľov Slovenska, 
ale aj celú Cirkev na čele so Svätým 
Otcom, biskupmi a veriacimi.“, ako hovoril 
aj Kardinál Tomko.
Úprimná vďaka i všetkým slovenským pút-
nikom za kus domova a slovenskej dobro-
srdečnosti, ktorú ako svedectvo priniesli 
so sebou do Lúrd. Pán Boh odplať dobrým 
ľuďom, vďaka ktorým sme mohli my, boho-
slovci zo seminára svätých Cyrila a Metoda 
prežiť duchovnú obnovu pod vedením 
Panny Márie, kráčajúc spolu ako jedna ro-
dina ku Kristovi.

Róbert Ťapušík

Kto  sa zúčastnil na proce-
sii s prevelebnou Sviatosťou 
a videl pohľady chorých, 
v zástupe nasledujúcich eu-
charistického Krista, nedoká-
zal zapochybovať o neustá-
lej prítomnosti Ježiša medzi 
nami, „ lebo nás miluje aj vte-
dy, keď nás krížom navštevu-
je, ale pritom dodáva aj sily 
znášať utrpenie.“, povedal 
kardinál Tomko.  Ako kedysi 
chodil Ježiš medzi chorých 
a uzdravoval, tak i na tomto 
mieste nechce obísť trpiacich. 

Pomáha im hľadať a odkryť zmysel ich utrpenia. „Nedokážem chodiť, no 
Ježiš mi dáva niečo viac ako zdravé nohy, dáva mi krídla.“ „Neobviňujem 
Pána za to, že som nemohla behať s kamarátmi, ani nikdy sadnúť na bicykel, 
no snažím sa žiť všetok čas, ktorý mi zostáva naplno a to, čo už ja nedokážem, 
to dokáže so mnou Ježiš.“  Nie je jednoduché písať tieto riadky - pred očami 
mám stovky chorých: deti žĳúce vo svojom tichom svete, mladých ponorených 
do tmy a do neustálej starostlivosti iných. Zavriem oči a vidím neprítomne pohľa-
dy a počujem nezrozumiteľné výkriky ťažko 
postihnutých mužov a žien. A k týmto pred 
mojimi očami prichádza Pán. Sprevádzaný 
obrovským zástupom do podzemnej ba-
ziliky Pia X. Obkolesený davmi túžiacich 
po uzdravení. „On prichádza ku mne, aj keď 
ho nevidím mojimi chorými očami, cítim 
vôňu kadidla a túžobne čakám, lež sa ma do-
tkne svojou uzdravujúcou rukou. A ten oka-
mih príde. Síce nevidím očami, no oči môjho 
srdca sú opäť uzdravené a ja som šťastná.“ 
Čo na to povedať. Len pokľaknúť a chvá-
liť Pána. Vložiť do jeho uzdravujúcich rúk 
i vlastné srdce.

Pri večernej sviečkovej procesii a mod-
litbe posv. ruženca nás otec kardinál vyzval: 
„Hľadajme pravé svetlo pre náš každoden-
ný život. Hľadajte ho u Ježiša Krista, ktorý 
každého z nás miluje a za každého dal svoj 



Celý rok žĳeme v jednom rytme, zavalení množstvom práce a povin-
ností, od ktorých sa nedokážeme odtrhnúť. Mnohokrát si práve kvôli týmto 
„povinnostiam“ nedokážeme všímať tých, ktorí žĳú vôkol nás. Toľkí by pri-
tom potrebovali náš úsmev, naše milé slovo.

Vedúci tlačia na zamestnancov, na nich zase ich vedúci a riaditelia; 
tak to ide dokola. Nemáme čas - to je otrepaná, ale zdá sa, veľmi účinná výho-
vorka. Možno čas naozaj nemáme, možno ho len mať nechceme. Prečo?

Pretože by ma mohlo dobehnúť to, pred čím už tak dlho utekám - ja sám. 
A otázky o mojom živote, o tom prečo som tu a kam kráčam, ktoré som nechal 
už dlho nezodpovedané, by sa okamžite prihlásili a žiadali by si odpoveď. 
Preto je istejšie nemať čas... 

A ak si človek predsa len nejakú tú chvíľku voľna nájde, potrebuje sa 
zrekreovať v náručí obchodných reťazcov, hlučnej zábavy alebo jednoducho 
povie, že je celkom vyčerpaný a potrebuje, aby mu všetci dali pokoj - vrátane 
Boha.

„Boh je zbytočný, už ho nepotrebujeme“ navrávame si. Opak je však prav-
dou, lebo bohom sa človeku v jednom momente stáva všetko ostatné. Sme 
zavalení vírom informácií, chaos v mysliach dosahuje vrchol. Bojíme sa byť 
chvíľku v tichu - troška „pohnúť rozumom“ a nájsť zmysel toho ustavičné-
ho „otročenia“. Je istejšie, ak mi život aj jeho konečný zmysel udáva ktosi 
iný. Ľahšie sa potom kritizuje, keď je zodpovednosť na všetkých ostatných, 
len na mne nie. Vinný je môj sused, vedúci v práci, rodina, príbuzní, Cirkev, 
Boh... Zmysel  života sa hľadá ťažko, ale nájsť ho musím jedine a výlučne ja.

Človek si myslí, že Boha už nepotrebuje a preto presviedča nie len seba, 
ale celý vesmír, že to tu nejako pôjde aj bez neho. Naivita vyvrcholila pri tom, 
keď sme si vyhradili pre lásku, radosť, dobrosrdečnosť a túžbu pomôcť len 
jeden týždeň v roku - Vianoce. Po skončení tejto „týždennej ilúzie“ prichádza 
človek opäť do reality života s rovnakou tvrdosťou srdca a s rovnakou „hlú-
posťou“ ako pred tým, akoby sa nič ani nebolo stalo. 

Keď človek odmietne Boha a na Jeho miesto posadí modlu chvíľkového 
sebaklamu, dospeje k strašnému zisteniu: všetko statí zmysel. Ak Vianoce 
už viac nebudú o jasliach a o Božom Synovi v nich, ktorý ma nekonečne mi-
luje, potom sa tento čas stane len jedným veľkým divadlom týrajúcim svojich 
hercov. Namiesto radosti zo života začne človek upadať do relatívnosti a  sta-
ne sa otrokom seba samého.Všemohúceho a milujúceho Boha chce ľudstvo 
postupne nahradiť „všemohúcou ekonomikou“, ktorá má človeku zabezpečiť 

raj na zemi. Takéto pokusy tu už boli a skôr či neskôr skončili na smetisku de-
jín. Paradoxom teda je, že jednou rukou Boha zo svojho života vyhadzujeme, 
ale druhou žobreme o Jeho pomoc. V ubolenej duši človeka však stále znie 
a znieť aj bude zúfalý výkrik: „Má to všetko  vôbec zmysel?!“ Ak by sme sa 
mali spoliehať len na seba samých, azda by nám muselo byť na zúfanie.

Boh dobre vie, že človeku sa to tu akosi vymklo z rúk. Nie je človekom, 
nie je chvíľkový a už vôbec nezabúda. Neposlal k nám len svojho „obchodné-
ho zástupcu“, ktorí tu má čosi vyjednať - niečo za niečo. Poslal k nám svojho 
Syna, ktorý mi prišiel ukázať moju vlastnú hodnotu. Tento Boží Syn je skutoč-
ným človekom a zároveň aj skutočným Bohom. Vyrastal na tejto našej zemi, 
lebo sme Jeho, záleží mu na nás a miluje nás: „Láska je v tom, že nie my sme 
milovali Boha, ale že on miloval nás“ (1 Jn 4,10).

Mám šancu zanechať starý život v hriechu a nazvať Boha Otcom, 
ktorý mi chce odpustiť; môžem sa pozerať Jeho očami a aj v tej najväčšej biede 
tohto sveta uvidieť tú najväčšiu lásku. Mám možnosť opäť milovať, „lebo on 
miloval nás.“ (1 Jn 4,19). 

Jasle, na ktoré sa môžeme pozerať, sú jedinými jasľami, v ktorých ležala 
Nádej sveta. Jedine tieto jasle niesli a nesú zmysel môjho života, ktorý tak čas-
to strácam. Áno, v ich tieni stojí kríž a tŕňová koruna, lenže tento kríž sa stal 
jediným dôvodom, prečo hľadíme na tieto chudobné jasle a táto koruna je jedi-
nou korunou, ktorá sa nikdy nebude váľať v prachu histórie. Napokon, víťaz-
né ráno nám dáva istotu, 
že Bohu na nás - na mne 
záleží a že je vždy pri-
pravený objať toho, kto 
k nemu vystrie svoje 
ubolené ruky. Veď aj sám 
hovorí: „Hľa, do dlaní som 
si ťa vryl“ (Iz 49, 16).
 

Radovan Rajčák

Foto: internet

Namiesto jasličiek  prázdnota
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V septembri sme v Kňazskom seminári v Bratislave privítali nové tváre. 
Boli nimi naši bratia prváci, ktorých vám v nasledujúcich riadkoch v krát-
kosti predstavíme, prostredníctvom nasledovných otázok:

1) Prečo si sa rozhodol prísť do seminára a nasledovať Pána?
2) Kto má najväčšiu zásluhu na tom, že si sa rozhodol vstúpiť do seminára, 
    a prečo?
3) Aké sú tvoje záľuby?
4) Štvrtá otázka je pre každého prváka vybraná osobitne.

Martin Agner, 19, Senec, Bratislavská arcidiecéza

1. Prišiel som lebo som počul Pánovo volanie.
2. Samotný Kristus. On je mojim najväčším vzorom 
vo všetkom, snažím sa mu načúvať a poslúchať, ale ako sa 
to darí alebo bude dariť ešte uvidíme.
3. Medzi záľuby asi v prvom rade patria hudobné nástroje, 
potom posilňovňa, ďalej varenie, príroda a najviac ma 
baví, keď môžem urobiť radosť druhému akým-
koľvek spôsobom.
4. Aké sú tvoje očakávania od pobytu v seminári?

Hovorí sa, že nemáš nič očakávať, aby si sa nesklamal, ani ja nič konkrét-
nejšie neočakávam; ale nebude zlé ak sa mi dostane výbornej duchovnej for-
mácie a keď bude aj veselo v kolektíve spolubratov.

Jozef Beňo, 19,  Hontianske Trsťany, Banskobystrická diecéza

1. Ja osobne som prišiel na to, aby som nasledoval Kristovo 
volanie a aby - ak je to Božia vôľa - som sa stal Jeho kňazom.
2. Tak v prvom rade je to Boh, lebo si ma povolal. No a čo sa 
týka ľudí, je to náš bývalý pán farár a zároveň aj môj duchovný 
otec vdp. Ľubomír Sloboda, ktorý mi je po Kristovi najväčším 
vzorom. Prečo? Lebo on bol ten, ktorý mi pomáhal skutočne 
spoznávať Krista a ten „tajomný hlas“ vo mne.
3. Medzi moje záľuby patrí pasívne šport (futbal, vo-
lejbal), ďalej dobrá kniha, práca okolo domu (nakoľko 
som z dediny a navyše som aj domáci kutil) a jednoznačne práca s mládežou 
(venujem sa jej už 4 roky).

4. Čomu si sa venoval pred nástupom do seminára?
Venoval som sa mladým vo farnosti. Pred seminárom som chodil do školy. 

Mám ukončené 8-ročné gymnázium v Šahách.

Tibor Fehér, 20, Dunajská Streda, Trnavská arcidiecéza

1. Na túto otázku ťažko odpovedať, pretože každé povolanie ako by bolo ta-
jomstvo, ale predovšetkým som cítil v sebe lásku k Bohu.
2. Zásluhu majú ľudia z rôznych oblastí. Boli to predovšetkým kňazi našej 
farnosti. Neskoršie moje povolanie objasnila aj odborná prax 
v nemocnici, v domove dôchodcov a minuloročná práca 
vo Fakultnej nemocnici v Bratislave.
3. Čo sa týka záľub, na prvom mieste je informatika, hlav-
ne multimédiá, tvorba rodostromov na počítači a práca 
s Linuxom. Okrem toho mám rád aj šport, na prvom mies-
te je cyklistika (môj osobný rekord je 200 km/12 h). A keďže 
som skončil zdravotnícku školu v roku 2007, venujem sa 
aj medicíne.
4. Ako reagovalo tvoje okolie, keď si ich oboznámil 
s tou skutočnosťou, že nastupuješ do kňazského 
seminára?

Predovšetkým boli prekvapení, aj rodičia aj moje 
okolie. Pretože každý počítal s tým, že idem ďalej študovať buď medicínu 
alebo informatiku.

Igor Kosztanko, 26, farnosť Bratislava - Najsvätejšej Trojice, 
Bratislavská arcidiecéza

1. Prišiel som na to, aby som plnil Božiu vôľu.
2. Najväčšiu zásluhu má sám Boh a potom jeho svätý služob-
níci. Predovšetkým Mons. ThDr. František Žák, ktorého svä-
tý spôsob života a dlhé a verné prežívanie kňazskej služby 
na mňa veľmi zapôsobili.
3. Moje záľuby sú: zápasenie, box, thai box, silový trojboj 
a kulturistika.
4. Čo si myslíš, že je pre mladého človeka ako Ty príťažlivé na kňazskom 
povolaní?

Tí, čo počuli:
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„Poď za mnou!“ (Jn 21,19)



4. Ako sa cítiš v seminári a ktoré z predmetov Ťa najviac 
zaujali?

V seminári sa cítim veľmi dobre. Vytvorilo sa dobré 
spoločenstvo v našom ročníku. Predstavení, ale aj starší 
spolubratia sú k nám veľmi zhovievaví. Medzi predmety, 
ktoré ma najviac zaujímajú, patria cirkevné dejiny. 

Za spracovanie otázok a oslovenie bratov prvákov 
ďakujeme nášmu redaktorovi Michalovi Orolínovi.

Neviem ako pre iných, ale pre mňa je to milosť byť v Božích službách. 
Vždy som sa snažil dosahovať vrchol, robiť veci poriadne a byť ľuďom uži-
točný. Pre mňa niet vyššej služby, ako je služba kňazstva.

MUDr. Július Pomšár, 27, farnosť Bratislava - Sedembolestnej Panny Márie, 
Bratislavská arcidiecéza 

1. Pri položení si tejto otázky v súvislosti s mojim príchodom 
do seminára mi moje srdce ponúka na jednej strane jasnú
a zároveň na druhej strane tajomnú odpoveď. Prežívam sil-
ný „ťah“ ku kňazskému povolaniu, v ktorom vidím napl-
nenie svojho života. Kvalita toho „ ťahu“ sa nedá celkom 
porovnať s inými prežívanými rozumovými, citovými 

a estetickými vecami. Dúfam, že budem verným pri hľada-
ní Božej vôle.
2. Myslím si, že je to Pán Boh. Dostal som milosť 
priblížiť sa Ježišovi spôsobom, akým sa mu môže 
priblížiť seminarista, teda ten, kto mu chce zvláštnym 

spôsobom odovzdať celý svoj život. Na mojej ceste do seminára si Pán Boh 
poslúžil viacerými kňazmi, miništrovaním a rôznymi životnými skúsenos-
ťami.
3. Mám rád turistiku, plávanie a rád navštevujem kultúrne podujatia.
4. Čo by si chcel zo svojich už nadobudnutých vedomostí a skúseností 
z medicíny využiť v seminári a neskôr aj v pastorácii?

Moje vedomosti môžu byť užitočné pri starostlivosti o chorých spolubra-
tov v seminári a v pastorácii môžu byť nápomocné napríklad pri odpovedaní 
na vážne a v dnešnej dobe aktuálne otázky bioetiky.

Stanislav Žlnay, 20, Drahovce, Trnavská arcidiecéza

1. Do seminára som vstúpil pre povolanie, ktoré som cítil. Pocit volania som 
dlho nevedel pochopiť, ale na koniec som sa doňho zahĺbil a nasledoval ho.

2. Najväčšiu zásluhu na tom, že som v seminári má pán farár Peter Kučera. 
On ma povzbudil do nasledovania Krista.
3. Moje záľuby sú história, tenis, hokej, dobrá kniha.
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Naši šiesti spolubratia prváci  v seminárnej kaplnke

Pravidelná súťaž na www.adsum.sk
Máte prístup k internetu? Máte chuť súťažiť?

Na našej internetovej stránke vám ponúkame každý týždeň ve-
domostnú súťaž o vecné ceny. Zapojte sa a vyhrajte!



Milí čitatelia nášho bohoslovec-
kého časopisu ADSUM! Rád by som 
vám priniesol niekoľko postrehov 
zo spoločného stretnutia všetkých 
bohoslovcov zo Slovenska a Čiech, 
ktoré sa uskutočnilo od piatka - 
10., do nedele - 12. októbra 2008
na Velehrade.

Myslím, že toto stretnutie bolo 
povzbudením pre nás všetkých. Bolo 
veľmi dobré, že sme sa mohli stret-

núť práve na Velehrade, mieste, ktoré je blízke tak Slovákom, ako i Čechom, 
vďaka svätému Cyrilovi a Metodovi a mnohým púťam, ktoré tu tieto národy 
v minulosti už vykonali.

Bývali sme v rodinách, v dedinke Dolní Němčí, kde nás domáci veľmi 
srdečne prĳali. Musím skutočne povedať, že boli veľmi pohostinní a srdeční,
a v tom sme sa všetci mohli od nich veľa učiť, ako sa človek môže obetovať 
a prĳať druhého človeka.

Sobotu sme strávili na Velehrade, kde sme sa spoločne zúčastnili na svä-
tej omši. Homíliu predniesol Mons. Vojtěch Cikrle, biskup Brnenskej diecézy. 
V nej nás veľmi pekne povzbudil k viere a k znášaniu utrpenia pre Boha tak, 
ako to robila Panna Mária. Veľmi ma na nej oslovilo to, že nešlo iba o určité slo-
vá bez skutkov, ale naozaj bolo cítiť, že toto je skutočne nevyhnutné robiť v na-
šich životoch. Poobede sme sa rozdelili do skupín, v ktorých sme sa navzájom 
rozprávali o rôznych témach. Delili sme sa o to, aká je situácia v Cirkvi u nás a 
v Čechách, ďalej ako žĳeme v našich seminároch a podobne. Napríklad v sku-
pinke, v ktorej som sa zúčast-
nil, sme sa delili o cesty nášho 
povolania ku kňazstvu. Vďaka 
Bohu, aj tu bolo veľmi veľa po-
vzbudivých slov. Napríklad 
z dedinky Žofie Bosňákovej,
Tepličky nad Váhom, majú 
veľmi veľa povolaní a všetci 
títo kňazi, či bohoslovci, cítili, 
že ide aj o jej príhovor. Myslím, 
že svätosť života je recept pre 

povolania. V pražskom seminári majú iba 21 bohoslovcov pre 4 diecézy a 
u nás počet povolaní takisto klesá. Hoci je ich menej, bolo možné vnímať, 
že majú iniciatívu. Toto myslím, je jedna z vecí, ktorej sa na Slovensku ešte 
viac musíme učiť, 
ako to pripomenul 
pre slovenských pút-
nikov počas prvej ná-
rodnej púte v Lurdoch 
aj Jozef kardinál Tomko.

Nedeľu sme strávili 
v spomenutej dedinke 
Dolní Němčí. Pri svätej 
omši odzneli štyri sve-
dectvá niektorých bratov 
bohoslovcov o tom, ako 
ich Pán viedol do seminára. 
Premietli sme aj prezentáciu 
o živote v našom bratislavskom 
seminári a zaspievali niekoľko 
piesní.

Bola to veľmi pekná skúse-
nosť pre našu budúcu kňazskú 
službu. Ak Pán Boh dá, mož-
no, že na oplatenie privítame 
u nás zasa farníkov z Dolního 
Němčí.

Týmto by som vás, milí 

čitatelia nášho seminárne-
ho časopisu, chcel poprosiť 
o neustálu modlitbu a obetu 
za kňazov a kňazské povo-
lania, ktoré tak veľmi potre-
bujeme (viac v článku o pút-
nických miestach) a zároveň 
poďakovať za všetky modlit-
by a obety. Nech vám to Pán 
Boh hojne odplatí.  

Ivan Barus

Čo nám prinieslo stretnutie bohoslovcov na Velehrade? 
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Práve sedím v seminári na izbe za stolom a rozmýšľam, ako začať, čo prvé 
napísať. Je toho veľa, tak poďme pekne od začiatku. Naše miništrantské tábory, 
MINFA - miništrantská fara, sa začali plánovať už v novembri, kedy sme si išli 
pozrieť a zabezpečiť miesta, kde sa bude 
MINFA konať. Po tomto výlete organi-
začný štáb začal pripravovať program, 
rozposlali sa prihlášky a plagáty, kde a 
kedy sa bude MINFA konať a koncom 
júna sa zaniesli aj veci potrebné na chod 
a prežitie jednotlivých fár. Čakalo sa už 
len na to, koľko minfákov sa prihlási. 

Veru ich aj bolo! Celkový počet pri-
hlásených bol okolo 250 chalanov 
- minfákov. Tento ročník sa niesol 
v znamení roku sv. Pavla s heslom: 

„Kto si Pane?“ (Sk 9, 5a) a konal sa v pr-
vých troch júlových týždňoch v obciach 
Vysoká, Močiar a Jastrabá.

Ešte pred samotným nástupom 
minfákov prišli bohoslovci na jednotli-
vé fary, na ktoré boli rozdelení, aby ich 
poupratovali a nachystali na príchod 
minfákov. Konečne prišiel vytúžený deň, 
kedy k nám zavítali prví minfáci. Plní očakávania sa ubytovali a zoznámili sa
s prostredím, kde prežĳú celý týždeň. Po výdatnom obede nasledovala svä-
tá omša spolu s miestnymi obyvateľmi a večer patril scénke, kde bohoslovci 
na jednotlivých farách predstavili život a pôsobenie sv. Pavla. Na ďalší deň, čiže

v stredu čakali na minfákov rôzne hry 
a úlohy, za ktoré boli aj patrične - podľa 
zásluh odmenení. Štvrtok patril celoden-

nej túre do rôznych lokalít v okolí 
Banskej Štiavnice a Kremnice. Po tej-
to namáhavej túre dobre padlo občer-
stvenie na tele, ale hlavne na duchu, 
preto sme slávili i svätú omšu v cieli 
našich túr, na Sitne a na Jastrabskej 
skale. Večer nasledovala adorácia, 
ktorá bola oblažujúcim zakonče-
ním tohto nášho namáhavého dňa. 
V piatok sme opäť preverili zručnos-
ti našich minfákov v rôznych hrách, 
spoznali sme krásy a kultúrne pamiatky mesta Banská Štiavnica, ktoré je 
od roku 1993 zapísané do zoznamu svetového kultúrneho dedičstva UNESCO. 
Po večernom príchode na fary nasledovala krížová cesta po obci v sprievode 

domácich obyvateľov. Pred spánkom nasledovali ešte 
taktické a organizačné pokyny na futbalový turnaj. 
Sobota patrila už spomínanému futbalovému turnaju, 
tohto roku v obci Vysoká. Tu sme sa stretli všetky fary 
a všetci minfáci, a tak sme sa mohli vzájomne lepšie 
poznať, utužiť a nadviazať nové priateľstvá. Po futba-
lovom turnaji nasledoval výborný guláš a po ňom kvíz, 
zložený z rôznych okruhov otázok, od svetských, až 
po cirkevné. 

Tento krásny spoločný deň sme zakončili spoloč-
nou svätou omšou v miestnom kostole sv. Bartolomeja. 
Nedeľa patrila predovšetkým nášmu Pánovi a potom 

M I N FA M I N FA 18  19

Ako bolo na miništrantsk ej fare 
MINFA 2008



Naša spoločnosť je preplnená všelĳakými teóriami a filozofiami, ktoré hľa-
dajú pozemský raj, ale realita a skutočný stav, v ktorom sa nachádza človek 
im akosi uniká. Veľké nebezpečenstvo v podobe takéhoto „nezáujmu o blíž-
neho“ číha tiež na kresťanov. Momentálne je dôležité, aby sme si zobrali prí-
klad z prvotnej Cirkvi a z jej jednotlivých členov, ktorí sa „vytrvalo zúčastňovali 
na učení apoštolov a na bratskom spoločenstve“ (Sk 2,42). Kresťan je ten, koho 
v láske neviaže majetok, vzdialenosť alebo jednoducho neznáma tvár. 

Aj keď Slovensko nepatrí ku krajinám, kde je počet kňazov veľmi níz-
ky, môžeme pociťovať ich nedostatok. Podpora povolaní je teda nevyhnut-
ná. Nejedná sa tu čisto o materiálnu podporu, hoci dnes je veľkým problé-
mom, ale skôr o duchovnú. Modlitba za povolania je najlepší prostriedok 
ako prejaviť svoju zaangažovanosť. V tomto nachádzame zmysel darovania 
„čohosi svojho“ Cirkvi, na podporu povolaní. Zmysel tohto mnohí nevidia, 
no kresťania ho musia denne nachádzať a úpenlivo „prosiť Pána žatvy, aby po-
slal robotníkov na svoju žatvu“ (Lk 10,2). 

Nebolo tomu inak ani v tomto roku, kedy mnohé farnosti svojimi darmi 
ukázali, že vedia, čo je to nedostatok pastierov a nie je im to jedno. Pre potreby 
„kuchyne“ nášho seminára dokázali zorganizovať ľudia z mnohých farností 
zbierky, kde určite nešetrili a kde dali aj kus zo svojich námah a svojho srdca. 

Veriaci sa dokázali s radosťou podeliť s tým, čo sa im z Božej milosti uro-
dilo v záhradách - rôzne druhy ovocia a zeleniny (najmä jablká, zemiaky, mrk-
vu, červenú repu, cibuľu, cesnak...). Ľudia priniesli tiež veľa zaváranín - med, 
džem, lekvár, zavárané ovocie, zavárané mäso. Veľké potešenie nám tiež uro-
bili koláče, zákusky a všakovaké sladkosti. V množstve týchto zbierok bolo 
naozaj cítiť, že ľuďom na nás záleží. Potravinové zbierky veľmi pomáhajú - aj 
v tom, že ušetrené peniaze sa môžu efektívne použiť: na energiu, ďalšie ná-
kupy a rôzne aktivity bohoslovcov. Veľkou oporou pri organizovaní zbierok 
sú nám miestni páni farári a páni kapláni, ktorí veľmi dobre poznajú situáciu 
seminára. 

Náš kňazský seminár zažil od svojho založenia mnoho takých, ktorí sa 
zriekali „seba“ v prospech Krista, nie len modlitbami. História nášho „srdca“ 
nám ukazuje, že mnohým záležalo a stále záleží na svojich budúcich pastie-
roch. Svojím veľkodušným darom sa pripojili k darom troch kráľov: „Uvideli 
dieťa s Máriou, jeho matkou, padli na zem a klaňali sa mu. Potom otvorili svoje po-
kladnice a dali mu dary: zlato, kadidlo a myrhu“ (Mt 2, 11). Za ich odvahu „zriek-
nuť sa seba“, za to, že ich možno mnohí nepochopili, keď sa rozhodli darovať 
svoj voľný čas na podporu nás, bohoslovcov, za ich modlitby a povzbudenia, 
môžeme povedať len veľké:  Ďakujeme!

Radovan Rajčák

i našim radovánkam, ktoré sme naplno vy-
užili pri kúpaní v okolí Banskej Štiavnice 
a Kremnice. Záverečný večer patril ope-
kačke a rozlúčkovej svätej omši, pri ktorej 
boli našim minfákom odovzdané odznaky
so znakom kríža, ktoré im majú pripomí-
nať, že sú a majú zostať vernými služobník-
mi a svedkami Ježiša Krista. Pondelkové 
ráno patrilo rozlúčke s našimi minfákmi, 
keďže odchádzali domov. 

Veríme, že naši minfáci boli na tohtoroč-
ných táboroch spokojní, o čom svedčia aj ich 
odozvy. Uvádzame aspoň niekoľko: „Sú čím 
ďalej tým lepšie“, „Bolo super, fantasticky“, 
„Svätá omša na Sitne bola fajn“, „Futbalový 
turnaj bol fajn“, „Super kolektív“, „Super ľu-
dia, hry, atmosféra“.

Toto všetko by sa však neuskutočnilo, 
keby tu nebola pomoc „zhora“ od nášho dobrotivého Nebeského Otca. 

Za všetku pomoc, požehnanie, ochra-
nu a radosť, ktorú sme prežívali celé tri 
týždne Mu patrí veľká chvála a vďaka. 
V neposlednom rade patrí vďaka aj našim 
sponzorom, bez ktorých by náš projekt 
miništrantských táborov MINFA bol len 
ťažko uskutočniteľný, za čo im tiež patrí 
veľká vďaka a Pán Boh zaplať. Vďaka patrí 
i našim bohoslovcom, ktorí sa do projektu 
zapojili, či už ako organizačný štáb, alebo 

ako najbližší spolupracovníci na jednot-
livých farách, i ostatným bohoslovcom 
a ľudom, ktorí nás sprevádzali svojimi 
modlitbami. Nech vám toto úsilie, kto-
ré ste vynaložili, aby všetko správne 
fungovalo, odmení dobrotivý Boh svo-
jimi milosťami a hojným požehnaním. 
Tešíme sa spolu na spoločné stretnutie 
opäť o rok na miništrantských táboroch 
MINFA 2009.

Marián Kolenčík
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Poďakovanie za zbierku pre nás...
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Prvá otázka pre teba bude typicky tradič-
ná, ako sa ľudia zvyknú prvákov pýtať. Kedy 
a prečo si sa rozhodol vstúpiť do kňazského 
seminára?

Do seminára som sa rozhodol vstúpiť kon-
com tohto roku, hoci namierené som sem mal 
už od svojich osemnástich rokov. Chcel som 
sa naplno dať do služieb Bohu a preto som 
popri práci v pohrebnej službe a posilňovni, 
prĳal službu kostolníka u Milosrdných bratov.
Tu som mal možnosť byť v blízkosti viacerých 
kňazov, z ktorých sa mnohí starali aj o chorých 
členov Cirkvi. Inšpirovaný týmito kňazmi som 
sa rozhodol opustiť starú prácu a venovať sa 
chorým ľuďom. Až po určitom čase, strávenom 
pri nemocničných lôžkach a stálej kostolníckej 
službe som pocítil, že práve teraz je čas všetko zanechať a ísť za Kristom. 

Život v seminári je značne odlišný od terajšieho bežného spôsobu živo-
ta, čo si vyžaduje aj nemalé zmeny. Denný poriadok, poslušnosť, iný druh 
povinností....Pred čím máš najväčšiu obavu a možno aj strach?

Môj spôsob života sa od tohto v seminári príliš nelíšil. Vstával som o pol 
šiestej, každé ráno som bol aktívne na sv. omši. Odtiaľto som sa presunul 
k chorým a keď mi skončila služba, presunul som sa ďalej do posilňovne, kde 
ma už čakali mladí ľudia. Môj deň bol tak či tak plný povinností. A najväčší 
strach mám asi zo štúdia.

Takmer každý bohoslovec či  kňaz, má svojho obľúbeného svätca. Je to 
tak aj v tvojom prípade? Ak áno, ktorého a prečo?

Je to sv. Benedikt. To, čo ma pri ňom oslovilo, bola jeho pracovitosť, ktorá 
bola veľmi citlivo vyvážená jeho správnou duchovnosťou. Nikdy nepodľahol 
diablovi, aj v ťažkých pokušeniach zvíťazil a zahanbil ho. V protivenstvách 
vždy našiel spôsob, ako sa nedopustiť akéhokoľvek zla. Je vzorom čností a 
pracovitosti.

Tvoj brat sa tiež venuje thajskému boxu a to naozaj na špičkovej úrov-
ni, dokonca je i vicemajstrom sveta v tejto disciplíne. Z tvojho rozprávania 
som samozrejme vycítil, že si naňho hrdý. Nemáš strach, že ho zrania? Stojí 
možnosť získania ďalšej trofeje za toto riziko? Neodhováral si ho niekedy 
od súbojov?

Samozrejme že som hrdý. Čo sa týka zranení, už ich má pár za sebou. 
Srdce bojovníka je zvláštna vec. Nikdy som ho od zápasenia neodhováral, 
veď aj ja sám rád zápasím. Mnohokrát sme sa o jeho zmysle rozprávali, 
ale nikdy sme nenašli nejaké závažné odôvodnenie, prečo prestať. 

Tu v seminári akosi prirodzene z komunitného spôsobu života prichá-
dza bohoslovcovi na um často myšlienka, resp. otázka: koľkí z nášho roč-
níka dorazia do cieľa a dosiahnu kňazský stupeň? Dá sa porovnať prajnosť 
víťazstva pre tvojho brata s prajnosťou tvojich spolubratov? 

Povaha týchto prajností sa veľmi líši. Získanie titulu, alebo trofeje je veľmi 
namáhavé a má svoju hodnotu, ale nie z hľadiska spásy. Prajnosť pre môjho 
brata v zápase, sa dá prirovnať k prajnosti pre priateľa v obchode, alebo štú-
diu. Ale oveľa viac mu prajem, aby cítil Božiu lásku, ktorá človeka lieči, zace-
ľuje a dvíha k dôstojnosti. A čo sa týka spolubratov v seminári, každý z nich 
sám vie, prečo sem prišiel a čo hľadá. Ja verím tomu, že ich sem priviedol Pán 
a že každý má prĳať to, k čomu ho povoláva.

Igor, keď si ako športovec vstupoval do ringu a pozrel si sa na svojho 
súpera, mal si túžbu vyhrať – poraziť ho. Akú ambíciu máš v ringu s týmto 
svetom? ... pýtam sa to naväzujúc na slová Pána Ježiša, ktorý svojim učení-
kom povedal: „Hľa posielam vás ako ovce medzi vlkov...“ (Mt 10, 16). Aká je 
predstava o tvojom budúcom živote – žitia kňazstva v tvojom prevedení? 

Od kňazstva ma delí ešte šesť rokov, čo je však dosť dlhá doba na zmeny. 
Ja môžem povedať iba toľko, že chcem plniť Božiu vôľu zo všetkých síl, kam-
koľvek ma Pán pošle, po všetky dni svojho života a ak dovolí, budem ju plniť 
aj ako kňaz.

Svet bojovníka a svet seminaristu. Na prvý pohľad tak veľmi odlišné 
a zároveň, prostriedkami k cieľu tak podobné. Aj v jednom i v druhom je  po-
trebná VYTRVALOSŤ, TRPEZLIVOSŤ a neochvejná PRACOVITOSŤ. Na oba 
zápasy sa treba svedomito pripravovať. V jednom pod vedením trénera a 
v druhom pod vedením nášho Majstra. V oboch ringoch nemá miesto strach! 
Pre zápasníka je to predpoklad k víťazstvu, pre bohoslovca to prirodzene vyplýva 
z Kristovho prísľubu: „Budem s vami po všetky dni, až do skončenia sveta“  
(Mt 28, 20).  I zápasnícky ring je svojím pôdorysom rovnaký ako náš seminár, 
avšak v jednom je uplatňovaná fyzická sila a technika boja a na druhom Božia 
milosť a ochotné srdce  bohoslovca, ktoré denne vyslovuje: „Tu som Pane, nech sa 
na mne splní Tvoja svätá vôľa.“ 

Martin Šafárik

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  v  z n a m e n í  b o j a
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Keď sa pozerám na cestu môjho povolania, objavujem na každom kroku 
zvláštne, osobitné, ba až podivuhodné prejavy Božieho záujmu a dobroty, 
ktoré sa tiahnu celým mojím životom.

Bol jeden obyčajný chlapec, mal rád život a zaujímal sa o všetko možné, 
hoci, možno, keď bol malý, sa skrýval za maminu sukňu a za otcove ruky. Život 
plynul a išiel veľmi rýchlo, preleteli roky detstva, preleteli roky dospievania 
a musel sa rozhodnúť. Čo spraviť zo svojím životom? Kam ísť ďalej? Možno 
v ňom videla rodina nejakú nádej, niečo, čo z neho bude, ale on sa rozhodol 
pre skromné povolanie, pre to, čo ho zaujímalo - pre výpočtovú techniku. A 
tak začal pracovať a táto práca ho bavila a mal z nej radosť. Lenže nastal veľ-
ký zlom. Práve vtedy, keď Boh zasiahol do jeho života. Nečakane. Stalo sa 
to prostredníctvom ľudí, ktorých má rád. Boli to ľudia, ktorí veľmi sil-
no ovplyvnili jeho život na ceste za Ježišom. A medzi týmito ľuďmi bola aj
už dnes blahoslavená sestra Zdenka. Zdenka, ktorá stála na počiatku jeho ces-
ty za Ježišom. Zdenka, ktorá neustále viedla jeho kroky, aby sa dostal úpl-
ne k Ježišovi. Ale boli tam aj iní ľudia, ľudia nielen z neba, ale aj zo života,
s ktorými prichádzal a radil sa, keď v sebe pocítil na pleci Jeho ruku a keď 
počul „Kamarát, si síce v tom, čo robíš dobrý, ale ja chcem, aby si bol dobrý 
inde, aby si hlásal moje slová všetkým ľuďom, aby si ich privádzal ku mne, 
aby si sa stal kňazom“. Boli to ľudia, ktorých svedectvo mu dodalo odvahy ísť 
za Ježišom. Pán dekan Andrej Šo�ník, ktorý ho priviedol k Ježišovi a nasmero-
val ho na správnu cestu. Ale boli v tom aj iní ľudia, ktorí sa modlili a modlia, 
aby na tej ceste vytrval. 

A tak nastal deň „D“. Rozhodnutie muselo padnúť. „Ježišu, tak ako? 
Čo mám robiť?“ A Ježiš hovorí veľmi pokojne: „len poď a ničoho sa neboj“.
A on išiel. Ako 24 ročný s malou dušičkou nastúpil do kňazského seminára 
sv. Cyrila a Metoda v Bratislave. A teraz, keď sa už pomaly napĺňa jeho púť 
v kňazskom seminári v poslednom ročníku a už ako diakon môže konať služ-
bu Božiemu ľudu zisťuje, že Ježiš mal pravdu. „Neboj sa, len choď“. A on 
sa nebál, išiel a ďakuje Mu, že ho povolal, lebo našiel presne to, na čo ho Pán 
stvoril - pre službu Jemu a veriacemu ľudu, ukazovať cestu za Kristom. A má 
radosť, že to môže robiť a s Božou pomocou sa dostať do cieľa, ku Kristovmu 
kňazstvu. Ale v tom cieli sa to nekončí, práve naopak, len sa to začína...

 A kto je tým 
človekom, ktorý 
vydáva toto sve-
dectvo? Je ním 
človek, ktorý má 
rád Ježiša, má 
rád svojich rodi-
čov, lebo nebránili 
Ježišovi, keď ho 
povolal na cestu  
do kňazstva, 
má rád svoju 
sestru, svojich 
príbuzných a 
všetkých ľudí. 
Je to Ján Vido, 
diakon. 

   ... nezabúdaj, 
ak ťa Ježiš volá 
nebráň Mu v tom. 
Vždy chce pre 
teba to najlepšie.

Ján Vido

OBJEDNÁVKA ČASOPISU
(čísla: jar 2009, leto 2009, zima 2009)

Zasielajte na adresu: KSCM - ADSUM, Kapitulská 26, 811 01 Bratislava.
Cena predplatného je € 1,50  (45,- Sk) za 3ks ročne,

plus € 1,33 (40,- Sk) poštovné a balné na celý rok (€ 1 = 30,1260 Sk).

Meno a priezvisko : ............................................................................... 

Ulica: ................................................  Mesto: .......................................

PSČ: .................. E-mail/Tel.: .............................. Počet kusov: ............ 
Objednávku vystrihnite, vložte do obálky a pošlite na adresu redakcie. 
Poštovú poukážku Vám zašleme v najbližšom čísle.
Uhraďte ju, prosíme, do 2 týždňov od doručenia.

Len poď a ničoho sa neboj...
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Na dedine vypukol požiar. Oheň sa šíril tak rýchlo, že domácim neostá-
valo času, aby zachránili všetko. Len to najcennejšie sa mohlo vyniesť. Žena 
vbehla do svojho domu a za chvíľku vyniesla - v hrsti držiac - svoju peňažen-
ku, so zopár stovkami korún. Ostatné peniaze, dôležité listiny, nenahraditeľ-
né rodinné pamiatky - to všetko zhorelo, ale zopár stovák v peňaženke, ktoré 
by každý zo susedov rád dal vyhoreným - bola zachránená.

Ospravedlňujeme onu ženu, že v zmätku si neuvedomila, čo je najcennej-
šie; keby bola mala čas jedného dňa, ba keby mala čas, čo len jednej hodiny, 
isto by konala inak. Čo však povedať o ľuďoch, ktorí majú čas celý život a predsa 
dajú prednosť malichernostiam pred najdôležitejším? A čo je to najdôležitejšie? 
V jednej pútnickej piesni sa spieva: „Len jednu dušu máš - ak ju stratíš, stra-
tené všetko máš!“. Telo - zomrie; majetok - zanecháme tu; sláva - poľná tráva; 
len duša nám ostane naveky.

Preto záchrana duše je naša prvá a najdôležitejšia životná úloha. 
Ak si zachrániš dušu, zachrániš si všetko. Poznáme aj prostriedky k zá-
chrane duše: Božie slovo, modlitba, sviatosti. Ale predsa je na mieste, spo-
menúť ešte jeden prostriedok, o ktorom sa Svätý Otec Pius XI. vyjadril, 
že je jedinečným prostriedkom pre večnú spásu duše - a tento prostrie-
dok sú duchovné cvičenia - exercície.
Prečo sú práve exercície jedinečným prostriedkom pre spásu duše?
1. Mlčanie: Pri exercíciach ideme do samoty a zachovávame mlčanie. 
Samota a mlčanie núti človeka k premýšľaniu.
2. Rozjímanie: Samota je začiatok. Duchovné cvičenia nám dajú viac ako 
samotu: rozjímaním o základných a večných pravdách, s ktorými sa obozná-
mime pri prednáškach na cvičeniach, nadobúda duša svetlo, v ktorom doká-
že rozoznávať veci podľa ich pravej hodnoty. Istý človek sa vrátil z exercícií. 
Jeho rodina sa mu bála oznámiť, že počas jeho neprítomnosti mu ukradli auto. 
Keď mu to však konečne oznámili, človek zostal pokojný a povedal iba: „Väčším 
nešťastím by bolo zomrieť v smrteľnom hriechu!“
3. Poriadok do svedomia: Exercície však nezostávajú len pri teoretickom rozu-
movaní. Pri nich dostávame praktický návod, ako dobrou životnou spoveďou 
(tzv. generálna sv. spoveď) vykonať poriadok vo svojom svedomí. Koľkých 
mnohé roky trápia nejaké výčitky svedomia. Ale znovu a znovu odkladajú to, 
aby si urobili poriadok. Počas exercícií máme k tomu čas i príležitosť.
4. Životný program: Poriadok, týkajúci sa našej minulosti, ešte nie je všetko. 
Exercície nám dávajú veľmi veľa pre našu budúcnosť. Človek si tam v kľu-
de zostaví životný program. Je upozornený na nebezpečenstvo a úskalia, 

ktoré mu hrozia, spozná cestu k večnému cieľu a prostriedky, ktoré mu pomáhajú 
k dosiahnutiu tohto cieľa.
Strach pred exercíciami
Napísali sme si niektoré výhody duchovných cvičení. Prečo aj tak, mnohí ľu-
dia, ktorí by mohli, sa ich predsa nezúčastnia? Hlavná príčina je strach.
1. Pred sebou: Veľa ľudí má strach pred svojím vlastným svedomím. Musia 
stále hovoriť, baviť sa alebo sa niečím zamestnávať, inak by nezniesli pohľad 
do svojej duše: tam by uvideli toľko sebaklamu, pretvárky, pokrytectva, se-
bectva, že by stratili úctu pred sebou. Strach majú pred svätou spoveďou, 
lebo v nej by museli samých seba pokoriť, žalovať na seba, čo by vo svojej 
pýche nezniesli. Lebo uznať svoje chyby, to znesie len pokorný človek. A na-
koniec, majú strach aj pred polepšením. Zlý duch im dokáže ukázať cnost-

ný život ako príliš namáhavý. A namáhať sa - toho 
sa boja. Čím viac diablovi povolíme, aby nás strašil, tým 
je to horšie. Jediný prostriedok je: rázne proti nemu za-
kročiť a neodkladať čnostný život na „neskoršie“.
2. Pred ľuďmi: Ešte iný strach odradzuje od duchovných 

cvičení: strach pred ľuďmi. Stačí, že niekto povie len nejakú posmešnú po-
známku: „Ty patríš tiež medzi tých svätuškárov?“ a hneď mnohí stratia 
odvahu, aby konali tak, ako im hovorí svedomie.
Proti tomuto strachu je dobrý prostriedok uvažovať o tom, čo povedal 

raz svätý Klement Mária Ho�auer: „Čo ľudia povedia, toho sa bojíš. 
A čo povie Boh, toho sa nebojíš?“

Odhaľme klamlivosť zlého ducha, ktorému tak veľmi záleží 
na tom, aby sme si svoje duše nezachránili a ktorý nás toľko odrádza 
od duchovných cvičení. Najlepší prostriedok proti tomu, čo nám naho-
vára (nemáme čas, máme strach, nič mi to nedá...) - je vykonať opak: ak 
sa o nejakých duchovných cvičeniach dozviem, prihlásim sa na ne...

Uvedomme si, že výhovorka typu „Nemám čas!“ príliš neobstojí, lebo keby 
nás napríklad vyžrebovali v TV súťaži a my by sme vyhrali milión euro a mu-
seli by sme si cenu prevziať na určenom mieste (ďaleko od domova), veru by 
sme si čas (aj dovolenku z práce) určite našli! A potom, ak by naozaj nevyhovo-
val jeden termín duchovných cvičení, exercícií sa konáva počas roka viacero.

Zistime si, kedy sa duchovné podujatia konajú a ihneď sa prihlásme, 
aby nemal zlý duch šancu nám to vyhovoriť. Jedného dňa budeme žehnať tej 
chvíli, kedy sme sa prihlásili, lebo účasťou na duchovných cvičeniach si za-
chraňujeme svoju vlastnú dušu.

Existuje niekoľko druhov exercícií, či duchovných obnôv. Poraďme sa 
s kňazom, alebo s iným vhodným človekom, ktorý nás usmerní pri správnom 
výbere, pre nás najvhodnejších duchovných cvičení.

Stanislav Čúzy

Z á c h r a n a  d u š í  -  E X E RC Í C I E



Dňa 30. septembra 2008 otec arcibiskup Mons. Stanislav Zvolenský udelil cirkevné 
schválenie slovenskému prekladu modlitby k svätému Izidorovi, patrónovi internetu, 
čo vyvolalo veľký ohlas v médiách i v radoch veriacich. Prinášame vám odpovede na 
najčastejšie otázky.

Prečo je potrebná takáto modlitba?
Veriaci kresťan má na pamäti slová Pána Ježiša, ktoré viackrát odznievajú v evanje-

liách: „Modlite sa...!“ Modlitba dokáže dať človeku úľavu, ale aj posilu. Modliť sa mô-
žeme pred jedlom i po ňom, pred operáciou v nemocnici, pred jazdou v aute a pod. 
Mnohé činnosti, či zamestnania majú aj svojich patrónov, napr. hasiči prosia o ochranu 
sv. Floriána, pocestní a vodiči sv. Krištofa.

Svätí sú osoby, ktoré už počas svojho života vynikali čnosťami, ktoré boli na osoh 
ľuďom (milosrdenstvo, láskavosť, zakladanie škôl, nemocníc, pomoc najbiednejším...) 
a boli oddaní Kristovi, častokrát až tak, že za vieru obetovali aj svoj život (mučeníci). 
Katolícka Cirkev verí, že títo mužovia a ženy sú v nebi a prihovárajú sa za nás priamo 
u Pána Boha podobne, ako sa môže žĳúci človek prihovárať za nás u niekoho druhého
tu na zemi. 

Internet, je mimoriadne rozšírené médium a dnes má k nemu prístup skoro každý. 
Tí, ktorí s ním prichádzajú do kontaktu denne vedia, že okrem dobrých a užitočných 
vecí obsahuje aj veci škodlivé, najmä v oblasti morálky a etiky. Ako príklad spomeňme 
prílišnú anonymitu, voľnosť, nedôveru, hádky a urážky v diskusiách, ba aj stránky s 
obsahom proti dôstojnosti človeka. Niektorí bohoslovci, ktorí pred nástupom do semi-
nára profesionálne pracovali v oblasti výpočtovej techniky, si uvedomili, že tak, ako sa 
môžme utiekať pod ochranu patróna pred cestovaním, bolo by dobré aj pri práci s in-
ternetom mať ochrancu pred morálnymi nástrahami, ale i pomocníka pri konaní dobra 
cez internet.

Kto určil, že patrónom internetu bude sv. Izidor?
Španielski informatici z Observačnej služby internetu v Barcelone, inšpirovaní údaj-

mi a odporúčaní Pápežskej rady pre masmédiá navrhli sv. Izidora za patróna internetu 
a užívateľov počítačov. Dôvodom je aj najvýznamnejšie dielo svätca - Etymologiarum 
- ucelený zborník informácií z rozmanitých oblastí života a vedy (paralela k internetu). 
Patronát potvrdil v roku 2001 počas púte do Španielska pápež Ján Pavol II.

Kto je sv. Izidor?
Sv. Izidor Sevillský, ktorý má sviatok 4. apríla, žil v 6.-7. storočí v Španielsku. Okrem 

bohumilého života kresťana, neskôr biskupa, sa vyznačoval aj skvelými kázňami a ar-

gumentačnými schopnosťami proti bludom vtedajšej doby (najmä ariánskemu). 
Vyučoval ľud, písal knihy, vysvetľoval pravdy viery. Túžil, aby každý, kto chce, sa 
mohol dostať k informáciam a tak sa snažil medzi ľudom pestovať vzdelanosť.

Prečo nestačia len vlastné slová a treba oficiálny text? 
Je dôležité správne rozlišovať medzi súkromnou modlitbou a verejnou modlit-

bou. Modlitba súkromná je tá najimtímnejšia vec, prostredníctvom ktorej hovorím 
s Bohom. Môžem sa mu v osobnej modlitbe posťažovať, vyžalovať, poďakovať... 
Hovorím Bohu zo svojho vlastného srdca tak, ako to cítim. Nemusím brať ohľad na 
nikoho druhého. Hovorím to však v tichosti srdca, v samote.

Verejná modlitba slúži na zjednotenie sa viacerých ľudí v jeden hlas. Musí 
byť aj „trefná“, ale zároveň aj do určitej miery všeobecná. Okrem kvalitnej for-
málnej textovo-poetickej stránky (oslovenie Boha, príčiny prednášania a predlo-
ženie prosby) musí spĺňať aj bezchybnú obsahovú (vieroučno-teologickú) stránku. 
Udelenie cirkevného schválenia na šírenie textu (IMPRIMATUR) ich potvrdzuje a 
dáva možnosť, aby sa modlitba rozšírila medzi veriacich. 

Kedy sa treba modliť túto modlitbu?
Mimoriadne dôležité je podotknúť, že schválenie modlitby nie je v žiadnom prí-

pade príkazom sa ju modliť pred každým kliknutím na ikonku internetového pre-
hliadača. Vždy je možné sa pomodliť aj vlastnými slovami. Ale: koľkí sme to pred 
prácou na internete robili, kým sme sa nedozvedeli o modlitbe ku sv. Izidorovi?

Tak, ako si ráno vzbudzujeme úmysel konať dobro na celý deň, rovnako úmy-
sel konať dobro na sieti stačí si vzbudiť raz denne alebo podľa individuálnej potre-
by jednotlivca.

Kto je autorom modlitby?
Modlitba, o ktorej hovoríme, nepochádza z pera sv. Izidora, ktorý vo svojej 

dobe nepoznal internet, ale vytvoril ju páter J. Zuhlsdorf. Je to katolícky kňaz, kto-
rý veľmi plodne pôsobí aj na internete. Venuje sa liturgii a na svojom webe veľmi 
prístupne širokej verejnosti vysvetľuje pravdy katolíckej viery.

O modlitbe k sv. Izidorovi sme sa dozvedeli od našich priateľov. My sme sa 
elektronicky skontaktovali s pátrom Zuhlsdorfom, ktorý nám odporučil, aby sme 
požiadali biskupa o cirkevné schválenie, ak ju chceme u nás rozširovať. Modlitbu 
sme preložili z latinského jazyka do slovenčiny a predložili sme ju otcovi arcibis-
kupovi na schválenie. Tak sa slovenská verzia modlitby zaradila medzi ďalších 25 
jazykových verzií vo svete.

Vďaka všetkým, ktorí sa zapojili do schválenia modlitby.
Michal Fratrič

Patrón internetu: svätý Izidor Sevillský

> X< R Adresa: http://www.adsum.sk ?
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Juraj Selepčéni - Pohronec
Širšej verejnosti meno kardinála Petra Pázmányiho, ktorého sme predstavili 

v minulom čísle časopisu ADSUM, snáď netreba bližšie opisovať. V tieni tohto 
veľkého arcibiskupa a uhorského prímasa, sa však nachádza meno osobnosti 
- Slováka krvou i duchom - Juraja Selepčéniho - Pohronca. Je na veľkú škodu,
že o tomto velikánovi Uhorska, nástupcovi po Petrovi Pázmányim, kňazovi, 
biskupovi, arcibiskupovi, uhorskom prímasovi, miestokráľovi Uhorskom, žu-
panovi Tekovskej stolice a diplomatovi, vieme tak málo. Tento nábožný, dob-
rosrdečný, rozvážny, čestný, cieľavedomý a inteligentný Slovák, ktorý patril 
medzi najvýznamnejších cirkevných hodnostárov a politikov strednej Európy 
v 17. storočí, sa môže hrdiť titulom záchranca Viedne, ktorý mu právom patrí!

Narodil sa ako syn pastiera 24. apríla 1602 v Slepčanoch, pričom pokrstený 
bol vo Vieske nad Žitavou. Ako šesťročný, v roku 1608, stratil oboch rodičov 
a ujal sa ho zeman Ladislav Selepčéni-Pohronec, ktorý býval vo Svätom Kríži 
nad Hronom. Tu pobudol len niekoľko mesiacov, keďže začal chodiť do školy 
v Trnave a žil u Františka Selepčéniho-Pohronca, trnavského kanonika, brata 
Ladislava. Ako deväťročný chlapec nastúpil za pastierika na ostrihomskú kapi-
tulu, kde sa neskôr, v roku 1617, stretol s kardinálom Petrom Pázmányim, kto-
rý tam robil vizitačnú návštevu. Kardinál si všimol bystrosť a túžbu po vzde-
laní malého Juraja a ako pätnásťročného mu umožnil študovať na gymnáziu 
v Trnave a v roku 1627 ho poslal na štúdiá do Ríma. Ako bohoslovec vynikal 
v učenosti a aj v čnostiach a v roku 1635 bol vysvätený za kňaza. Po návrate 
na Slovensko začal pôsobiť v Senci.

Doba, v ktorej Juraj Selepčéni-Pohronec žil, sa vyznačovala búrlivý-
mi nepokojmi v Uhorsku, pričom Európou sa valila vlna protestantizmu 
a Tureckých vpádov. Nestabilná bola najmä šľachta, ktorá rýchlo konvertovala 
na nekatolícku vieru, chcejúc kolaborovať s Turkami proti Habsburgovcom. 
V 17. stor. sa katolíci zaktivizovali v tzv. protireformácii (nenásilnej), v ktorej 
bol aktívny aj Juraj Selepčéni - Pohronec. 3. januára bol Selepčéni ustanovený 
za ostrihomského kanonika a krátko na to aj za kancelára arcibiskupského úradu 
v Trnave. Dňa 19. marca 1637 zomiera kardinál Pázmányi a Selepčéni bol smú-
točným kazateľom na jeho pohrebe. Pázmányiovým nástupcom sa mal stať 
Imrich Lósy, avšak Svätá Stolica mala voči nemu isté výhrady. Preto cisársky dvor 
posiela Juraja Selepčéniho do Ríma, aby sa tam zasadil za kandidatúru Lósyho 
na ostrihomského arcibiskupa. Kanonik Juraj Selepčéni - Pohronec toto prvé 
diplomatické poslanie vybavil podľa želania cisára, za čo ho cisár ustanovil 
opátom Sv. Heleny vo Földvári a prepoštom Sv. Juraja de Viridi Campo.

Na jar v roku 1641 cisár poslal Selepčéniho ako vyslanca do Carihradu. Jeho 

úlohou bolo vyjednávať u sultána Ibrahima pod-
mienky na uzavretie mieru medzi cisárom a sul-
tánom. Mier bol uzavretý a mierová zmluva bola 
podpísaná v r. 1642 v Söni. Cisár vysoko hodnotil 
Selepčéniho aktivity a vymenoval ho za titulárne-
ho biskupa novienskeho a priznal mu aj hodnosť 
pilišského opáta. Selepčéni v r. 1644 ako cisárov 
splnomocnenec ešte dvakrát navštívil budínskeho 
pašu, dvakrát Sedmohradsko a raz Poľsko, kde ako 
diplomat vykonal veľa prospešnej práce.

Keď v auguste 1644 zomrel uhorský kancelár 
Štefan Bosňák (brat Žofie Bosňákovej), cisár na jeho
miesto vymenoval Juraja Selepčéniho - Pohronca. 
V decembri 1645 v zastúpení cisára Ferdinanda III. 
dojednal mier s Jurajom I. Rákocim. Mier bol 
podpísaný v Linzi. Dňa 18. apríla 1648 ho cisár vymenoval za nitrianske-
ho biskupa a čoskoro na to aj za prezidenta Uhorskej kráľovskej kancelárie. 
V roku 1657 nástupca Ferdinanda III., Leopold I., vymenoval Selepčéniho aj 
za kaločského arcibiskupa. Selepčéni vtedy sústredil vo svojich rukách prak-
ticky všetku moc v Kráľovskom Uhorsku. 

Juraj Selepčéni-Pohronec bol vysokej, priam majestátnej postavy. Ako ka-
zateľ i rečník poslucháčov priam fascinoval. Dobre ovládal okrem rodnej slo-
venčiny niekoľko cudzích jazykov, vrátane turečtiny. Mal vynikajúcu pamäť 
a mimoriadny úsudok i v tých najzložitejších situáciách sa vedel správne roz-
hodnúť. Svoje schopnosti dal plne do služby Katolíckej cirkvi a do boja proti 
tureckej expanzii. S veľkým zápalom sa zúčastňoval nenásilnej rekatolizácie 
a po smrti kardinála Pázmányia v druhej polovici 17. storočia sa rekatolizácia 
v Uhorsku diala pod vedením Juraja Selepčéniho - Pohronca.

Z vlastnej skúsenosti vedel, čo znamená pomocná ruka podaná v pravej 
chvíli a preto neľutoval vlastné finančné prostriedky pre podporu štúdia mno-
hých nadaných chudobných chlapcov. Desiatky mladíkov, najmä zo sloven-
ského prostredia sa stali kňazmi, ba aj biskupmi, vďaka nezištnej finančnej
podpore arcibiskupa Selepčéniho. Arcibiskup Juraj Selepčéni - Pohronec nikdy 
neľutoval ani námahu ani finančné prostriedky na boj proti Turkom. Keď sul-
tánov veľkovezír Kara Mustafa v roku 1683 s takmer dvestotisícovou armádou 
pochodoval na Viedeň, arcibiskup Selepčéni venoval z vlastných prostriedkov 
500 000 zlatých na obranu Viedne, čo bola v tej dobe obrovská suma. Za svo-
je celoživotné cirkevné, politické a diplomatické aktivity a najmä za túto ob-
rovskú finančnú podporu arcibiskup Selepčéni-Pohronec dostal honosný titul
„Záchranca Viedne“. Zomrel v roku 1685 a je pochovaný v Mariazelli.

Stanislav Čúzy
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Týmto článkom by som vám chcel predstaviť novú sériu článkov o pútnic-
kých miestach Bratislavskej a Trnavskej arcidiecézy. Púte a pútnické miesta majú 
totiž v našej viere osobitné miesto. Ľudovo je to mnohokrát vyjadrené slovami: 
„To je naozaj premodlené miesto. Cítim sa tam veľmi dobre.“ Skutočne jestvujú 
miesta, kde môžeme povedať, že sa nebo spája so zemou. Bolo by veľmi dobré, 
aby sme si znovu pripomenuli, čo pútnické miesta znamenajú a aký majú zmy-
sel. Prečo ešte dnes putovať, alebo chodiť na púte? Nemôžeme sa pomodliť aj 
doma? Nie je to prežitok, ktorý už nepatrí do moderného sveta? Všetky tieto 
postoje nás vedú k tomu, aby sme sa pozreli na dôvody, prečo majú kresťania 
tieto miesta navštevovať.

Ponajprv si môžeme pri-
blížiť, ako to bolo v prvých 
storočiach, keď kresťanstvo 
prenikalo zo Svätej zeme 
do jednotlivých častí sveta. 
Prvým pútnickým miestom 
sa stala práve Svätá zem. 
Sem začali prichádzať kres-
ťania, aby si pripomínali ži-
vot, smrť a zmŕtvychvstanie 
Pána Ježiša Krista. Približne 
zo 4. storočia, máme zachy-
tené presné správy, ako ta-
káto púť vyzerala. Napísala 
o tom pútnička Egéria, 
v diele Itinerarium Egeriae. Strávila vo Svätej zemi tri roky. Opisuje naprí-
klad, ako pútnici slávili Narodenie Pána, štyridsaťdňový pôst pred Veľkou 
nocou, Veľkonočné sviatky a ďalšie udalosti. Veriaci sa schádzali na modlitby 
pred úsvitom, cez pôst aj v polovici predpoludnia (názov tertia je podľa roz-
delenia dňa), každý všedný deň na poludnie (sexta), uprostred popoludnia 
(nona) a v podvečer. V nedeľu namiesto denných modlitieb mali svätú omšu, 
ktorá im zabrala väčšinu predpoludnia. Večer sa zúčastňovali na tzv. lucer-
náriu. Mnohé vigílie prebdeli od večera do rána (napr. Veľkonočnú vigíliu). 
Robili to všetci veriaci, bolo to samozrejmé. Spievali sa hymny a piesne, kto-
ré viedli kňazi, diakoni, klerici a taktiež mnísi, ktorí mali rozdelené služby, 
aby bdeli s ľudom. Sláveniam predsedal biskup a pred rozpustením veriacich 
udeľoval každému osobitné požehnanie. Často putovali v procesiách od jed-
ného kostola k druhému (tzv. štácie), napríklad z Kalvárie na Olivovú horu, 
na Sion, do Betlehema, do Betánie - Lazária, kde býval svätý Lazár a jeho ses-
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try Mária a Marta, kam Pán Ježiš obzvlášť rád chodieval. Zhromažďovali sa 
na miestach, ktoré boli v evanjeliu uvedené a čítali tieto state. Pri smutných uda-
lostiach, napríklad Judášovej zrade, zapretí a utrpení Pána, všetci trpko plakali. 
Počas štyridsaťdňového pôstu pred Veľkou nocou, sa väčšina ľudí, ktorí to zvlád-
li, postili tak, že jedli iba v sobotu a v nedeľu po bohoslužbách. V iné dni týždňa 
nejedli. Keď slávili sviatky, bolo to skutočné slávenie, mnohokrát celodenné. Celé 
dni a noci boli naplnené liturgiou a slávením, nebolo možné to neprežiť.

Pozrime sa ešte, ako to vyzeralo v Marianke v 18. storočí, predtým než Jozef II. 
výrazne obmedzil tieto púte a tým toto miesto veľmi poškodil. V análoch sa uvá-
dza, že napr. 8. septembra - hlavný sviatok Narodenia Panny Márie - sa v roku 
1715 rozdalo 15.000, r. 1718 - 8.000 a r. 1726 až 42.000 svätých prĳímaní. Hlavným
cieľom púte bolo zmieriť sa s Bohom, pristúpiť k sviatosti zmierenia, napraviť svoj 
život a prosiť o požehnanie. Na tieto úmysly ľudia často obetovali púte. A diali 
sa skutočne veľké veci. Mnohí chromí začali chodiť, slepí videli, mnohé depresie 
a duševné bolesti prestali a mnoho, mnoho iných vecí, ktoré sú zaznamenané 
v kronikách farských úradov pútnických miest.

Prečo vlastne tieto miesta máme? Odpovedať by sme si mohli tým, že sme ich 
nevynašli my, ale že sa Boh na týchto miestach osobitným spôsobom začal dotý-
kať ľudských sŕdc. Začali sa diať rôzne, aj nadprirodzené veci, ktoré nás uistili 
v tom, že Boh skutočne žĳe a pôsobí. Viera na týchto miestach je obyčajne silnej-
šia, aj keď treba povedať, že Božie pôsobenie nefunguje „automaticky“ ako min-
ca v automate. Pútnici sa veľa postili, modlili, obetovali svoje putovanie, urobili 
predsavzatie zmeniť svoj život, napraviť svoje hriechy a už viac ich nepáchať. 
Preto Boh zasiahol a zasahuje i dnes.

Ako sme na tom teraz? Starší väčšinou spomínajú, ako to bývalo kedysi. Práve 
preto by som rád ponúkol tieto články, aby sme znovu mohli spoznať, prečo nav-
štíviť pútne miesto. Sú to miesta osobitných milostí, na ktorých sa Boh rozhodol 
pôsobiť a preto túto milosť treba využiť. Je potrebné modliť sa srdcom, úprimne, 
jednoducho a s vierou. Kto je schopný, môže sa postiť. Tým sa naše zmysly, ktoré 
sú tak otupené televíziou, internetom, obrazmi a hlukom očisťujú. Kto sa nemôže 
postiť v jedle, môže obetovať iné veci. Veď život kresťana je práve láska v obeto-
vaní sa.

Okrem tých úmyslov, na ktoré obyčajne človek myslí (svojich blízkych, rodinu 
a iné), by som rád spomenul ešte modlitbu za kňazov. Spolupracovníci Svätého 
Otca - Kongregácia pre klérus - zvlášť odporúča i duchovnú adopciu kňaza, teda 
adoptovať si kňaza, za ktorého sa budem modliť. Dnes je to veľmi potrebné a
od toho bude závisieť naša budúcnosť. Preto všetkým čitateľom želám, aby vyu-
žili milosti na pútnych miestach, aby tam našli pokoj svojej duše a aby si vybrali 
aspoň jedného kňaza, za ktorého sa budú pravidelne modliť.  

                                                                                                         Ivan Barus 
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Ako na to?
Pri hľadaní vo Svätom písme treba najskôr zistiť, v ktorej časti (knihe) 

budeme hľadať. Napr.: „Gn“ znamená Kniha Genezis; „Ex“ znamená Kniha 
Exodus. Skratky kníh sú uvedené v každej Biblii, zvyčajne na jej začiatku.

Ďalej nasleduje číslo kapitoly a potom číslo verša. Ak teda vidíme niekde 
súradnice Jn 14, 6, znamená to, že vo Svätom písme nájdeme knihu Evanjelium 
podľa Jána, štrnástu kapitolu a verš šiesty, kde sa píše: „Ja som cesta, pravda a 
život. Nik nepríde k Otcovi, iba cezo mňa.“

Podarilo sa vylúštiť tajničku? Ak je naporúdzi mobil, je možné znenie poslať 
aj formou SMS správy, s Vašimi údajmi, v tvare: „MENO PRIEZVISKO ULICA 
MESTO PSC ZNENIE TAJNICKY“ na naše redakčné telefónne číslo 0904 573 129.

Alebo napíšte bežnou poštou znenie tajničky na adresu redakcie:
  KSCM - ADSUM časopis bratislavských seminaristov
  Kapitulská 26
  811 01  Bratislava

Správna odpoveď z minulého čísla bola: „NANEBOVZATIE...“. Vecné 
ceny a ročné predplatné nášho časopisu zasielame Ladislavovi Vašekovi  
zo Senice, M. Bogyóovej z Levíc a Margite Schwarzovej z Topoľčian. 

Výhercom BLAHOŽELÁME!

Tajnička - vezmi Sväté písmo a hľadaj...
Poznať Sväté písmo je jedna z veľmi dôležitých úloh každého kresťana. 

Cieľom našej tajničky bude, podľa súradníc v Biblii, vyhľadať a vpísať do voľ-
ných políčok meno osoby, ktoré sa nachádza v uvedenom verši. 

Gn 19, 27
 1 Kr 13, 4
Sir 49, 15

Est 5, 7
1 Sam 14, 8

Sk 5, 34
Jn 11, 24
Sk 16, 14


