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Hymnus na lásku

(1 Kor 13)

Keby som hovoril ľudskými jazykmi aj anjelskými,
a lásky by som nemal, bol by som
ako cvendžiaci kov a zuniaci cimbal.

ADSUM

A keby som mal dar proroctva a poznal všetky
tajomstvá a všetku vedu
a keby som mal takú silnú vieru,
že by som vrchy prenášal,
a lásky by som nemal, ničím by som nebol.
A keby som rozdal celý svoj majetok ako almužnu
a keby som obetoval svoje telo, aby som bol slávny,
a lásky by som nemal, nič by mi to neosožilo.
Láska je trpezlivá, láska je dobrotivá;
nezávidí, nevypína sa, nevystatuje sa,
nie je nehanebná, nie je sebecká, nerozčuľuje sa,
nemyslí na zlé, neteší sa z neprávosti,
ale raduje sa z pravdy.
Všetko znáša, všetko verí,
všetko dúfa, všetko vydrží.
Láska nikdy nezanikne.
Proroctvá prestanú, jazyky zamĺknu
a poznanie pominie.
Lebo poznávame len sčasti
a len sčasti prorokujeme.
Ale keď príde to, čo je dokonalé,
prestane, čo je len čiastočné.
Keď som bol dieťa hovoril som ako dieťa, poznával som ako dieťa
rozmýšľal som ako dieťa. Keď som sa stal mužom, zanechal som
detské spôsoby. Teraz vidíme len nejasne, akoby v zrkadle;no potom
z tváre do tváre. Teraz poznávam iba čiastočne, ale potom budem
poznať tak, ako som aj ja poznaný.
A tak teraz ostáva viera, nádej, láska, tieto tri;
no najväčšia z nich je láska.
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Ďakujeme vydavateľstvu LÚČ.
Rovnako ďakujeme všetkým, ktorí
prispeli k vydaniu tohto čísla.
Dobrovoľné príspevky na časopis
ADSUM môžete posielať na uvedené
číslo bankového účtu.

Radostní svedkovia
Drahí čitatelia, opäť držíte v rukách nové vydanie časopisu Adsum. To, čoho sme boli svedkami
v uplynulých dňoch, by som prirovnal k dokumentárnemu ﬁlmovému seriálu. Prečo? V chrámoch
postavených po celej zemeguli totiž Cirkev ľuďom
v čase Veľkého týždňa ako v seriáli na pokračovanie ukázala najväčšiu udalosť svetovej histórie.
V liturgii sa nám priebeh tejto udalosti nielen sprítomnil, ako sa to deje
na oltári pri každej sv. omši, ale i takpovediac zinscenoval.
Na Kvetnú nedeľu sme videli Ježiša, ktorého s palmami v rukách obdivujú
davy. Na Zelený štvrtok ho už pozorujeme, ako slávi s apoštolmi židovskú
Paschu. Umýva im nohy. Dáva im príklad služby a necháva sa ľuďom v podobe chleba a vína. Hneď nato je zatknutý, vypočúvaný. Odsúdia ho a popravia.
Na Veľký piatok už môžeme v našich kostoloch sledovať vyzdvihnuté utýrané
Ježišovo telo na kríži. Avšak scenár sa nekončí. Na tretí deň - my to slávime už
v predvečer na Bielu sobotu - Ježiš víťazoslávne vstáva z mŕtvych. Deﬁnitívne
opúšťa hrob, kde sa nenachádzal epigram: „Tu odpočíva XY“, ale hrob, na ktorý by sa hodilo napísať: „Tu odpočíva smrť“ - lebo tá bola porazená Ježišovým
vzkriesením.
Áno, Ježiš - Víťaz nad smrťou - vstáva a počas ďalších štyridsať dní dáva
učeníkom posledné pokyny. A dáva ich aj nám - mne i Tebe. Tu prestávame
byť pasívnymi divákmi, ale stávame sa hlavnými aktérmi deja. Hrdinami
s dôležitým poslaním: šíriť s radosťou všade, kde sme, svedectvo o Ježišovi,
o jeho láske, o jeho posolstve, o jeho cirkvi. O tom, že i nás vzkriesi k sláve. O tom, že i my raz vstaneme a vrátime sa domov, do vlasti, k Otcovi...
Pre túto úžasnú nádej - ba istotu - je kresťanstvo najradostnejším náboženstvom.
A kresťan najradostnejším stvorením na zemi.
Milí čitatelia, prajem Vám požehnané veľkonočné sviatky a želám, aby ste
boli za každých okolností radostnými svedkami Ježišovho zmŕtvychvstania.
Cyril Sitár
duktor KSCM
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Svätý Ján Almužník
Sv. Ján Almužník je východokresťanský svätý. Na kresťanskom Západe
je takmer neznámy. Keďže sa však jeho
relikvie dostali do bratislavského Dómu
sv. Martina, kde sa 23. januára slávi i jeho
liturgická spomienka, prinášame aspoň
základné údaje o živote tohto svätca.
Sv. Ján Almužník pochádzal z ostrova Cyprus vo východnom Stredomorí,
kde sa narodil niekedy v druhej polovici
6. storočia. Jeho pôvodným životným
cieľom nebolo duchovné povolanie. Bol
ženatý a mal viac detí. Ale netešil sa dlho
zo svojej rodiny. Skoro mu zomreli deti
i žena. Ján sa rozhodol predať majetok
a celkom sa venovať Božej službe a dobročinnosti.
Jánov hlboký duchovný život a jeho
charitatívna činnosť vyvolali v ľude
obdiv a úctu. Povesť o ňom sa rozšírila až do Carihradu, kde sa cisár Heraklius
rozhodol ustanoviť Jána za melchitského patriarchu v Alexandrii, v Egypte.
Bolo to niekedy koncom roku 610. Ján prĳal túto vysokú cirkevnú hodnosť iba
na veľké naliehanie, ale keď sa raz stal patriarchom, všetkými silami sa staral
o duchovné i hmotné potreby jemu zverených veriacich. Po zaujatí postu alexandrĳského patriarchu vydal svojim kňazom tento príkaz: „Bratia moji! Nepatrí
sa, aby sme sa viac starali o niečo iné ako o Spasiteľa Ježiša Krista. Iďte preto
po meste a spíšte mi mená všetkých mojich pánov, nevynímajúc ani jedného.“
No a keď mu bratia nerozumeli, akých pánov má ich nový biskup na mysli, Ján
Almužník situáciu vysvetlil slovami: „Tých, čo vy voláte žobrákmi a chudobnými, ja volám pánmi. Naozaj ich za takých považujem, lebo oni nám môžu
pomôcť do neba.“
Keď týchto „pánov“ zrátali, bolo ich v Alexandrii okolo sedem tisíc. Im sa
Ján Almužník ponúkol za otca a všetky svoje príjmy začal medzi nich rozdeľovať. Len takto osobným príkladom pohol srdciam boháčov, ktorí pochopili,
že rozdávať je viac ako dostávať.
Dbal o to, aby duchovenstvo viedlo príkladný život a aby hlásalo pravovernú náuku. Dal vybudovať i veľa nových kostolov. No najväčšmi sa vyznačil
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skutkami dobročinnosti, pre ktoré ho začali nazývať almužníkom. Jeho zásluhou boli vybudované viaceré sirotince, nemocnice a pôrodnice pre chudobné
ženy.
Keď bola obsadená Sýria a roku 614 Jeruzalem, Ján sa staral o utečencov
a pomáhal jeruzalemskému patriarchovi v obnove vojnou spustošeného patriarchátu. Keď sa však Peržania obrátili i proti Egyptu a ohrozovali Alexandriu,
Ján s pomocou cisárskeho miestodržiteľa odišiel z mesta. Pri zastávke na Cypre
strávil posledné chvíle života v meste Amathonte. Zomrel 11. novembra 619
alebo 620.
Sv. Ján Almužník bol najprv pochovaný v Amathonte na Cypre. Neskôr sa
spomína, že jeho telesné pozostatky sú uložené v Carihrade. Neskôr, po dobytí
Carihradu ich turecký vládca daroval uhorskému kráľovi Matejovi Korvínovi
(druhá polovica 15. storočia) a uložili ich v kráľovskej kaplnke v Budíne.
Po porážke pri Moháči v roku 1526 previezli telo svätca z Budína na Bratislavský
hrad a v roku 1530 uložili v Dóme sv. Martina. Tu mu dal v 17. storočí ostrihomský arcibiskup Imrich Esterházy vybudovať náhrobnú kaplnku vyzdobenú slávnym rakúskym sochárom Georgom Raﬀaelom Donnerom. Odvtedy sa
svätý alexandrĳský patriarcha uctieva i na slovenskej pôde.
V novembri roku 2005 bola generálna rekonštrukcia barokovej kaplnky
ako i vyčistenie rakvy a šiat svätca. Pri tejto príležitosti boli odobrané i relikvie
na osobitné uctievanie.
Zamyslime sa nad životným dielom svätého Jána a nechajme sa osloviť
jeho príkladom nesebeckej lásky k blížnym. Avšak bolo by to málo, len si povzdychnúť a pomyslieť si „svätý Ján Almužník oroduj za mňa“... Skúsme aj my,
zvlášť v tomto radostnom čase Pánovho triumfu
nad smrťou byť v rodine a ľuďom okolo nás príkladom láskavého prístupu prejaveného v konkrétnych činoch. K tomu nech nám všetkým pomáha orodovanie svätého Jána Almužníka.
Modlitba k svätému Jánovi Almužníkovi:
Všemohúci Bože, ty si svätého Jána Almužníka
obdaril nevšednou láskou voči biednym a núdznym;
na jeho príhovor nám pomôž, aby sme sa vymanili
z otroctva lakomstva a ochotne konali skutky milosrdenstva. Skrze Krista, nášho Pána. Amen.
Michal Orolín
foto: internet
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Ministérium lektorátu a akolytátu
Na posledný pôstny týždeň sa niektorí z nás výnimočne tešia. Naši bratia
tretiaci totiž prĳímajú ministérium lektorátu a štvrtáci ministérium akolytátu.
Sú to služby, ktoré sú udeľované prostredníctvom nástupcu apoštolov, a ktorými
sme poslaní mať osobitnú účasť na živote Cirkvi. Počas slávnostných svätých
omší, hneď po Bohoslužbe Slova, lektori
prĳímajú z rúk otca biskupa Sväté Písmo
so slovami: „Prĳmi knihu Písma Svätého
a verne podávaj ďalej Božie slovo, aby ono čím viac pôsobilo v srdciach ľudí.“
Pri ustanovení akolytov sa odovzdáva paténa s hostiou, pričom biskup hovorí:
„Prĳmi nádobu s hostiami na slávenie Eucharistie a buď taký, aby si mohol
dôstojne slúžiť Pánovmu stolu a Cirkvi.“
Lektori sú ustanovení na prednes čítaní zo Svätého Písma okrem evanjelia.
Je im odovzdaná osobitná úloha v Božom ľude, ktorá má základ v Božom slove.
Majú sa usilovať, aby sa u veriacich pri počúvaní posvätných čítaní vznietila
v srdci láska k Svätému Písmu a živý záujem oň. Ich zvláštnou úlohou je vyučovať deti a dospelých vo viere, k dôstojnému prĳatiu sviatostí. Ak treba, môžu
viesť prípravu tých veriacich,
ktorí z času na čas majú čítať pri liturgických úkonoch
Sväté Písmo.
Akolyti sú ustanovení
na to, aby pomáhali kňazom
a diakonom v ich službe
a ako mimoriadni rozdávatelia svätého prĳímania veriacim a chorým. Oni sami
sa musia usilovať poznávať
vnútorný, duchovný zmysel toho, čo konajú, aby tak
mohli denne prinášať Bohu
seba ako duchovnú a milú
obetu skrze Ježiša Krista.
Po prĳímaní pomáhajú kňazovi alebo diakonovi pri čistení
a usporiadaní posvätných ná-
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dob. V mimoriadnych okolnostiach možno akolytovi nariadiť, aby vystavil
na verejnú úctu veriacim Najsvätejšiu sviatosť. Ak treba, môže viesť prípravu tých veriacich, ktorí z času na čas majú pomáhať kňazovi alebo diakonovi
pri liturgických obradoch, napr. niesť kríž, sviece alebo konať podobné úkony.
Tieto úlohy bude vykonávať dôstojne, ak bude čoraz vrúcnejšie milovať najsvätejšiu Eucharistiu.
Hoci prĳatie týchto ministérií nezačleňuje do klerického stavu, ako to bolo
v čase po Tridentskom koncile, predsa si uvedomuje vážnosť týchto služieb.
Aj vďaka starostlivosti našich otcov špirituálov sa snažíme zodpovedne pripraviť, aby sme nie len prispievali našou službou k dôstojnému priebehu liturgických slávení, ale aby nás preniklo vedomie, že aj prostredníctvom vykonávania týchto úloh prinášame do sveta nášho Pána.
A�ila Nemes

Zelený štvrtok

Kňazstvo, ako tajomstvo Božej lásky,
pred ktorou sa cíti človek taký nehodný

Keď prestal hovoriť, povedal Šimonovi: „Zatiahni na hlbinu a spustite siete na lov!“ Šimon mu povedal: „Učiteľ, celú noc sme sa namáhali, a nič sme nechytili. Ale na tvoje slovo spustím siete.“ Len čo to urobili, chytili také množstvo
rýb, až sa im siete trhali. Preto dali znamenie spoločníkom, čo boli na druhej
lodi, aby im prišli pomôcť. Oni prišli a obidve loďky naplnili tak, že sa potápali. Keď to videl Šimon Peter, padol Ježišovi k nohám a povedal: „Pane, odíď
odo mňa, lebo som človek hriešny.“ Hrôza sa totiž zmocnila jeho i všetkých,
čo boli s ním, nad úlovkom rýb, ktoré chytili. Takisto aj Zebedejových synov
Jakuba a Jána, ktorí boli Šimonovými spoločníkmi. Tu Ježiš povedal Šimonovi:
„Neboj sa, odteraz budeš loviť už ľudí.“ A keď pritiahli lode k brehu, opustili
všetko a išli za ním. (Lk 5, 4-11)
Kňazstvo je dar, nezaslúžený dar, tajomný dar. Kňazstvo je výzva:
„Zatiahni na hlbinu a spustite siete na lov!“ (Lk 5, 4) Kňazstvo je aj fascinácia
nad nesmiernou láskou Boha k hriešnemu človekovi: „Pane odíď odo mňa,
lebo som človek hriešny.“ (Lk 5, 8) A kňazstvo je aj prĳatím Ježišovho: „Neboj
sa“ (Lk 5, 10) pred strachom z povolania, ktoré človeka presahuje. Svätý Otec
Ján Pavol II. o svojom kňazstve píše: „História môjho kňazského povolania?
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Tú pozná predovšetkým Boh. Každé kňazské povolanie vo svojej najhlbšej podstate je veľkým tajomstvom, je darom, ktorý nekonečne prevyšuje človeka. Každý
z nás kňazov to zažíva v priebehu celého svojho života veľmi intenzívne. Zočivoči veľkosti tohto daru cítime, akí sme na to nehodní.“
Kňaz nemá byť iba ohlasovateľom učenia Cirkvi, ale predovšetkým svedkom osoby Ježiša Krista. Sám sa musí s Kristom stretať, spoznávať ho a meniť
podľa neho svoje zmýšľanie, aby ho mohol prinášať ľuďom i za cenu utrpenia
a bolesti. Bez utrpenia a obiet by to nešlo. Preto kňaz musí byť nutne spojený s
Ježišom, aby náročnosť svojej služby zvládol. Nik nemôže dať, čo sám nemá. Svet
prahne po Kristovi, hoci by to mnohí popreli, je to fakt. Iba v Kristovi nadobúda
človek plnosť a pravé šťastie. A kto iný má zosobňovať vo svete Krista, ak nie
kňaz? Ľudia netúžia po múdrych, vzdelaných rečiach, takých majú dosť, oni túžia
po osobe, ktorá im pomôže hľadieť na Boha. A takou osobou je kňaz. Kňaz musí
žiť, čo verí.
Ak Pán vyzýva, dáva aj milosť k zvládnutiu povolania. Preto možno povedať,
že byť s Ježišom je najhlbším tajomstvom katolíckeho kňazstva. „Potom vystúpil
na vrch, povolal k sebe tých, ktorých sám chcel, a oni prišli k nemu. Vtedy ustanovil dvanástich, aby boli s ním a aby ich posielal kázať.“ (Mk 3, 13- 14)
Peter Kizek

Preklady
SVÄTÉHO PÍSMA
Otec Milan Sova nás vyučuje na hodinách biblistiky úvod do štúdia Svätého Písma. Sú to veľmi
zaujímavé poznatky, ktoré častokrát veľmi objasnia
náš pohľad na zjavené Božie Slovo.
My na prednáškach pracujeme so slovenským
katolíckym prekladom Biblie, avšak vieme, že existujú preklady nielen v iných jazykoch, ale aj preklady nekatolícke. V tejto súvislosti sme aj pre vás,
milí čitatelia Adsumu, otca Milana spýtali:
Prečo existuje také množstvo prekladov Svätého Písma?
Sväté Písmo je naozaj najprekladanejšou knihou
na svete. Nielenže bolo preložené do niekoľko stoviek rôznych jazykov a nárečí, ale v prípade svetových jazykov ako je napr. angličtina existujú desiatky
rozdielnych prekladov iba do tohto jediného jazyka. Určite to však nie je zbytočné. Je to dané predovšetkým vývojom jazyka. Aj keď si to možno celkom
neuvedomujeme, pravdou je, že každý jazyk – aj naša
slovenčina – sa neustále vyvíja, a preto sa aj prekladatelia usilujú ponúknuť Sväté Písmo čitateľom v jazyku, ktorý im je najprirodzenejší. Ďalší dôvod spočíva v tom, že jestvuje viacero spôsobov prekladania.
Napr. niektoré preklady sú príliš doslovné, v iných
je skôr snaha verne pretlmočiť myšlienky prítomné
v texte, a to často aj voľnejším spôsobom. A v neposlednom rade dôvodom veľkého množstva prekladov Svätého Písma je aj ten, že žiaden preklad nieje
dokonalý, v každom preklade je stále čo vylepšovať.
Odkiaľ sa čerpá alebo čerpal zdroj prekladu?
V našej Katolíckej Cirkvi sa dlhé storočia Sväté
Písmo čítalo väčšinou iba v latinskom jazyku, čo už
bol preklad z pôvodných hebrejských, gréckych a ara-
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SSLic. Milan Sova
Rodisko: Piešťany
Teologické štúdiá:
Roku 1992 nastúpil do kňazského seminára v Bratislave.
Od roku 1995 do roku 1998
pokračoval v štúdiu na
Pápežskej univerzite Sancta
Croce v Ríme.
V roku 1998 vysvätený za
kňaza. Do roku 2002 študoval na Pápežskom Biblickom
Inštitúte v Ríme, kde si urobil
licenciát zo Svätého písma.
Od toho istého roku vyučuje
na Rímskokatolíckej Cyrilometodskej bohosloveckej fakulte v Bratislave.
Predmety: Starý zákon, hebrejčina, gréčtina
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mejských textov. Najpoužívanejším
latinským prekladom bola tzv.
Vulgáta, ktorú pripravil sv. Hieronym
na prelome 4.-5. st. po Kr., a ktorá sa
stala aj oﬁciálnym textom Svätého
Písma v Katolíckej Cirkvi. Ak predsa
len došlo v prostredí Katolíckej Cirkvi
k rozhodnutiu pripraviť preklad
do nejakého národného jazyka, dlhé storočia bolo takmer pravidlom, že sa prekladalo práve z latinskej
Vulgáty
sv.
Hieronyma.
V
posledných
desaťročiach
sa
však
aj v prostredí Katolíckej Cirkvi začala dávať prednosť textom Svätého Písma v pôvodných jazykoch, a tak sa prekladá väčšinou priamo z hebrejčiny, gréčtiny a aramejčiny.

Veriaci sa často sťažujú, že pri čítaní Svätého Písma mu veľa krát nerozumejú.

Mali by sme používať výhradne katolícky preklad? Je lepší od ostatných?

Myslím si, že na niektoré otázky sa jednoducho odpovedať nedá a toto je určite
jedna z nich. Ak je pre nás Sväté Písmo naozaj slovom, ktoré sa stalo naším každodenným pokrmom, tak často sa nám asi stáva, že nás veľmi osloví text, ktorý sme
si nikdy predtým osobitne nevšimli. Za iných okolností alebo po určitom čase to však
môže byť niečo z úplne opačného spektra. A tak by som chcel na položenú otázku
odpovedať diplomaticky a dúfam, že aj pravdivo: Mojou najobľúbenejšou knihou
Svätého Písma je vždy iná kniha.

Ako som už povedal, žiaden preklad nie je dokonalý. Avšak v prípade prekladov,
ktoré majú schválenie Katolíckej Cirkvi, môžeme mať aspoň istotu, že daný preklad
neobsahuje žiaden vieroučný omyl. Existujú totiž aj preklady, ktoré pripravila napr.
nejaká kresťanská sekta, a môže tu byť nebezpečenstvo, že niektoré pasáže by mohli
byť zámerne preložené tak, aby podporovali učenie tejto sekty. Ďalšou výhodou katolíckych prekladov je aj skutočnosť, že
v nich väčšinou nachádzame aj pomerne obsiahle poznámky,
ktoré nám biblický text objasňujú. Inak súkromne môžeme čítať
akýkoľvek preklad Svätého Písma, no v prípade prekladov bez
schválenia cirkevnou autoritou musíme byť pozornejší zvlášť
pri tvorení nejakých vieroučných záverov.
Aké miesto má podľa vás Sväté Písmo v živote Cirkvi?
Myslím si, že všetci dobre vieme, aké miesto by Sväté Písmo
malo mať v živote každého z nás. Vieme, že je to živé Božie slovo, ktoré by malo byť naozaj naším každodenným pokrmom.
Mám však dojem, že ľudí, ktorí to skutočne pochopili, a pre
ktorých sa Sväté Písmo naozaj stalo neodmysliteľnou súčasťou ich života, je ešte stále pomerne málo. V živote celej Cirkvi
je Sväté Písmo naozaj – zvlášť po Druhom vatikánskom koncile
– veľmi prítomné. No myslím, že všetci máme čo naprávať, aby
bolo ešte prítomnejšie aj v živote nás, jednotlivých veriacich.
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Čítať s úžitkom Sväté Písmo nie je jednoduchá záležitosť. Sväté Písmo sa sformovalo približne pred 3000 – 2000 rokmi. Jeho zostavovateľmi a prvými čitateľmi boli
ľudia, ktorí žili v úplne odlišných podmienkach a v mnohom úplne inak zmýšľali.
Vo Svätom Písme sa ďalej spomínajú rôzne skutočnosti, ktoré dnes už nejestvujú,
a ktoré si často už ani nevieme poriadne predstaviť. Preto čítanie Svätého Písma
nepochybne vyžaduje od čitateľa, aby mal určitú biblickú kultúru. A túto kultúru
si treba samozrejme osvojiť. Pre plodné čítanie Svätého Písma je preto v podstate
nevyhnutné študovať aj mnohé ďalšie veci, a to už často naozaj vyžaduje veľa úsilia i času. No myslím, že aj z vlastnej skúsenosti môžem potvrdiť, že táto námaha
sa určite oplatí.
Ktorá z kníh Svätého Písma je vaša obľúbená?

Vy sám ste sa podieľali na preklade Svätého Písma. Čo to obnášalo?
Práca na preklade Svätého Písma je asi v prvom rade veľmi náročná na čas. Priznám sa, že veľmi často som mal z toho
zmiešané pocity. Viackrát sa mi totiž stalo, že napr. po dvoch
- troch hodinách intenzívnej práce som s hrôzou zistil, že sa mi
za celý ten čas podarilo preložiť iba jeden jediný verš. Ak je totiž
vo verši nejaká nejasnosť, je treba pracovať so slovníkmi, overovať si gramatiku, komentáre a viaceré už existujúce preklady, a v extrémnom prípade sa to môže naozaj dostať až niekam
k dvom - trom hodinám. No s pocitom hrôzy z času, ktorý medzitým uplynul, sa potom väčšinou spájala aj nádej, že ten čas
nebol premárnený. Preto tie zmiešané pocity. No za možnosť
prekladať Sväté Písmo som určite veľmi vďačný.
Za rozhovar ďakuje
Radovan Rajčák
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„Poznanie“ ktoré zabíja...
Astrológia a veštenie nepatria ku kresťanovi!
Hovorí sa, že zakázané ovocie chutí najlepšie,
ale čo potom s jeho dôsledkami?! Z knihy Genezis vieme, čo človeka čaká, keď chce byť pánom sám sebe
a nerešpektuje, čo rešpektovať má. Ak by Boh chcel,
aby sme poznali svoju budúcnosť, ak by sa to zhodovalo s Jeho Prozreteľnosťou, určite by sme takú danosť
mali. Avšak kresťansky rozmýšľajúcemu človeku je
na prvý pohľad jasné, že ak by vedel, čo sa stane zajtra,
budúci týždeň, o rok, nepotreboval by komunikovať
s Bohom. Bola by potretá naša slobodná vôľa - nastal
by chaos.
To, že i dnes žiaľ mnoho
ľudí prĳíma, ba vyhľadáva možnosti získania informácii o svojej budúcnosti, je nesporný fakt. A tak sa
v našej spoločnosti doslova množia veštecké poradne
a obchodne raﬁnovaní podvodníci, nazývajúci sa vykladačmi snov, „liečitelia“, a šarlatáni, fungujúci napr.
na tarotových kartách (a je úplne jedno, či ide o anjelský, Rőhringov, alebo egyptský Tarot). Tlačia sa na tisíce balíčkov a môže si ich dnes kúpiť úplne každý v bežných kníhkupectvách,
či prostredníctvom internetu a vykladať ako chce a komu chce. Nemusíme mať
špeciálne vedomosti z tejto oblasti k tomu, aby nám bolo jasné, že kolekcia obrázkových kariet (najčastejšie 78 kusov) nemôže „odhaliť“ našu budúcnosť,
morálny stav, alebo tajné, ešte pred nikým nevyslovené túžby (podľa toho,
na čo sa kariet pýtame). Je to blud a klamstvo! Ak by sa ale predpovedané veci
napĺňali, je jasné, že je v tom iná sila ako „sila“ kariet. Božia to určite nebude,
ostáva len tá druhá...
Preto tento článok už samotným nadpisom odsudzuje pôvod takéhoto poznania a prisudzuje mu deštrukčný charakter. Vie sa o prípadoch, kedy
sa najmä bohatí a vplyvní ľudia (o takých majú vykladači najväčší záujem) po návšteve veštcov tak veľmi
naviazali na ich predpovede, že bez konzultácie s nimi
neurobili ani tie najmenšie rozhodnutia. Úplne sa nechali zotročiť, manipulovať a dokonca neváhali ani prepísať celé svoje majetky na ich kontá. Môže byť Božia
vôľa naklonená k takémuto otroctvu?!
Vrcholom ľudskej hlúposti je „viera v znamenia“,
v zmysle súvislosti medzi ľudskými osudmi a zodia-
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kom (pásom okolo zdanlivej dráhy Slnka, v ktorom sa pohybuje Slnko a planéty a ktorý je rozdelený na 12 znamení
podľa 12 zvieratníkových súhvezdí).
Fakt, že každý z nás sa narodil v dákom časovom rozmedzí rozdelenom do 12 časových úsekov (napr. 21.4.-21.5.
je obdobie Býka) a že to môže prispieť k našej všeobecnej
telesnej a psychickej konštrukcii, je holý nezmysel. Veriť,
že naše predispozície - telesné, či mentálne predurčujú nebeské telesá a že by bol aj pre nás platný napr. starorímsky nápis
na jedných slnečných hodinách: „Sine sole nihil sum“, „Bez Slnka som ničím“
je hlúposť. Pravdaže Slnko je nevyhnutné k životu na zemi, ale okrem svojich
fyzikálnych vlastností nemá nič, prečo by sa mu mal pripisovať božský rozmer,
ako to bolo v starých kultúrach (Egypt).
Aj výroky typu: „hviezdy mi hovoria“ (vzdialené desiatky a stovky svetelných rokov), „podľa vášho vzťahu k planéte Mars“, „terajšia konštelácia hviezd
vás predurčuje ku konﬂiktom s vaším partnerom, radšej sa mu vyhýbajte“ atď.,
sú proti kresťanskej mravouke. Jednoduchému sedliakovi so zdravým rozumom
musí byť jasné, že neživé, nerozumné telesá, ani len nepohybujúce sa podľa toho
ako chcú (nemajú vôľu ani rozum), ale ako musia, podľa zákonov prírody (ktorých nesporným autorom je Boh - teda nie náhodne), nemôžu mať vplyv na naše
rozhodovanie alebo budúce skutočnosti!
Isteže pri niektorých fyzikálnych zmenách (spln Mesiaca, ktorý ako jediný
so Slnkom má na našu planétu reálny vplyv - lebo Mesiac je nám zo všetkých telies
najbližšie), môže dôjsť aj k biologickým zmenám človeka. Ale neživá časť vesmíru,
do ktorej radíme planéty - telesá, nemôže so svojími len pojmovými znameniami
mať podľa horoskopov určujúci, alebo rozhodujúci vplyv na naše konanie, ľudské
vlastnosti a životné cesty.
Milí čitatelia, teraz prenechám priestor veršom
textu zo Svätého Písma, Dt 18, 9-14:
„Keď prídeš do krajiny, ktorú ti dá Pán, tvoj Boh,
varuj sa napodobňovať ohavnosti tamojších národov!
Nech niet medzi vami nikoho, kto by kázal svojmu synovi alebo dcére prejsť ohňom, aby sa očistili, alebo kto
by sa vypytoval hádačov, dával pozor na sny a na znamenia; nech niet čarodejníkov, zaklínačov, nikoho, kto by
sa radil duchov alebo veštcov, alebo by sa pýtal mŕtvych
na pravdu. Všetky tieto veci sa ošklivia Pánovi a pre
tieto nešľachetnosti ich vyhubí. Buď dokonalý a bezúhonný pred Pánom, svojím Bohom! Tie národy, ktorých krajinu zaujmeš, počúvajú čarodejníkov a hádačov,
ale tebe to Pán, tvoj Boh, nedovolil.“
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Na tému zverokruhu sme sa
rozprávali aj s otcom
Gašparom
Froncom,
ktorý
nás v seminári
vyučuje ﬁlozoﬁu,
do ktorej spadá
aj oblasť s názvom kozmológia
– veda o svete; neživej prírode okolo nás (kozmos = gr.
poriadok, svet).
Otec Fronc, čo to znamená zodiak a ako
vznikli názvy súhvezdí na oblohe?
Zodiak znamená zverokruh, podľa
gréckeho zoon - zviera. Keď ľudia pozerali na oblohu, zoskupenia hviezd sa im
na všeličo podobali a odtiaľ vznikli pomenovania rôznych súhvezdí. Niekedy
potrebujeme aj veľkú fantáziu, aby sme
v súhvezdí videli to, podľa čoho je pomenované, inokedy podobnosť vidíme
celkom ľahko: Južný kríž je súhvezdie
v tvare kríža a je na juhu. Ale napr. rôzne bájne postavy si už vyžadujú väčšiu
predstavivosť. Na oblohe sú aj zoskupenia hviezd, ktoré veľmi často pripomínajú zvieratá. Súhvezdia tak dostali mená
podľa podobnosti na niektoré reálne žĳúce zvieratá.
Jedna vec je, že to, čo sa nám javí ako
súhvezdie, nie je nejaká reálna skupina
hviezd vo vesmíre, pretože vzdialenosti
medzi nimi sú v skutočnosti oveľa väčšie, vo všetkých smeroch. Ak nám zoskupenie niečo pripomína, je to len náš
pohľad zo Zeme. Z iného miesta vesmíru
sa zoskupenie javí úplne inak.
Medzi hviezdami, ktoré z nášho
pohľadu sú stále rovnako usporiadané,
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majú svoje dráhy planéty, Mesiac i Slnko.
A práve priemet dráhy Slnka na hviezdnu
oblohu tvorí pomyselnú kružnicu, ktorá sa
nazýva ekliptika.
Súhvezdia, ktoré sa nachádzajú okolo
dráhy Slnka – okolo ekliptiky – sa zvyknú nazývať ekliptikálne súhvezdia – je ich
dvanásť a hovorí sa im aj zverokruh. Ako
sme už spomenuli, Slnko sa hýbe počas
roka po oblohe, a teda sa vždy nachádza
v nejakom súhvezdí. Fígeľ je ale v tom,
že ak sa tam Slnko nachádza, toto súhvezdie práve nevidno, lebo jas Slnka presvieti svetlo súhvezdia. Čiže keď sa niekto
narodil v znamení takom, či onakom, znamená to, že vtedy akurát to súhvezdie na
oblohe nebolo vidieť.
Je tu ešte jedna dôležitá vec: naša Zem
robí rôzne iné zložitejšie pohyby, a keby
sme si zobrali presný dátum, kde Slnko
je - napr. 3. januára tento rok, 3. januára budúci rok a ďalší rok a ďalší, zistíme,
že to miesto sa z roka na rok veľmi jemnúčko posúva. To znamená, že aj tzv. jarný
bod (miesto, kde sa Slnko nachádza presne
vo chvíli jarnej rovnodennosti) nie je každý rok na rovnakom mieste. Jarný bod je
kľúčový bod, lebo podľa neho sa riadia súradnice na oblohe. Z toho vyplýva, že jarný
bod sa napr. od čias Aristotela až po dnešok
o niekoľko stupňov posunul. To znamená,
že od čias pradávnej astrológie sa už dnes
Slnko nenachádza v tých miestach ako vtedy, keď sa astrológia rodila a robili sa prvé
výpočty. Realita toho, kde sa dnes Slnko
premieta, je v porovnaní s minulosťou iná.
Tým pádom nielen, že astrológovia sa držia starej Aristotelovskej predstavy, kde
je Zem v strede a Slnko obieha okolo nej,
ale navyše vychádzajú aj z astronomicky
nereálnych údajov, pretože stále používajú
dávne metódy výpočtov a dobové tabuľky,
ktoré dnes už nemusia platiť. A je smieš-

ne, keď sa niektorí astrológovia
hrdia práve tým, že používajú
dávne a storočiami overené výpočty na predpovedanie osudu
podľa zvieratníka.
Otec Fronc, a keď sa Vás niekto
spýta,v akom znamení ste sa narodili, čo odpoviete?
Keď som sa narodil,
Slnko
zrovna
zakrývalo
na pomyselnej ekliptike jedno
z ekliptických súhvezdí s tvarom, ktorý ľuďom pripomínal
blížencov a tak ho i nazvali,
ale nemám dôvod si myslieť,
že by to nejako ovplyvnilo môj
život.

Červená kružnica - ekliptika, prechádza cez ekliptické
súhvezdia. Slnko týmto spôsobom zakrýva z pohľadu
zo Zeme niektoré zo súhvezdí zo zverokruhu.
Ak práve zakrýva súhvezdie s názvom Baran a niekto
sa vtedy narodí, narodil sa v znamení barana.

Svätý Augustín o astrológii
Svätý Augustín (354-430), biskup, cirkevný učiteľ a ﬁlozof sa zamýšľa nad tým,
že ak sa dvaja ľudia narodia v takmer rovnakú chvíľu, v rovnakej konštelácii hviezd,
mali by mať rovnaký alebo aspoň veľmi podobný osud. Ale životná skúsenosť nás
učí, že tomu tak nie je. Okrem toho svätý Augustín vo svojom diele Vyznania (v štvrtej knihe, tretej kapitole) uvažuje nad nezmyselnosťou astrológie:
Opravdivá kresťanská zbožnosť zavrhuje a zatracuje veštenie, lebo astrológia celú spasiteľnú náuku sa usiluje od koreňa vyvrátiť, keď hovorí: „Z neba ti bol daný neodvrátiteľný
zákon hriechu.“ Alebo: „Urobila to Venuša, Saturn, či Mars“; a teda človek nemá na zlom
skutku žiadnu vinu... Ale vieme, že Boh je i žriedlo spravodlivosti, ktorý „odplatí každému
podľa jeho skutkov (Mt 16,27).
Toľko svätý Augustín; za naše skutky sme zodpovední my a nie obloha. K astrológii sa v zápornom zmysle vyjadrovalo aj mnoho ďalších múdrych ľudí.
Na záver si ešte dovolíme poukázať na jednu
zvláštnosť: na istom známom slovenskom četovacom portáli je možnosť v proﬁle uviesť aj nasledovné údaje (pozri obrázok vedľa).
Avšak... Nebĳe nám veriacim niečo do očí?!
M. Šafárik a S. Čúzy
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Viera v zmŕtvychvstanie
Všetky štyri evanjeliá, ale osobitne štvrté evanjelium, nám predstavujú Ježiša ako Toho, v ktorom
sú dvojznačnosti: jeho môžeme vidieť aj počuť, ale pritom treba veriť, čo sa nedá vidieť, že On prišiel zhora,
že Ho poslal Otec a že on je Syn Otca, u Ktorého bol
od večnosti, ale stal sa človekom. Ježiš je teda súčasne predmetom skúsenosti a viery. Ale viera sa opiera
o tú skúsenosť, ktorú v Ňom, v Jeho skutkoch a v Jeho
slovách očití svedkovia zažili. Jeho zázraky, múdrosť,
učenie, životná svätosť prezradili, že v Ňom je viac
než v tom, čo môžeme nazvať ľudská prirodzenosť,
a k tomuto „viac“ sa dalo priblížiť iba s vierou. Táto
dvojznačnosť je pred nami osobitne v čase veľkonočných sviatkov. Ježiš z Nazaretu
zomrel, ako všetci ostatní, bol pochovaný, ale na tretí deň sú učeníci svedkami takej skutočnosti, ktorá potrebuje ešte väčšie vysvetlenie než Jeho pozemské skutky.
Nachádzajú prázdny hrob, dostanú posolstvo od anjelov a napokon zažĳú stretnutie s osláveným Kristom. A to v takej nadprirodzenej forme, že identiﬁkujú jeho
osobu, majú istotu o jeho prítomnosti, ale sú si zároveň vedomí toho, že už nepatrí
do tohto sveta tak, ako pred tým.
On sa nevrátil do tohto života, ale obliekol si večný život, dostal sa k nadprirodzenému cieľu, ale zároveň dosvedčil, že tento pozemský život zaviedol k svojmu večnému cieľu, k spáse. Jeho zmŕtvychvstanie je pravdivým znamením spásy
človeka. Toto bola prvotná príčina apoštolského ohlasovania. Bez Kristovho zmŕtvychvstania by sme nemali istotu o tom, že jestvuje odpustenie hriechov, a že je večný život. Svätý apoštol Pavol to vyjadril slovami: „Ale ak nebol Kristus vzkriesený,

potom je márne naše hlásanie a márna je aj naša viera.“ (1 Kor. 15,14) V Ježišovom
zmŕtvychvstaní nie je reč o tom, že by duch v nejakej forme ďalej žil, ale je reč o
tom, že človek z tela a duše, ako osoba, vstúpil do večného života. Zmŕtvychvstanie
je nadprirodzeným darom Boha, ktoré víťazí nad smrťou, dáva človeku účasť na
živote Boha. Preto význam zmŕtvychvstania netreba vysvetľovať svetlom prirodzeného rozumu. V prirodzenom svete nejestvuje taká sila, ktorá by víťazila nad hriechom, nad smrťou. Celá činnosť Ježiša poukazuje na to, čo bolo zjavené už v Starom
zákone, že Boh vstúpil do tohto sveta. Dejiny spásy nám dosvedčujú, že Boh začal
dialóg s človekom, sľúbil mu budúcnosť a potvrdil svoju všemohúcnosť, že svoj sľub
dokáže aj splniť.
Ježišovo zmŕtvychvstanie bolo odpoveďou na Jeho pozemský život. On celou
svojou činnosťou ukázal, že je Synom Otca. Chcel osláviť Otca svojou poslušnosťou.
Dokázal svoje postavenie syna aj v utrpení a smrti. On dokázal svoje synovstvo nadprirodzenými silami. Otec mohol dať úplnú odpoveď iba tým, že Ho vzkriesil a nie
tým, že by ho uchránil pred smrťou. V tomto by totiž nebolo víťazstvo nad smrťou,
už vôbec by nepresvedčil o tom, že dokáže zvíťaziť aj nad našou smrťou. Vo viere
v zmŕtvychvstanie je prítomná plnosť života, víťazstvo spravodlivosti a tiež bytie
večnej lásky.
V evanjeliu apoštoli svedčia o tom, že zažili osobu Zmŕtvychvstalého, ale ako
nadprirodzené bytie. Táto skúsenosť presiahla každodennú skúsenosť. O svojej
skúsenosti apoštoli svedčili ako o predmete viery. Prázdny hrob, zážitky z nadprirodzených zjavení spojili s tým, čo Ježiš učil a kázal o sebe, ale zároveň aj s tým,
čo o Ňom predpovedali starozákonní proroci. Toto všetko im dalo hlboké poznanie,
že Ježišovo zmŕtvychvstanie je našou spásou.
A�ila Nemes

OBJEDNÁVKA ČASOPISU

(objednávkový lístok z čísla 2-2009, apríl 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 a PSČ: .................................
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E-mail/Tel.: ............................................ Počet ks z každého čísla: ......
Objednávku vystrihnite, vložte do obálky a pošlite na adresu redakcie.
Poštovú poukážku Vám zašleme v najbližšom čísle.
21
Uhraďte ju, prosíme, do 2 týždňov od doručenia.

„Keby sa ma nik na to nepýtal, vedel by som to.
Keď to mám však niekomu vysvetliť,
vtedy to už neviem...“
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Možno so mnou súhlasíš, milý čitateľ,
že sú udalosti v živote človeka, o ktorých
sa ťažko hovorí a v mojom prípade ťažko
píše. Nie preto, že by sme ich nevedeli
alebo nechceli opísať. Práve naopak. Tieto
udalosti sú však veľmi hlboké, aby sme
ich jednoducho vysvetlili. No a takou udalosťou je i povolanie ku kňazstvu.
Keďže som bohoslovcom aj ja, a to od
septembra minulého roku, aj ja prežívam
už viditeľnejšie príbeh povolania. Ale aký
je to príbeh?
Na začiatku by som sa priznal,
že na základnej škole, hoci som aj miništroval, nežil som nejakým výnimočným
kresťanským životom. Ale potom neskôr,
keď som nastúpil na strednú zdravotnícku
školu, zo dňa na deň (aby sme boli presnejší z mesiaca na mesiac) som sa začal
zaujímať o katolícku vieru a všetko sa obrátilo. Začal som žiť hlbší náboženský
život. Zrazu ma začala fascinovať modlitba ruženca, a k tomu by som dodal,
že dodnes je ruženec mojou najobľúbenejšou modlitbou. Po niekoľkých rokoch
som sa začal zaujímať o Sväté Písmo. V druhom ročníku strednej školy sa mi
podarilo prvýkrát si prečítať celú Bibliu.
Ale ako sa hovorí, každé dobré sa raz skončí a aj zlaté roky strednej školy
sa blížili ku koncu. A teraz čo ďalej? Vtedy som už cítil akési povolanie ku kňazskej službe, ale ešte som si nebol istý, že kňazstvo je mojou ozajstnou životnou
cestou. Tak som si povedal, že sa idem popozerať, čo sa deje vo svete. Jeden
rok som pracoval vo Fakultnej nemocnici v Bratislave ako zdravotnícky asistent.
Tento rok bol rozhodujúci v mojom živote. Nakoniec som sa rozhodol odpovedať áno na Boží povolajúci hlas.
Takže v krátkosti taký je môj bohoslovecký príbeh povolania. Avšak nemôžeme zabúdať na to, že príbeh povolania ostáva vždy tajomstvom, ktoré dokonale
pozná iba Boh. Zároveň Ťa chcem poprosiť, milý čitateľ, o modlitbu za nás, ktorí
sme už tu, v múroch seminára, ale aj za tých, ktorí tento rok povedia svoje áno
na Boží volajúci hlas: „...Poď za mnou“ (Jn 1,43)!
Tibor Fehér
1. ročník

Svedectvo obrátenia
Narodil som sa na Kysuciach, v dedinke Krásno
nad Kysucou, ktorá je obklopená krásnymi kopcami. Bol som vychovávaný v tradičnej viere. Nikdy
nebolo mojím snom stať sa kňazom. Práve naopak.
Cirkev a kresťanstvo som veľmi nemusel, mal som
k nemu odpor. Odpor k všetkému, čo bolo spojené
s Katolíckou Cirkvou. Nedeľné chodenie do kostola bolo pre mňa a mojich vrstovníkov nutným zlom
a utrpením, ktoré do osemnásteho roku života musím vydržať a potom príde “sloboda” od náboženských povinností. Mal som iné priority.
V prvom rade šport - futbal. Hrával som ho
od malička a stal sa pre mňa modlou. Bolo mojím
snom hrávať profesionálne. Škola bola ďalším balvanom na mojich pleciach, ktorý som musel niesť.
Vďaka skvelým ťahákom, ktoré som mal prepracované, som prechádzal s odretými ušami - čo mi stačilo. Aj keď pre mojich rodičov môj prospech nebol
vôbec povzbudivý, čo mi dali aj najavo, stále verili,
že sa niekam prepracujem aspoň tým futbalom.
Nebol som veru vzorným synkom. Toto moje dospievanie sprevádzali diskotéky, zábavy, chatovačky a rôzne futbalové oslavy a všetko čo je s tým spojené. Jednoducho žil som si vcelku “spokojný život” - život ako každý iný chalan
v mojom okolí.
V sedemnástich rokoch do môjho “spokojného” života vstúpil Ježiš, skrze
OSOBNÉ SVEDECTVO obrátených kresťanov, ktorí mi hovorili, ako Boh zmenil a naplnil ich život. Znovu opakujem, že skutočné obrátenie závisí hlavne
na osobnom svedectve. Všetko to, čo som žil, všetky moje priority a základy,
na ktorých som staval, sa v jednom okamihu zrútili. Videl som jasne tú prázdnotu, v ktorej žĳem.
Bolo to v jeden zimný večer, keď padal sneh, kde som si uvedomil, že Ježiš
za mňa zomrel, vstal z mŕtvych, je teraz pri mne, aj keď ho nevidím, necítim.
Odvtedy sa môj život zmenil. Moje srdce a moje vnútro bolo naplnené skutočným šťastím. Zanechal som svoj hriešny život, starých priateľov a všetky životné
a futbalové modly a priority. Odvtedy bol Pánom môjho života Ježiš a nie moje
ego a falošní bohovia. Verím, že Boh sa chce dotknúť každého človeka a každého
srdca a každého prázdneho miesta v našom živote. Chce, aby sme boli šťastní,
aby sme ho prĳali a urobili Pánom našich životov.
Martin Chlebek
6. ročník
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Pán kaplán Eduard Janíček:

„U Boha máme vždy zelenú...“

Keď ma bohoslovci požiadali napísať svoje skúsenosti z
pastorácie, ktoré som nadobudol
za necelé dva roky, z chuti som
sa zasmial. Snáď už asi vyhynuli všetci kňazi...? Zvyčajne až pri
veľkých výročiach vysviacky si
spomínajú na zážitky a skúsenosti, ktoré nadobudli počas rokov
v pastorácii. A ja až taký starý nie som... Skúste sa ma opýtať túto otázku znova o pár desiatok rokov
a ja vám dám určite inú odpoveď, akú by som podal v tomto čase.
Prvý rok svojej pastorácie som začal vo Farnosti Topoľčany, kde som
pôsobil ako kaplán jeden rok. Po nej má otec biskup ustanovil ako kaplána
do Farnosti Nemšová. Viac ako skúseností mám určite zážitkov, či už zo spoločenstva s rodinami, mladými, ale aj deťmi.
V pastorácii sa človek stretne s uštipačnými ľuďmi, ale aj skutočne veriacimi,
ktorí dokážu samotnému kňazovi dať veľa do jeho kňazského života. Akosi
spoznávam, že nielen kňaz je ten, ktorý má a dokáže rozdávať nádej človeku.
Ale aj on môže spoznávať tvár Krista v každej osobe, či už radostnej alebo
trpiacej.
Jedna z veselých príhod, ktorá sa mi stala pri svätej omši za účasti detí,
bola počas homílie, kde bol na premietacom plátne vyobrazený Ježiš ako
klope na dvere. V zápale som rozprával deťom o tom, ako Ježiš čaká pred
prahom našich dverí, aby
sme ho pozvali do svojich
príbytkov, rodín, života...
Do tohto obrázku som
vložil aj text: „Pán Ježiš
čaká a klope na dvere.“ V
horlivosti prednesu kázne
boli ľudia až príliš vnímaví
na to, čo hovorím. Z tohto
dôvodu ma to tešilo...
Po svätej omši ma zastavila
jedna rodinka so slovami:
„Pán kaplán, na tomto ob-
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rázku v texte ste zabudli dopísať v
slove „klope“ písmeno „l“. Takže už
viem, prečo bol taký záujem o kázeň...
Takýchto zážitkov mám veľké
množstvo. Ak sa mi podarí nejaký
veselý kúsok, rád sa na ňom pousmejem aj ja. Radosť je to, čo dnešnému človeku často chýba. Niekedy
sa podobáme Jonášovi, ktorý len
hľadá, ako uniknúť pred Božím rozhodnutím a príkazmi. Radšej sa hádžeme do veľkých vôd a nechávame
sa unášať prúdom rieky.
Nie som žiaden výnimočný človek ani rečník, ktorý by dokázal
obrátiť ľudské srdcia už po prvej
homílii. Boh si ma povolal a vyvolil do tejto služby bez toho, že by
som čakal v prvej rade. Nuž, odovzdávam mu svoj život, svoje srdce,
všetko, čo mám. Je to jeho vyvolenie,
nie moje. Jeho povolanie a moje áno.
U Boha má každý človek zelenú.
Keď zasvieti zelená, je možné bezpečne prejsť z jednej strany cesty
na druhú. Prajem aj ja všetkým čitateľom časopisu Adsum, aby im
na konci pozemskej púte zasvietila zelená do neba.
Eduard Janíček, kaplán Nemšová

Pravidelná súťaž na www.adsum.sk
Máte prístup k internetu? Máte chuť súťažiť?
Na našej internetovej stránke vám ponúkame každý týždeň
vedomostnú súťaž o vecné ceny. Zapojte sa a vyhrajte!
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Po z d r a v z

B@dína

Minuloročné usporiadanie diecéz vplývalo aj na náš každodenný život, pretože sme dostali možnosť v pokračovaní teologických štúdií už v novom prostredí
- v badínskom seminári.
Ako každý začiatok predpokladá zanechanie predchádzajúceho, tak aj my
tým, že sme prestúpili do Seminára sv. Františka Xaverského, museli sme sa vzdať
všetkého toho, na čo sme si v predchádzajúcej „bratislavskej alma mater“ zvykli.
Tým však nechceme povedať, že s touto realitou nie sme spokojní. Naopak! Mali
sme a máme veľkú radosť z toho, že sme mohli spoznať nové tváre a zoznámiť sa
s novými podmienkami. Bola to pre nás istá výzva a dobrá skúsenosť aj do budúcej pastorácie, kde sa častokrát budeme stretávať s týmto problémom. Musíme
teda konštatovať, že priestor na aklimatizáciu sme sa snažili naplno využiť,
čo sa nám s Božou pomocou aj podarilo.
Avšak veľmi živo a s veľkou radosťou si spomíname a aj si budeme spomínať
na tie roky, ktoré sme mohli spoločne prežiť v centre Bratislavy, v Kňazskom seminári sv. Cyrila a Metoda. Vytvárali sme akési „svätomartinské spoločenstvo“,
kde samozrejme okrem Ježiša ústredné postavenie mala aj dobrá nálada.
Pripomínajúc si túto skutočnosť, srdečne pozdravujeme všetkých bratov a sestry v Kristovi Ježišovi a úprimne vám vyslovujeme za všetko Pán
Boh zaplať. Je veľmi dôležité, aby sme mali stále
na mysli, že všetci sme Božími
deťmi,
ktorých
pozval
na
prácu
do
Svojej vinice. To je naša
spoločná črta
a aj základné
poslanie. S dôverou sa teda
obráťme
na
nášho Spasiteľa,
aby nám aj naďalej pomáhal byť
spojenými v duchu a tak si vytvárať duchovné spoločenstvo založené
na Ňom samom.
Miroslav Pintér
3. ročník, seminár Badín
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Bol som vo väzení a navštívili ste ma...
Ľudský život, jedna z veľkých hodnôt,
ktoré máme, a to si uvedomujú aj väzni,
s ktorými sa my bohoslovci stretávame
v Justičnom paláci v Bratislave. Vedia,
že ho nedostali len tak, a nie je to náhoda,
že existujú, aj keď by radšej, hlavne v okamihu zločinu, neexistovali.
Život má pre nich veľkú cenu, ktorú
spoznali väčšinou až za múrmi väzenia,
lebo im začalo niečo chýbať. Život sa spája v ich mysliach so slobodou, ktorú zrazu
stratili. Jeden muž mi z poza mreží napísal báseň, ktorá sa do tohto článku hodí,
pretože hovorí o samotnom živote očami
väzňa:
Najväčší dar človeka je život,
dar ktorý je pre neho najdrahší.
Začína sa mladosťou a radosťou.
Končí starobou a clivo.
No medzi tým je najkrajší.
V strede života dáva človek život deťom.
Ale čas uberá ďalej priam.
Človek starne, deti rastú a čas letí.
Ani niekedy nepostrehneš
a letíš k nebesiam.
Boh ti dal za život darov viac.
Život tebe, tvojim deťom.
Preto je tvoj život večný hovoriac.

O živote, ako hodnote dnes nechcem
písať veľa. No bude stále ukrytý medzi
riadkami. Veď Eucharistia nám sprostredkováva život. Život vo večnosti.
Uvedomenie si hodnoty života a následne hľadanie ťažísk, ktoré hýbu našim životom, to nie je jednoduché. Nie všetci väzni to dokázali tak ako tí, ktorí pred našimi
očami prvýkrát prĳali Krista v Eucharistii.
Veria, že budovanie hodnôt v našom živote
nie je o kvantite, ako si mysleli mimo mreží.
Vyhráva ten, kto buduje kvalitu, dnes toto
chápu viac ako predtým. Veria, že takýto
človek sa môže následne stať impulzom
na zmenu ďalšiemu jednotlivcovi. Svojmu
spoluväzňovi.
Ako väzni, ktorí spoznali Kristovo
odpustenie a milosť, tak aj každý z nás
bude celý život prehodnocovať svoje konanie, bude zvažovať a hľadať riešenie, ako
sa rozhodnúť byť verným Kristovi. Cez hodnotu života a svedomia, viery a Eucharistie,
ktoré nám boli dané, dosiahneme cieľ,
pre ktorý bol náš život stvorený. Nesmieme
však zostať pasívnymi v budovaní svojho života a radikálne sa každé ráno budiť
s odovzdanosťou Dobru. Táto myšlienka
pomáha mnohým za múrmi väzenia priznať si vlastné zlyhanie a zmieriť sa so životom. Aj keď to nie vždy dokážu žiť úplne.
A tomuto sa spolu s väzňami učíme. Či už
pri spoločných rozhovoroch alebo zídení
okolo oltára vo väzenskej kaplnke.
Róbert Ťapušík
Foto: Mgr. Peter Valkovič.
Svätá omša v kaplnke blah. sestry Zdenky,
hlavný celebrant: rektor KSCM Bratislava.
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Žoﬁa Bosniaková - Nikomu nebrala, dávala seba samú...
Neďaleko Žiliny a Terchovej sa nachádza dedinka, v ktorej je zaujímavé
pútnické miesto, ktoré nekričí do sveta bujarými oslavami, lež vznešene,
v tichu už vyše 300 rokov svedčí o svätom živote jednej ženy, ktorá sa rozhodla obetovať pre druhých. Píšem
o dedinke Teplička nad Váhom, kde
v Loretánskej kaplnke odpočíva neporušené telo Žoﬁe Bošňákovej.
Boli sme na tom mieste aj ako ročník
(tretiaci) na malej automobilovej púti,
keď sme v rámci zimnej lyžovačky túžili sa pomodliť pri Žoﬁi Bosniakovej,
teda článok je aj osobným svedectvom.
Ako sme sa dozvedeli aj na mieste,
kde sa Žo�e vzdáva úcta, pochádzala zo Šurian, kde sa narodila v roku
1609. Nie je potrebné písať celkom dopodrobna o jej živote, pretože materiálu o nej je na internete i v knihách dostatok,
ponúkame vám však možnosť zamyslieť sa nad tým, prečo Pán Boh učinil, že jej telo
vyše tri a pol storočia po smrti nepodľahlo rozkladu.
Vieme, že Boh odmeňuje tých, ktorí sa už aj tu za života snažia žiť sväto. A Žoﬁa
je práve tou osobou, ktorá živú vieru, ktorú dostala do daru od Boha a rozvinula
ju u nej aj jej rodina, vedela pretaviť aj do skutkov telesného milosrdenstva.
Žoﬁa Bosniaková bola na svoju dobu boháčka, netrpela núdzou. Jej manželia
(jeden jej zomrel, a tak sa vydala druhý krát) za zásluhy ako velitelia dostali najskôr
barónsky titul a neskôr aj šľachtický titul grófsky. Teda Žo�a bola gró�ou, no napriek tomu nikdy nezabúdala na chudobných a všetkým ľuďom prejavovala lásku.
Dokonca, aj keď sa po smrti prvého manžela ako vdova dostala do terča ohovárania, nikdy netúžila po odplate či pomste, ale v pokore a vo viere trpezlivo znášala
s Božou pomocou tento ťažký údel.
Žoﬁa sa starala o chorých, spolu s manželom - Fraňom Vešelénym - založila
v Tepličke útulok s nemocnicou pre chudobných a pre opustené siroty, do ktoré-
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ho prĳali každého bez rozdielu.
Na uliciach rozdávala chudobným chlieb. Možno ste počuli o „bosniakoch“. Názov
tohto pečiva možno hľadať
práve v mene tejto ženy.
Žo�a bola aj patrónkou
kostolov vo svojom panstve,
o ktoré sa starala: šila ornáty pre kňazov, vyšívala obrusy
na oltár, darovala antipendium (v starej liturgii to bol ozdobný záves pred oltár),
darovala kadidelnicu, vzácne ampulky na víno...
Svoju dobročinnosť prejavila aj voči jezuitskej reholi. Na jej panstve nebolo zmienky o zbedačovaní poddaných, ba povinnosti poddaných znížila oproti
štandardu. Keď v roku 1633 vypukol v Tepličke mor, neváhala ani chvíľku, a hoci
denne kosil množstvo ľudí, starala sa o chorých tak obetavo, že sa o nej začali rozprávať zázračné veci.
Počas Rákocziho povstania sa s manželom presťahovala na hrad Strečno.Tam
ochorela a po krátkej, ale ťažkej chorobe, v roku 1644 zomrela. Pochovali ju, ešte
mladú, ani nie tridsaťpäť, ročnú do krypty pod hradnou kaplnkou. Hrad v roku 1674
vyhodilo cisárske vojsko do povetria a jeho neskorší majiteľ, Ján Jakub Lowenburg,
dal v roku 1689 preskúmať jeho zrúcaniny. Podnetom boli chýry o poklade, ktorý
sa tam vraj nachádza.
Ale v krypte pod kaplnkou čakal na hľadačov iný poklad. Medzi
asi päťdesiatimi spráchnivenými
rakvami
a rozloženými telami zosnulých objavili rakvu
s neporušeným telom
Žoﬁe. Napriek tomu,
že jej telo nebolo balzamované, a že od jej smrti
uplynulo už 45 rokov!
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Nájdenie je neporušeného tela vyvolal rozruch v okolí - veď žili ešte niektorí,
ktorí ju poznali a ktorí zakúsili jej zbožnosť, dobrotu a lásku voči ľuďom. Jej telo
najskôr vystavili v provizórnej kaplnke na Strečne a až o 38 rokov, kedy aj Cirkev
dovolila verejnú úctu, ju previezli do Loretánskej kaplnky v Tepličke nad Váhom.
A tam je jej neporušené telo doteraz.
Naozaj vidno, že Boh na svojich verných nezabúda. Zázračne učinil, aby telo
osoby, ktorá Ho tak veľmi milovala a ktorá jeho lásku prenášala na svojich blížnych, nenahlodal čas.
Úcta k Žoﬁi Bosniakovej je veľmi živá a neochabuje, hoci v médiách je v súvislosti s Tepličkou nad Váhom viacej počuť o automobilke KIA ako o zázračnom
tele svätice. Obec sa môže pochváliť veľkým množstvom kňazských i rehoľných
povolaní. A miestni hovoria, že je to určite aj na príhovor Žoﬁe. Bol započatý
aj kanonizačný proces, ale aby mohol napredovať, skúmajú sa všetky okolnosti
o živote Žoﬁe. Dokonca aj o zázrakoch na jej príhovor, možno hovoriť:
Ďakovná tabuľa nad jej rakvou je dar istej pani z USA, ktorú veľmi bolel
prst na ruke a dotykom o rakvu natrvalo prestal. Istý ateista V. V. z Tepličky nad
Váhom pri pohľade na Žoﬁu verejne priznal svoje poblúdenie a prenasledovanie
Cirkvi, oľutoval svoje skutky a stal sa úprimne veriacim.
Žoﬁa počas života nerobila predivné činy, ako niektorí iní svätci. Nemala
žiadne stigmy, ani nemala zjavenia Božie, ani nerobila zázraky vzkriesenia, dokonca ani verejne nevyučovala náuku Cirkvi, nebola mučeníčkou... Robila veci,
ktoré dokáže urobiť aj dnes aj zajtra každý jeden z nás - rozdávala lásku ľuďom,
pomáhala tým, ktorí boli na jej pomoc odkázaní, venovala sa chorým, podporovala dobré diela.
Je smutné, že „hrdina“ z neďalekej Terchovej - Jánošík - je oveľa viac známy,
hoci to bol vojak dezertér a v podstate zlodej (ktorý, ktovie, koľko vlastne z lupu
bohatých, dal chudákom). Škoda,
že pripisujeme viac slávy právoplatne odsúdenému zbojníkovi,
ako Žoﬁi, ktorá nikomu nebrala, aby mohla dávať. Ona dávala
chudobným seba samú...
Ak budete mať niekedy cestu
okolo Tepličky nad Váhom, určite
sa pristavte a pomodlite pri Žoﬁi
Bosniakovej, ktorú si aj skrze jej
čnostný život môžeme nielen ctiť,
ale ako božiu služobníčku ju môžeme aj vidieť.
Stanislav Čúzy
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Nikdy
sa
nevzdávaj
!!!
Nikdy sa nevzdávaj !!
Dňa 7. marca sme sa vybrali do Nitry zúčastniť sa 1. ročníka futbalového turnaja seminárov našej západnej cirkevnej provincie. Spoločný program
sme najprv spoločne začali svätou omšou v nitrianskom seminári.
Prvý zápas zohrali spolu Nitra s Badínom, výsledok skončil 5:1 pre Nitru.
Potom nastúpil náš tím v silnom zložení: Martin Chlebek, Janko Fábik, Ondrej
Zemko, Gabo Klenko, Vladko Uhrín, Peťo Pajerský, Marek Trsťan a Mišo Fratrič,
„istení“ našim zdravotníkom Robom Ťapušíkom. Prvý polčas s Badínom predvádzal náš tím nádherný a málovídaný kombinačný futbal, avšak pred polčasom sa nám zranil náš najlepší hráč Martin, ktorý stihol predtým dať všetky
tri góly polčasu. Druhý polčas
sme už zápas nepustili a vyhrali
sme s prehľadom 6:3. Výborný
príklad ako sa nevzdávať, ukázal náš druhý zápas, do ktorého
sme už nevstupovali ako favoriti, i keď ho ďalšia naša opora
Janko začal žrďou súperovej
brány. Nitrančania nám potom
síce dali tri góly, ale Janko ešte
do polčasu stav znížil a bolo
to už len o gól. Strelil aj ďalšiu
žŕdku. V druhom polčase nás
súper prekvapil troma rýchlymi gólmi, ale ani to náš súdržný tím nezlomilo. Zvlášť nás „ťahal“ Janko.
Po Marekovej strele zastavil súperov hráč loptu smerujúcu do brány rukou,
za čo nielenže Janko premenil nariadenú penaltu, ale aj súperovo vylúčenie
na niekoľko minút využil náš najlepší strelec turnaja so siedmimi gólmi na strelenie ďalších dvoch gólov (pri tom druhom obišiel asi 3-4 hráčov)! Dokonalé
prekvapenie dokončila ďalšia opora Ondrej, ktorý prízemnú prihrávku
od rohu poslal nečakane pätičkou k vzdialenejšej žrdi a bolo vyrovnané!!! Potom
však z hry musel odstúpiť už aj on a náš tím hral už bez náhradníkov. Stav sa
už nezmenil, hoci šance boli na oboch stranách (nás podržal v bránke Vladko)
a kopali sme jedenástky. Tam sa ukázala už aj naša únava a súper ich vyhral
3:0. Rozhodla silnejšia lavička náhradníkov. Ktovie, ako by turnaj skončil, keby
sa nám nezranili „kľúčoví“ hráči, čo by sa stalo, keby Badínu prišiel
pomôcť ich „najfutbalovejší“ diakonský ročník. Nitra si však pohár zaslúžila aj za dobrú organizáciu turnaja.
Zvyšok dňa sme strávili s našimi bývalými spolubratmi,
momentálne sa formujúcimi už v iných seminároch.
Michal Fratrič
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Pútne miesta arcidiecéz (2. časť):
Rád by som vám predstavil najstaršie pútnické miesto na našom Slovensku,
ktorým je Marianka. Je to skutočne miesto veľkého Božieho požehnania,
ako som sa i ja sám, ale aj mnoho a mnoho ďalších pútnikov mohl presvedčiť.
Je to i moja srdcová záležitosť, kvôli množstvu milostí, ktoré som na tomto mieste prostredníctvom rúk Panny Márie mohol od detstva dostať. Až tam,
kde siahajú moje prvé spomienky, si pamätám, že ma rodičia na toto miesto
vodili. Neskôr som sem chodieval sám, učil som sa tu na maturitu, chodieval
som ďakovať i prosiť. Môžem dosvedčiť,
že každý človek, ktorý sem prišiel, či už
veriaci alebo neveriaci, dosvedčil, že tu
cítil hlboký pokoj, niečo úplne zvláštne
a odlišné, ako na iných miestach. Ja môžem povedať, že na tomto mieste sa začala aj moja postupná cesta pri objavovaní kňazského povolania. Matka Božia
ma nikdy nenechala samotného, za čo jej
z vďaky chcem venovať aj tento článok.
Mnohokrát som tu v Marianke stretol ľudí, ktorí sa možno iba na chvíľu,
ale predsa prišli pomodliť a najmä prosiť o pomoc. Stáva sa, že v ktoromkoľvek
čase, i v noci, jednoducho zastaví pred
Lurdskou jaskyňou auto niekoho, kto sa
prišiel pomodliť. Niekoľkokrát mi viacerí pútnici dosvedčili, že voda, ktorú si
načerpali z prameňa za jaskynkou, hoci nie je chemicky upravovaná, im vydržala bez pokazenia aj jeden či dva roky. Prísne pozitivisticky zmýšľajúci človek, ktorý neuznáva nadprirodzeno, by tu určite v mnohom oponoval, ale ja si
myslím, že i tisícky ľudí, ktorí sa sem prichádzajú modliť, vedia, že tu Boh cez
Pannu Máriu koná veľa nezvyčajných vecí.
V mieste tohto údolia sa asi pred tisíc rokmi zdržiavali pustovníci, ktorí
sa tu modlili. Niektorý z týchto pustovníkov vyrezal i milostivú sošku Panny
Márie, ktorá je teraz na hlavnom oltári v Marianke. Páter Xavér Čík, C.C.
vo svojej krásnej knihe Dejiny Mariatálu, ktorá je dnes asi najpodrobnejšia, uvádza veľmi veľa zaujímavých vecí. Dnes máme známe dve verzie tradície vzniku,
ktoré boli kedysi vyobrazené maľbami aj v presbytériu kostola.
Akýsi zbojník, povestný svojimi vraždami a lúpežami, žĳúci v tálskych lesoch (tak sa kedysi volali), mal tehotnú manželku. Táto porodila dve obludy.
Takýmto krutým spôsobom skúšaný otec, roniac slzy, pripísal tento Boží trest
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svojmu hriešnemu životu. Ale keďže milosrdenstvo Božie mohlo i z najhorších
ľudí urobiť najväčších vyznávačov, ani on nezúfal. Vykonal pred kňazom pokánie
a sľúbil svoj hriech napraviť. Keď už hlboká noc zatlačila deň i viečka ľuďom, zjavila sa mu spiacemu Matka milosrdenstva a vravela mu, že ak chce byť účastný
jej milosti, má dvojčatá umyť v blízkom prameni, ktorý sa aj dnes nachádza blízko kostola. Práve keď tieto dvojčatá so zbožnou mysľou umýval, našiel v piesku
zázračnú sošku, o ktorej hovoríme. Vytiahol ju a položil do kaplnky, ktorú sám
vystaval, keďže sľúbil svoj život zasvätiť službe Božej.
Druhá verzia hovorí, že pustovník, ktorý sošku vyrezal, videl, že v dobe krutého prenasledovania kresťanstva tu hrozí nebezpečenstvo. Rozhodol sa preto
sošku ukryť v dutom strome. Utešoval sa nádejou, že až nastanú pokojné časy,
odnesie sošku z ukrytého miesta, aby ju naďalej v kaplnke uctieval. Nie je isté,
či bol pustovník krvilačnými prenasledovateľmi zabitý, či vylial krv pre Krista,
alebo zomrel pokojnou smrťou. Po prenasledovaní, istého dňa jeden z pustovníkov po vrúcnej modlitbe, ťahaný akousi nezvyčajnou predtuchou a silou, zamieril k zázračnému prameňu. A čo vidí? Z prameňa vystupuje jasná žiara. Pozrie
sa bližšie a v prameni objaví malú sošku Panny Márie. Tu sa rozpamätá na tradíciu, ako jeden z jeho predchodcov zhotovil sošku a ukryl ju pred pohanskými
nepriateľmi v strome. Strom sa po čase zrútil a soška padla do blízkeho prameňa.
Toľko z histórie. Tieto správy nám zanechali pavlínski mnísi, ktorí v Marianke
pôsobili do roku 1786, kedy boli Jozefom II. zrušení.
Môžem dodať, že hoci ubehlo tak veľa času, takmer tisíc rokov, Panna Mária
tu stále hojne rozdeľuje
Božie milosti. Možno to
dnes nie je prostredníctvom
veľkolepých pútí, ale viac
v skrytosti
Dalo by sa toľko napísať, ale zatiaľ iba potiaľto.
Nech vám Matka Božia
pomáha a ak budete mať
možnosť Marianku navštíviť, myslím, že vám tu Boh
môže udeliť veľkú pomoc
a posilnenie.
Ivan Barus
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Tajnička -

vezmi ceruzky a vyfarbuj...

Je jar a všetko je plné farieb. Preto sme sa i my v redakcii rozhodli urobiť farebnú tajničku. Pri jej lúštení vám stačia farebné ceruzky a dobré oko: vyfarbite
políčka označené číslom podľa príslušnej farby a objaví sa skrytý obrázok.
Farby:
1 - modrá
2 - žltá
3 - červená
4 - tmavá červená
5 - šedá
6 - svetlá šedá
7 - zelená
8 - tmavá zelená
9 - hnedá
A - ružová

Zistili ste, čo je
na obrázku?
Ak je naporúdzi
mobil, môžete odpoveď
poslať aj formou SMS
správy, s Vašimi údajmi, v tvare: „MENO
PRIEZVISKO ULICA
MESTO PSC CO JE
NA OBRAZKU“ na
naše redakčné telefónne
číslo 0904 573 129.
Alebo napíšte bežnou poštou, čo sa nachádza v tajničke, na adresu redakcie:
KSCM - ADSUM časopis bratislavských seminaristov
Kapitulská 26
811 01 Bratislava
Správna odpoveď z minulého čísla bola: „BOH S NAMI“. Vecné ceny
a ročné predplatné nášho časopisu zasielame Miroslavovi Chytrovi
z Vranova nad Topľou, Márii Bohatovej z Topoľčian a Daniele Takáčovej z
Bratislavy.
Výhercom BLAHOŽELÁME!
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