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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.

Drahí bohoslovci,
redakcia vášho seminárskeho časopisu ma požiadala, aby som sa vám prihovoril týmto úvodníkom. Rád tak činím práve v čase, keď sa núka
silná inšpirácia na uvažovanie o vašom kňazskom
povolaní: podnet prichádza od Svätého Otca, pápeža Benedikta XVI.
Práve v období, keď budete prežívať vysviacky
a primície, sa začne 19. júna tohto roku „Kňazský
rok“, ktorý Svätý Otec vyhlasuje pri príležitosti
150. výročia smrti arského farára, svätého Jána Vianeya. Benedikt XVI. ho označuje za „skutočný vzor pastiera, slúžiaceho Kristovmu stádu“. Odporúčam
teda do vašej pozornosti Vianneyho výnimočnú postavu - môžete čítať jeho životopis, môžete uvažovať o jeho kňazskom nasadení, môžete rozjímať o prepojení askézy a veľkej pastoračnej účinnosti. Čo je cieľom „Kňazského roka“,
to pápež Benedikt XVI. vyjadril veľmi jednoznačne: aby si Kristovi služobníci
hlbšie uvedomili úlohu „ohlasovať Ježiša Krista Nazaretského, ukrižovaného
a zmŕtvychvstalého, ktorý je zvrchovaným Pánom času i dejín; ohlasovať ho
v radostnej nádeji, že tieto pravdy vyjadrujú najhlbšie túžby ľudského srdca“.
Tieto slová sú zvlášť aktuálne pre tých z vás, drahí bratia bohoslovci, ktorý tento rok prĳímate diakonské a kňazské svätenia. Beriete na seba závažnú a
súčasne vznešenú zodpovednosť - ponúkať veriacim i hľadajúcim Božie slovo a
vysluhovať im sviatosti. Aj od vás teda Svätý Otec v nastávajúcom „Kňazskom
roku“ naliehavo žiada - ako to doslova povedal v súvislosti s „Kňazským rokom“ - „byť prítomný, identiﬁkovateľný a rozpoznateľný“ prostredníctvom
vášho svedectva viery, osobných čností, ba i kňazského odevu.
Preto sa teším spolu s vami, že svoju duchovnú službu začínate práve začiatkom roka, ktorého cieľom bude upevniť a prehĺbiť kňazskú identitu, ktorej
základom je hlboký osobný vzťah k Ježišovi Kristovi. Ak On bude osou vášho
kňazského vyzrievania, nielenže nemôžete zablúdiť, ale budete na radosť
Bohu, Cirkvi i vašim veriacim.
A to si zo srdca želám a k tomu vám žehnám!
+ Stanislav Zvolenský, arcibiskup metropolita
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Z diára diania v našom seminári
September 2008

- nástup prvákov do seminára, slávnosť
Sedembolestnej P. Márie, Šaštín (15.9.)
- nástup do seminára, začiatok roka (21.9.)
- Veni Sancte (23.9.)
- cirk. schválenie modlitby k sv. Izidorovi
pred prácou na Internete (30.9.)

Október 2008

- stretnutie bohoslovcov Česka
a Slovenska na Velehrade (10.-12. 10.)
- účasť na Celonárodnej púti v Lurdoch
vo Francúzsku (15.-20. 10)
- začiatok vysielania cez internet zo seminárnej kaplnky (laudy a vešpery)

November 2008

- prestavba kvadrumu v seminári
- slávnostná sv. omša pri príležitosti
50. narodenín otca arcibiskupa (17. 11.)
- Svätomartinské trojdnie (9.-11. 11.)
- požehnanie reverend bratom druhákom
o. arcibiskupom S. Zvolenským (29.11.)
- Deň otvorených dverí Minfa 2008 pre
miništrantov (29.-30.11.)

December 2008

- seminárska Schola Cantorum spieva
v Nitre a Badíne (6.-7. 12.)
- Mikulášsky večierok
- vyšlo vianočné číslo Adsumu (18.12.)
- Vianočný večierok s večerou s otcom
arcibiskupom S. Zvolenským (18.12.)
- VIANOČNÉ SVIATKY

Január 2009

- návrat do seminára po Vianociach (7.1.)
- sv. Maximilián Kolbe sa stal patrónom
časopisu ADSUM (23.1.)
- spomienka na sv. Jána Almužníka (23.1.)
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Február 2009

- Schola Cantorum v relácii Rádia Slovensko o gregoriánskom chorále (20.2.)
- ročníkové výlety, po skúškovom období

Marec 2009

Čo sme písali (ne)dávno...

...z archívnych čísel nášho časopisu

Z príležitosti dvadsiateho ročníka nášho časopisu vám opäť ponúkame nahliadnutie do starších čísel ADSUM-u, v podobe autentického naskenovaného textu.
Máte pred sebou úvodník z roku 1996, ktorý napísal - dnes už kňaz - otec Michal
Vivoda, keď bol v roku 1996 seminaristom tretieho ročníka.

- futbalová sobota: športové stretnutie
troch seminárov v Nitre (7.3.)
- návšteva bohoslovcov z Maďarska
a spoločný futbalový zápas (20.-21.3.)
- ministérium: LEKTORÁT (23.3.)
- ministérium: AKOLYTÁT (24.3.)
- kandidatúra na svätenie (26.3.)

Apríl 2009

- Pôstna akadémia prvého ročníka (3.4.)
- VEĽKONOČNÉ SVIATKY (12.4.)
- návšteva priateľov z UPC Mlynská dolina: sv. omša, prehliadka seminára (23.4.)
- svätý Juraj - patrón Bratislavy (26. 4.)

Máj 2009

- celoslovenské stretnutie bohoslovcov
Košice 2009 (1.5.)
- DOD 2009 - kňazský seminár v Bratislave vítal návštevníkov (10.5.)
- vyhlásenie novej vlády v seminári (12.5.)
- priateľské futbalové stretnutie Pelikán
verzus Evanjelická fakulta UK (16.5.)
- Deň rodiny (16.5.)
- Púť detí v Marianke (30. 5.)

Jún 2009

- konsekrácia trnavského arcibiskupa
Mons. Róberta Bezáka (6.6.)
- Te Deum (11.6.)
- kňazské a diakonské vysviacky (12.-13.6.)
- slávnosť Božieho Tela v uliciach Bratislavy (14.6.)
- LETNÉ PRÁZDNINY, MINFA 2009

ročník: VII.
číslo: 2/96, máj 1996
náklad: 200 kusov
redakcia:
Daniel Divinec
Július Gyalog
Filip Pudmarčík
Juraj Vi�ek
Michal Vivoda
Václav Ďurčo
Ľudovít Malý
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Téma Roku kňazov: Kristova vernosť , kňazská vernosť
Svätý Otec Benedikt XVI. dňa
16. marca 2009 počas audiencie
pre členov Kongregácie pre klérus (ide o zvláštnych pomocníkov
Svätého Otca pre kňazov) oznámil svoj úmysel vyhlásiť Rok kňazov, ktorý sa začne 19. júna 2009,
na slávnosť Najsvätejšieho Srdca
Ježišovho a bude trvať do 19. júna
2010. Na tento rok pripadne aj
150. výročie smrti svätého farára
z Arsu, Jána Máriu Vianneyho, ktobol opravdivým príkladom pastiera v službe veriacim. Svätý Otec uviedol vo svojom príhovore dôvod tohto vyhlásenia. Praje si: „...presnejšie povzbudiť kňazov v úsilí o duchovnú dokonalosť,
na ktorej nadovšetko závisí efektivita ich služby“. Inými slovami, pápež vyzýva všetkých kňazov ku svätosti, pretože od nej závisí to, aké výsledky bude
mať kňazská služba. Benedikt XVI. upresnil, že účinnosť sviatostí nie je závislá
na vnútornom stave, v ktorom sa kňaz nachádza, ale hneď dodal, že tento fakt
vôbec neuberá na potrebe morálnej dokonalosti, ktorá má byť v každom pravom kňazskom srdci.
Svätý Otec ďalej povedal, že kňazské poslanie je ekleziálne, čiže v spoločenstve Cirkvi, a tak „nikto nemôže hlásať seba samého v prvej osobe, ale
cez vlastnú ľudskosť si musí byť každý kňaz dobre vedomý, že nesie svetu
Iného - Boha samotného. Boh je jediný poklad, ktorý si ľudia skutočne želajú
nájsť v kňazovi“, dodáva Svätý Otec. Toto poslanie je v spoločenstve, ktoré má
základ na Božskom vnútornom živote. K tomu je kňaz povolaný, aby sa na tento vzťah stal expertom, inak povedané – expertom na lásku, „aby bol schopný
viesť duše, ktoré mu boli zverené,
s pokorou a dôverou, k tomu istému stretnutiu s Pánom“.
Pápež Benedikt XVI. vyslovil aj
svoju požiadavku ohľadne formácie
seminaristov, na ktorú kladie veľmi
veľký dôraz. Hovorí: „Vedomie radikálnych spoločenských zmien,
ktoré sa odohrali v posledných de-
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saťročiach musia motivovať najlepšie sily Cirkvi, aby dohliadali na formáciu
kandidátov pre túto službu. Obzvlášť musia podporovať stály záujem kňazov
o ich prvých spolupracovníkov, pestovaním skutočne otcovských a ľudských
vzťahov a zaujímaním sa o ich pokračujúcu formáciu, zvlášť z vieroučného
a duchovného hľadiska. Toto poslanie je zakorenené zvláštnym spôsobom
v dobrej formácii, vytvorenej v spoločenstve neprerušenej Tradície Cirkvi,
bez prerušenia alebo pokušenia o nerovnomernosť (tým Svätý Otec kladie dôraz na Tradíciu, ktorá v Cirkvi je, bez pokušenia ju nejakým spôsobom meniť).“
V zmienenom príhovore Benedikt XVI. pripomenul: „Zdá sa tiež naliehavé,
aby kňazi znovu nadobudli vedomie, podnecujúce ich k tomu, aby boli identiﬁkovateľní a rozpoznateľní jednak na základe svojej viery, osobných čností,
ale aj podľa svojho odevu a boli prítomní v prostredí kultúry a lásky, ktoré je
odjakživa centrom poslania Cirkvi“. Svätý Otec teda kladie na srdce kňazom,
ale i nám seminaristom, aby sme boli v súčasnom svete prítomní a svojím správaním, ale i oblečením vydávali svedectvo. Pretože inak sa temné sily tohto sveta budú stále viac zmocňovať sŕdc ľudí. Pamätám si, ako Jozef kardinál Tomko
vyzval na národnej púti Slovákov v Lurdoch, aby boli aktívnejší, aby sa nebáli za vieru bojovať. Pretože dnes skutočne vidíme, že za vieru treba bojovať,
a to najprv vo svojom vlastnom živote, ale i pre šťastie a spásu ostatných. Jeden
kňaz mi v rozhovore spomenul zásadu, ktorá v dejinách platí: omne malum
vel bonum a clero – všetko zlé alebo dobré je od kléru. Tým sa chce povedať to,
čo pred asi 150 rokmi vyjadril i svätý Ján Mária Vianney: ak chce niekto budovať Cirkev, musí začať od kňazov, ak ju chce zničiť, tak isto začne od kňazov. Preto nám Svätý Otec
dáva pred duchovný zrak Rok kňazov. Od nich veľmi veľa závisí.
Svätý Otec otvorí rok slávnostnými vešperami
19. júna, na slávnosť Najsvätejšieho srdca Ježišovho
a Deň kňazského zasvätenia, na ktorých bude aj
relikvia farára z Arsu, ktorú prinesie biskup diecézy Belley-Ars. Rok uzavrie 19. júna 2010 účasťou
na Svetovom stretnutí kňazov na Námestí sv. Petra.
Počas tohto Jubilejného roku Benedikt XVI. vyhlási sv. Jána Máriu Vianneya za “Patróna všetkých
kňazov sveta”. Okrem iného bude publikované
“Direktórium pre spovedníkov a špirituálov” spolu
so zbierkou textov Svätého Otca na základné témy
kňazského života a poslania v dnešnej dobe.
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Svätý Otec prostredníctvom svojich spolupracovníkov si želá, aby sa konali rôzne aktivity na prehĺbenie a obnovenie vedomia tejto kňazskej identity a poslania.
Preto i vás milí čitatelia by som veľmi chcel poprosiť o modlitbu a obetu za kňazov,
aby sa svätosť kňazov na príhovor Sedembolestnej Panny Márie, patrónky Slovenska
čoraz viac šírila aj na našom Slovensku. K tomu nech pomáha aj príhovor veľkého
horliteľa za spásu duší sv. Jána Mária Vianneyho.
Ivan Barus

Ján Mária Vianney

(1786-1859), kňaz, sviatok: 4. augusta

Svätý Ján Mária Vianney sa narodil 8. mája 1786
v Dardilly, severovýchodne od Lyonu vo Francúzsku.
Jeho rodičia boli zbožní a dobrí ľudia. Keď mal
dvadsať rokov, prĳal sviatosť birmovania. Doma
pomáhal na gazdovstve. Túžil však stať sa kňazom.
Mal dvadsaťšesť rokov, keď začal študovať ﬁlozoﬁu vo Verrieres. V roku 1813 nastúpil do seminára
v Lyone. Štúdium mu išlo veľmi slabo. Predstavení
však videli jeho zbožnosť, a tak sa Ján mohol stať
subdiakonom, diakonom a nakoniec v roku 1815 kňazom. Jeho prvé miesto
bolo kaplánka v Écully. Sprvu nemohol spovedať, až po čase mu dali dekrét
na spovedanie. Jeho spovednica však bola vždy obľahnutá ľuďmi, ktorí si žiadali jeho radu a duchovnú pomoc. V roku 1818 vymenovali Jána za administrátora do obce Ars-Dombes. Jána tam poslali so slovami: „Je to malá obec
a niet v nej veľkej lásky k Bohu, vy ju tam zasejte!“. Kostol opustený, štyri krčmy boli otvorené takmer nonstop, chýbala úcta medzi ľuďmi, nočné zábavy
a hýrenia ničili mravnosť, opilstvo prekvitalo. Ján začal s modlitbou tvrdú prácu: navštevoval svojich farníkov, najmä chudobných a pre každého mal milé
slovo. Do kostola zadovážil nový oltár, rúcha a pristaval kaplnky. Osem rokov
tvrdo bojoval so zlozvykom kliatia v dedine. Dvadsaťpäť rokov mu trvalo,
kým sa podarilo odstrániť hriešne tance. Výsledky jeho namáhavej práce sa
dostavovali pomaly, ale isto. Po čase sa začal kostol napĺňať. Ľudia chodievali do Arsu, aby mohli vidieť farára, vyspovedať sa u neho a dostať radu.
Odhaduje sa, že ročne navštívilo Ars asi stotisíc ľudí. Neúnavne až do svojej
smrti, 4. augusta 1859, spovedal a učil katechizmus. V roku 1905 bol vyhlásený
za blahoslaveného a v roku 1925 za svätého. Jeho telo sa zachovalo neporušené
a dnes je vystavené k verejnej úcte v novej bazilike v Arse.

8

Celoslovenské
Strnutie
bohoslovcov
v Košiciach

Prvého mája roku 2009 sa v Košiciach konalo stretnutie bohoslovcov zo všetkých
kňazských seminárov na Slovensku. Naskytla sa tak jedinečná možnosť nadviazať
nové kontakty, ale aj oprášiť a obnoviť niekoľkoročné priateľstvá medzi seminaristami, či predstavenými iných seminárov na Slovensku.
Z nášho bratislavského seminára sa na dlhú cestu v piatok o štvrtej ráno vydali
bohoslovci plní očakávania, ktorí do Košíc pricestovali krátko pred desiatou hodinou. Krátko
po príchode, o 10.30 hod., začínala v Dóme
sv. Alžbety pontiﬁkálna svätá omša, ktorú celebroval košický arcibiskup Mons. Alojz Tkáč.
Homíliu predniesol žilinský diecézny biskup
Mons. Tomáš Galis. Obaja otcovia biskupi
vo svojich príhovoroch poznamenali, že je
dobré, keď sa bohoslovci stretnú a keď o sebe
vedia, modlia sa navzájom a pomáhajú si.
Po svätej omši nasledovala prehliadka Dómu svätej Alžbety v Košiciach. Po výklade o histórii Dómu i Košíc a prezretí umeleckých artefaktov, bolo možné navštíviť
aj kryptu pod chrámom.
Nasledoval obed, kde sa bohoslovci mohli dosýta porozprávať so spolubratmi
z iných seminárov, po ktorom využiť organizovaú prehliadku Košíc alebo si mohli
prezrieť centrum mesta individuálne - vo väčších či menších skupinkách.
Záverom celého dňa boli spoločne slávené vešpery v seminárnom kostole,
po skončení ktorých sa stretnutie ukončilo. Nasledovala cesta do Bratislavy.
Podujatie v Košiciach bolo vydarené
a
mnohých
povzbudilo.
V budúcnosti by sa však mohlo uvažovať
aj o dlhšom trvaní, aby bolo možné viac
času venovať rozhovorom a spoločnému
stretnutiu.
Poďakovanie patrí košickým bohoslovcom, že celoslovenské stretnutie zorganizovali na slušnej úrovni. Tešíme sa
na ďalšie podobné stretnutia.
Stanislav Čúzy
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Kto je kňaz z pohľadu c i r k e v n ý c h O t c o v ?
Stretnúť kňaza dnes nie je nič výnimočné.
Veriaci sú s nimi v kontakte pomerne často, ale nie
je nič zvláštne, keď sa s kňazom stretnú i ľudia,
ktorí v Pána Boha neveria. Vtedy sa často natíska
otázka, kto je to kňaz? Aj samotní katolíci majú niekedy problém odpovedať na túto otázku. Preto sa
nie je čo čudovať, keď neveriaci majú mnohokrát
skreslené, či dokonca nepravdivé informácie o vysvätených mužoch. S otázkou, „Kto je to kňaz?“ sme
sa obrátili na vyučujúceho na našej bohosloveckej
fakulte, ThLic. Petra Slepčana.
vdp. ThLic. Peter Slepčan
Rodisko: Nová Baňa
Teologické štúdiá:
- nástup na základný kurz
teológie v Bratislave (1990)
Štúdiá v Ríme:
- Ateneum Svätého Kríža - I.
cyklus teológie (1993 - 1996)
- Patristický Inštitút Lateránskej
Univerzity Augustiniánum
(1996 – 1999)
- Kurz pre postulátorov na
Kongregácii pre kauzy svätých
Patristický Inštitút Lateránskej
Univerzity Augustiniánum
2004 – 2007 (doktorandské
štúdium)
Vyučovanie na RKCMBF:
Od školského roku 1999/2000
Predmet výučby:
Patrológia a kresť. archeológia
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1. Otec Slepčan, ako vnímali cirkevní otcovia poslanie kňaza, kto kňaz podľa nich vôbec je?
V období cirkevných otcov, na ktoré sa pýtate,
pre čitateľov pripomínam, že máme na mysli asi
prvých 5 storočí po Kristovi, sa model kňaza proﬁluje v trojakom smere: ako Ježišov svedok, teda ako
ten ktorý mu je (historicky) blízko. Ide o obdobie
do roku 150. Do roku 313 dominuje apologetický aspekt,
cirkevní otcovia bránia Krista a jeho Cirkev slovom
i písmom a aj osobne až po vyliatie krvi. Keď Cirkev
dostáva slobodu, vidíme veľkých pastierov ako
sv. Atanáz, traja Kapadóčania, sv. Ján Zlatoustý,
sv. Cyril Jeruzalemský, sv. Hilár, sv. Ambróz a konečne sv. Augustín. Ide síce o biskupov, ale ich pôsobenie
v horizonte prvých storočí nám pomáha poukázať
na dôležitý aspekt kňaza - pastiera. Na Vašu otázku
teda odpovedám, že kňazi (biskupi) boli svedkami,
obrancami a mučeníkmi a konečne pastiermi.
Ak chceme prejsť do konkrétností, napr. sv. Ignác
Antiochĳský sa vo svojich listoch nazýva Theoforus,
„nosiaci Boha“. Za hlavné diela z Patrológie venované kňazstvu je De sacerdotio od sv. Jána Zlatoustého.
Autor tu zdôrazňuje ťažkosť, ktorá vyplýva zo zodpovednosti spásy bratov a povinnosť hovoriť v mene
samotného Boha. Ale výkrik jeho srdca všetko prekonáva.

2. Potrebujeme ešte kňazov? Táto otázka dnes zaznieva
z mnohých strán a kladú si ju mnohí ľudia. Ako podľa
vás vnímali tento problém Otcovia vo svojej dobe, ktorá
v porovnaní s tou dnešnou tiež nebola ľahká?
Na prvú otázku odpovedám jednoznačne áno.
Kňazov potrebuje Ježiš, aby sa cez nich mohol darovať dušiam a kňazov potrebujú duše, aby cez nich
mohli prĳímať Božiu milosť.
Potrebuje ich aj naša spoločnosť, lebo má hlad
po duchovných hodnotách. Vidíme, že svet preberá
naše témy. Ale ak sa pojednávanie napr. o Ježišovi,
o anjeloch o druhom svete deje bez Cirkvi, na dušiach sa napácha veľa škôd. Cirkevní Otcovia nám
pripomínajú, že toto všetko tu už v rôznych formách
bolo a učia nás aj spôsobu ako reagovať.
V druhej otázke sa pýtate na vnímanie „tohto
problému“ cirkevnými Otcami. Pod problémom
rozumiete potrebu kňazov? To ale nie je problém. Musíme sa pozerať viac na Ježiša, mám
na mysli v Eucharistii, lebo on ustanovil kňazstvo a
z Eucharistie žĳe kňaz. Potom sa aj istá beznádej,
ktorú cítiť vo Vašej otázke stráca a kňazstvo vnímané vo svetle Eucharistie sa vyníma, povedané Jánom
Pavlom II. ako veľký „dar a tajomstvo“.
3. Má podľa vás aj dnes ešte kňaz veriacim čo povedať?
Má. U veriacich musí kňaz udržovať ich vieru,
zobúdzať hlad po Pánu Bohu (sv. Gregor Naziánsky)
a pomáhať im odolávať tlaku spoločnosti. Viesť ich
k tomu, aby ich dôvera a láska k Pánu Bohu rástla. A téma Božej lásky voči človeku je nevyčerpateľná. Pamätám si na dokument talianskej televízie
zo Sovietskeho prostredia, ktorá ukázalo hrob jedného umučeného kňaza v lese. A ľudia, ktorí tam
televízny štáb doviedli, hovorili: „Už 50 rokov sme
nevideli živého kňaza. Toto bol posledný, ktorého
sme mali a umučili ho. Sem sa odvtedy chodíme

PATROLÓGIA
Patrológia je teologická veda,
ktorá historicko-kritickou metódou pojednáva o osobách, dielach
a učení starokresťanksých spisovateľov, ktorí sú svedkami cirkevnej
náuky. Patrológia musí svoju záujmovú sféru rozšíriť okrem starokresťanských dejín aj na niektoré mimokresťanské diela, ktoré sú
vo vzájomnom kultúrnom, literárnom i historickom súvise. Patrológia
sa niekedy kryje s názvom patristika. Patristika je však označenie teologickej náuky Otcov (podobne ako
je napr. označenie scholastika používané na stredovekú teológiu).
Patrológia môže dnešnému človeku
priniesť poklady múdrosti cirkevných Otcov. Označenie „Otec“ je
cirkevného pôvodu a dávalo sa biskupom a učiteľom od veriaich s úctou a láskou. Cirkevný spisovateľ,
aby mohol byť označený za cirkevného Otca musí vyhovieť nasledovným podmienkam:
1. pravoverné učenie (doctrina
orthodoxa)
2. svätosť života (sanctitas vitae)
3.schválenie Cirkvou (approbatio
ecclesiae)
4. starobylosť (antiquitas)
Medzi najznámejších patria
sv. Klement Rímsky, sv. Ignác
Antiochĳský, sv. Polykarp,
sv. Justín, sv. Irenej Lyonský,
sv. Hypolit Rímsky, sv. Hieronym,
sv. Augustín a mnohí ďalší.
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modliť, tu sa sami sobášime a pri tomto hrobe aj spovedáme“. Alebo, keď bola
u nás zákonom zrušená gréckokatolícka cirkev a veriaci nechceli prestúpiť
na pravoslávie, napriek tomu, že zostali bez kňazov, chodili do kostola a sami
po pamäti si slúžili liturgiu. V častiach, ktoré prislúchali kňazovi bolo ticho,
inak ľud spieval a modlil sa. Svedčí to o tom, že ľud prirodzene rozpoznáva
v kňazovi veľkú duchovnú autoritu a rešpekt, ktorý vychádza z toho, že reprezentuje Krista.
Kňaz má čo povedať aj neveriacim a veriacim iného vyznania, ktorí si ho
tiež veľmi pozorne všímajú. Ale to už nie predmetom Vašej otázky.
4. Veriaci často vnímajú u svojich pastierov mnoho nedostatkov a ľudských slabostí.
Aký postoj by podľa vás mal veriaci zaujať ku svojmu kňazovi v tomto ohľade?
Najmúdrejšie je zrieknuť sa jeho hodnotenia. Pred nedávnom som počul od jedného farníka: „Pamätám si, že keď bol kňaz v celej obci osočovaný,
u nás vždy našiel útočisko“. Kňaza a kňazstvo treba chrániť. Prichádzajú mi
na um slová žalmu: Nedotýkajte sa mojich zasvätených. A aký postoj má zaujať
veriaci? Modliť sa. Kongregácia pre klérus vyšla na pokyn Svätého Otca s iniciatívou Duchovné materstvo a eucharistická adorácia za posvätenie kňazov.
V každej diecéze by sa mali vytvoriť sanktuária nepretržitej eucharistickej
adorácie za posvätenie kňazov. Zasvätení, ale aj veriaci Boží ľud má prosiť a
odprosovať za kňazov. Pridáva sa k tomu dimenzia duchovného materstva
vychádzajúce z Panny Márie. Bohu zasvätené osoby môžu duchovne adoptovať kňazov a obetovať sa za nich. Aj blížiaci sa rok kňazstva nám dá veľa
príležitostí.
5. Prečo mnohí mladí muži zanechávajú svoje životné sny a plány a dávajú sa Kristovi
ako kňazi; ako možno podľa Otcov spoznať povolanie ku kňazstvu?
Ak Ježiš volá, s tým neurobíte nič. Pred tým sa nedá utiecť. Mimoriadne
nadaná študentka medicíny nechala školu a išla do kontemplatívnej rehole
do Poľska. A jeden z rodičov, keďže bol veľmi vplyvný vybavil, že išlo len
prerušenie štúdia a tvrdil, že dcéra sa vráti. Nevrátila sa. A keď sa jej návštevy
vracali od nej domov, všetci tvrdili, že je šťastná. Takto sa to hovorili v celom
okolí. V Didaché sa ohľadom výberu Božích služobníkov hovorí: „Nuž, voľte
si (...) ktorí sú hodní Pána, mužov, ktorí sú láskaví a netúžia po peniazoch,
úprimných a preverených...“
Za rozhovor ďakuje
Radovan Rajčák
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Deň otvorených dverí
reportáž
Už tradičný Deň otvorených dverí (DOD) v Kňazskom seminári svätých
Cyrila a Metoda začal trochu netradične. Posunutím zo 4. Veľkonočnej nedele
sa otvorili brány pre návštevníkov o týždeň neskôr. No ani to neodradilo staro-nových návštevníkov nášho kňazského seminára a lavice na rannej latinskej
svätej omši, ktorou začalo DOD 2009 sa postupne zapĺňali aj počas úvodného
gregoriánskeho spevu.
Sv. omšu celebroval otec biskup Dominik Tóth, ktorý výborne zvládol nielen náročnú latinčinu, ale i kázeň, v ktorej sa prihovoril nie o nič menej náročným návštevníkom na našom DOD: „Bratia, aký nádherný pohľad na vás!“
Otec biskup stihol ešte pred sv. omšou povzbudiť nás ustráchaných schólistov,
ale i ostatných nastúpených bohoslovcov. A vzápätí, už o krátku chvíľu jasne
a s plnou otcovskou láskou tlmočil Božie milosrdenstvo z ambóny v Katedrále
svätého Martina.
Aby ste si však nemysleli, že naši speváci Scholi Cantorum sú ustráchaní
pred každou sv. omšou, kde spievajú! Táto sv. omša bola výnimočná i vďaka
druhému hosťovi dňa. Hudobný skladateľ a pedagóg Miloš Bok skomponoval
práve pri príležitosti DOD antifonickú skladbu, ktorú sme po nácviku s majstrom Bokom prezentovali počas sv. prĳímania. Cítil som sa taký malý a môj hlas
taký slabý v porovnaní s melódiou a krásou skladby, ktorá oslavovala Pána.
Po sv. omši som mal viac času preniknúť medzi návštevníkov, odpozorovať
ich pocity a zachytiť pár dojmov z prehliadky, ktorá nasledovala. „Ja sa odhodlám
po týchto schodoch vystúpiť
každý rok, vždy som zvedavá čo majú naši bohoslovci
nové a čo nám sprievodca
porozpráva.“, nebojácne
hneď na úvod našej prehliadky povedala babička opierajúca sa o svoju
paličku. „Aha, tohto kňaza
poznám! Teraz je už zrelší
ako je na fotograﬁi na table,
ale je to určite on.“ Takto,
alebo inak podobne reagovali návštevníci hneď
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na začiatku našej
púte po seminári
v okamihoch, keď
sme prechádzali
okolo starých absolventských tabiel. „Toľko kňazov
prešlo týmito múrmi a toľko modlitieb
letelo z týchto stien
do neba!“ Jedna
z mnohých motivácii, prečo sa pre
niektorých z návštevníkov oplatilo

prísť.
„Som síce nachodená,“ posťažovala sa mi jedna pani z mojej skupiny, „ale som
úprimne zvedavá, čo sa skrýva za týmito múrmi.“ „Ja tu mám syna a poznám život
a podmienky, ktoré sú tu, no vždy ma zaujal výklad, pretože môj syn mi toho toľko
neprezradí.“ Áno, aj zvedaví rodičia našich bohoslovcov si prídu počas DOD
na svoje.
Počas prehliadky si naši hudobne nadaní chalani rozložili svoje gitary
a spevníky a ako z jasného neba náš seminár zrazu okrem vravy ľudí ožil i spevom. Do rôznych melódií sa harmonicky miešali výklady našich sprievodcov,
nie len v slovenskom jazyku. Stanko z prvého ročníka obkolesený turistami
z Rakúska, odpovedal na mnohé otázky zvedavých návštevníkov. Ani nevieme ako, no skupina anglicky hovoriacich turistov,
ktorá sa tiež zastavila pozrieť, čo za spev sa to šíri
po Kapitulskej ulici, našla
svojho sprievodcu z radov
bohoslovcov. Nemôžem
zabudnúť ani na rehoľné
sestričky, ktoré sa pridali
so spevom vo francúzštine
k našim speváckym talentom. Rodinná atmosféra
zaplavila seminár a ani
nevieme ako, obed bol zjedený a v aule našej fakulty čakal hosť nášho DOD,
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Skladateľ Miloš Bok a otec
biskup Mons. Dominik Tóth.

Miloš Bok, aby sa podelil
o svoje svedectvo viery,
ktorú získal a stále upevňuje skrze sakrálnu hudbu, ktorú komponuje.
Veľa návštevníkov stratilo
pri jeho slovách a hudbe reč. No na konci
za všetkých prehovoril obrovský a dlhý potlesk.
Po diskusii sa zmenilo pódium na „divadelné dosky“ a na rad sa dostala scénka, ktorú režíroval a vytvoril náš spolubrat
Radovan z druhého ročníka s názvom „VITA NOSTRA“, čo v preklade znamená
„Náš život“. „Plno myšlienok a silných okamihov, kde sa ukázalo aká je viera a láska silná
a čo všetko prekoná!“, so slzou v očiach po ukončení divadla vydal svedectvo jeden
mladý človek. Neopísateľné! Aj vy osobne si môžete scénku pozrieť zo záznamu
na internetovej adrese www.adsum.sk a sami uvidíte.
Ako bolo na začiatku, tak bolo i na konci. Slávnostná modlitba vešpier v katedrále bola tým skutočným poďakovaním za požehnaný Deň otvorených dverí
2009.
A malé svedectvo ako pozvanie na budúce DOD spojené s motiváciou prísť. „
Žĳem v Bratislave už 40 rokov a vždy som túžila ísť na DOD do vášho seminára a dnes
som Pánu Bohu vďačná, že sa mi to konečne podarilo. Je tu úžasne!“
Róbert Ťapušík

Návštevníci mali možnosť
spoznať kňazský seminár i katedrálu.
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Na slovíčko, novokňazi...
Deviatim našim spolužiakom a kamarátom sa 13. jún 2009 navždy a hlboko zapíše do sŕdc. Stanú sa kňazmi - ľuďmi, ktorí sprítomňujú Ježiša Krista,
ktorí hlásajú Evanjelium, sú to tí, ktorí sú poslaní pracovať na spáse sveta.
Poslanie kňaza je krásne, ale súčasne i obtiažne, pretože sa musia celí darovať službe Cirkvi: ľuďom i Bohu. Kňaz musí byť vždy pripravený vyslúžiť
sviatosti, vypočuť strápeného človeka, vliať nádej i povzbudenie.
Milí čitatelia Adsumu, ponúkame vám rozhovor s našimi spolubratmi,
ktorých už nebudete stretať v kňazskom seminári ako študentov, ale možno
práve s niektorými sa stretnete priamo vo svojich farnostiach, ako s pánom
kaplánom, či neskôr pánom farárom.
Stano, aký by mal byť kňaz dneška podľa teba?
Určite by dnešný kňaz mal mať špeciﬁcké vlastnosti potrebné pre pastoráciu v dnešnom svete. Akéže to sú? Hlavne umenie viesť dialóg, stavať
ku všetkým mosty, byť čo najviac otvorený pre tento svet a to čím všetkým žĳe
dnešný človek. A samozrejme nesmieme zabudnúť na najdôležitejšiu vlastnosť:
lásku, hlavne lásku k ľuďom a ostatné si každý vie doplniť.
Stanislav Cigánek (1981), Praha

Ľudo, ako kaplán s najväčšou pravdepodobnosťou budeš učiť aj náboženstvo. Akú máš predstavu o učení náboženstva?
Učiť náboženstvo je dnes veľmi ťažké. Deti sú akosi viac „živé“ ako kedysi, majú viac možností a menej rešpektu voči autorite. Pri menších deťoch
je dôležité ich zaujať nejakými aktivitami a názorne im predviesť a priblížiť
tajomstvá viery. Pri starších deťoch a mládeži na stredných školách, si myslím,
že by sme mali byť viac ich rovnocenní partneri ako učitelia. Mali by sme sa
im vedieť priblížiť a komunikovať s nimi, pretože najmä vo väčších mestách sú
mladí už z rodiny dosť vzdialení od rodičov a autority a tak sú ponechaní sami
na seba. Podľa mňa je dôležité byť normálny, byť im blízko a vedieť ich potiahnuť
k lepším ideálom a k lepšiemu základu života, ako im ponúka svet, teda
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k Bohu. Jednoducho ukázať mladým, že sa dá žiť s Bohom život lepší, plnší
a šťastnejší, i keď nie vždy ľahší. Aby toto učiteľ dosiahol a mladí ho „neodpísali“ spolu aj s Bohom, musí ich mať v prvom rade rád. A to je i výzva
pre mňa.
Ľudovít Kubán (1978), Vrbové
Ondrej, pred čím ako novokňaz máš najväčší rešpekt?
Každý kňaz pri svätej omši a nezávisí to od jeho osobnej svätosti, koná
v osobe Krista, in persona Christi. Osobne prináša obetu samého Krista. Pri vysviacke biskup kladie do rúk novovysväteného kňaza kalich s vínom a misku
s chlebom ako obetný dar so slovami: „Uvedom si, čo budeš konať; pripodobni
sa tomu, čo budeš držať v rukách, a naplň svoj život tajomstvom Pánovho kríža“. Konanie človeka v osobe Boha je myslím, dostatočným dôvodom na vzbudenie rešpektu. Je to úžasná milosť, že sa Boh vkladá do rúk slabého človeka,
ktorý by si ju svojím životom, nikdy nemohol zaslúžiť.
Ondrej Zemko (1985), Lukáčovce

Gabo, viem aký je tvoj formulár primičnej svätej omše. Prečo si sa rozhodol práve preň?
Je to jednoduché. Panna Mária je práve Tá naša Matka, Prostrednica
všetkých milostí, aj vďaka ktorej stojím teraz pred kňazskou vysviackou.
Keď si pomyslím len na množstvo ružencov počas môjho pobytu v seminári,
cez ktoré sa skrze Pannu Máriu mnohí za mňa u Boha prihovárali, mám dojem,
že bez nich by som mal oveľa väčšie problémy, alebo by som tu možno vôbec
nebol, nevydržal. A to sú len tie, alebo tí ľudia, o ktorých viem. Ktovie, koľko
ich naozaj je...
Gabriel Klenko (1984), Želiezovce

17

I
Z
A
Ň
K
O
V
O
N
9
0
0
2
Ján Vido

Peter Gula

Radoslav Šaškovič
Martin Chlebek
Gabriel Klenko

Ondrej Zemko

Ľudovít Kubán
Stanislav Cigánek

Martin Jarabica
Kňazský seminár sv. Cyrila a Metoda v Bratislave

Jano, čo si predstavíš pod pojmom „mariánsky kňaz“?
Večerný súmrak padol na večné mesto Rím. Posledné lúče zapadajúceho
slnka sa strácali medzi starodávnymi vežičkami. Ustupovali vychádzajúcemu
mesiacu, ktorý nesmelo vystupoval na oblohu. Ulice pustli, svetlá sa zhasínali v ľudských príbytkoch. Len v jednom domku svietilo jasné svetlo lampy.
V jeho osvetlení bolo vidieť starého človeka, ktorý v rukách držal knihu, breviár
a modlil sa. Keď skončil modlitbu, išiel si ľahnúť, ale nemohol zaspať. Vstal a vybral sa tam, kde ho ťahalo srdce - do baziliky svätého Petra. Zastal v bočnej lodi,
kde bola umiestnená Michelangelova Pieta. Kľakol si a modlil sa. Pozeral
na Ježiša a na jeho bolestnú matku. Náhle pocítil na svojom pleci ruku, akoby sa
ho Ježiš dotkol a povedal mu „Bratku, hľa tvoja Matka“.
Takýmto má byť mariánsky kňaz, ktorý pozerá na Pannu Máriu ako na matku a v srdci stále nosí výzvu Ježiša „hľa tvoja Matka“.
Ján Vido (1979), Šaľa

Maťo, o tebe všetci vieme, že si výborný futbalista. Myslíš si, že aj dnes je možné
mladých ľudí evanjelizovať prostredníctvom športu?
?...že dobrý futbalista. V dnešnej dobe je veľa športovcov, ktorí svojim životom a vzťahom ku Kristovi určitým spôsobom evanjelizujú a povzbudzujú ľudí
k viere, ale samotný povzbudený človek nesmie ostať len pri tom, ale musí ísť
ďalej, musí rásť vo viere a dennodenne prichádzať ku Kristovi. Každý evanjelizačný prostriedok sa nesmie stať cieľom, ale musí privádzať ku Kristovi, teda je
len nástrojom k dosiahnutiu skutočného Dobra.
Martin Chlebek (1982), Krásno nad Kysucou

čosi viac aj zo seba, hlavne to, že bez Boha by som bol iba samý chaos a bieda.
Bez neho naozaj žiť sa nedá. Roky v seminári boli príležitosťou spoznávať
Boha, jeho prítomnosť a lásku, ktorú som mal možnosť zakúšať v seminárskom
spoločenstve, ale aj v tichu kaplnky, kde je Božia náruč stále otvorená. To bola
pre mňa chvíľa veľmi cenná.
Peter Gula (1983), Veľké Kostoľany
Martin, ktorý predmet si mal na fakulte najradšej a prečo a ako z neho vyplývajúce poznatky plánuješ využiť ako kaplán dákej farnosti?
Na túto otázku nie je ľahké odpovedať. Štúdium na tejto fakulte ponúka
množstvo zaujímavých predmetov či už je to ﬁlozoﬁa, pedagogika, liturgika,
alebo neskôr dogmatika, morálka či kanonické právo a množstvo ďalších. Keďže
medzi moje záujmy patrí štúdium, je problematické vybrať iba jeden predmet,
aj keď určite existujú niektoré viac obľúbené. Každý z nich ma svoj význam
pre formovanie budúcich kňazov. Čo sa týka pastorácie, tak je dôležité, aby každý svoje vedomosti, ktoré na fakulte získal uplatnil v praxi, a najmä kňazi by
sa o to neúnavne mali snažiť, pretože im je zverená starostlivosť o nesmrteľné
duše a to je najväčšia zodpovednosť, aká nám vôbec môže byť zverená.
Martin Jarabica (1979), Krásno nad Kysucov
Otázky položil a rozhovor viedol Martin Šafárik

OBJEDNÁVKA ČASOPISU

(objednávkový lístok z čísla 3-2009, jún 2009)

Peťo, ako hodnotíš šesť rokov v seminári?
Pamätám sa, keď som bol prvák, ako mi hovorili vtedajší diakoni,
že ani sa nenazdám a už budem tam, kde oni. Musím povedať, že mali pravdu.
Tých šesť rokov ubehlo veľmi rýchlo. Boli to predovšetkým roky spoznávania.
Mal som možnosť spoznať mnohých ľudí, ktorí sa snažia počúvať a nasledovať Pánov hlas. Sú pre mňa dobrým príkladom a povzbudením. Odhalil som
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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: .................................
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.

Svedectvo povolania

„...práve vtedy zasiahol Boh!“

„Kňazstvo je pozvanie prežiť
svoj život s Bohom.“
Povolanie je dar od Pána Boha.
Tento dar vnímam ako pozvanie na najlepšie prežitie svojho života. Povolanie
dostáva každý človek, Boh dáva takéto pozvanie každému. Niektorí ľudia
sú povolaní do manželstva, niektorí
do rehoľného života, niektorí sú povolaní
do kňazstva a niektorí sú možno povolaní prežiť život ako slobodní vo svete.
Cez letné prázdniny medzi štvrtou
a piatou triedou základnej školy som
začal miništrovať. Veľmi som sa tomu
tešil a k oltáru som chodil ako miništrant vždy rád. Počas môjho detstva a
dospievania pútalo kňazské povolanie
moju pozornosť a dá sa povedať, že ma
aj tak trochu „fascinovalo“ a výnimočným spôsobom oslovovalo.
Po maturite som sa stal študentom medicíny na Lekárskej fakulte v Bratislave.
Počas tohto štúdia som mal možnosť vidieť hlavne dve veci. Jednak krásu, zložitosť a dokonalosť človeka ako stvoriteľského diela Boha. A tiež som mohol vnímať
pohľad na život z perspektívy ľudí trpiacich chorobou. V takomto zornom poli má
človek možnosť pozrieť sa na realitu ľudského života a získať pravdivejší obraz
ako nám ponúka „svet“. Na konci štúdia medicíny som prežíval silnú túžbu ísť
cestou kňazského povolania. Stále jasnejšie som spoznával a spoznávam, že sviatosť kňazstva je pre mňa darom, ktorý môže naplniť celý môj život, a že zároveň
je to dar, prostredníctvom ktorého môžem a chcem odovzdať celého seba Bohu
i službe ľuďom.
Povolanie ku kňazstvu vnímam ako pozvanie - prežiť svoj život s Bohom, dosiahnuť spásu a pomôcť na ceste k Bohu i druhým - tým najlepším a najplnším
spôsobom pre mňa.
Július Pomšár
1. ročník
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Je rok 1989. Ako každú inú nedeľu, aj dnes sa
chystáme do kostola. Avšak dnes som šikovnejší
ako inokedy, a preto odchádzam s dvomi staršími
sestrami o niečo skôr ako mama. Ako tak sedím
v lavici, zrazu ma osloví kamarát, či by som nechcel miništrovať. Išiel som, a odvtedy som miništroval takmer každý deň...
Áno, pred tým ako som nastúpil do seminára, som asi 14 rokov miništroval. Samozrejme,
že myšlienka, že by som sa raz stal kňazom mi
z času na čas napadla. No vždy som si hovoril,
že na rozhodnutie mám ešte čas. Ako som postupne dospieval a uvažoval o tom, čím by som chcel
byť, začal som pociťovať z okolia tlak. Zdalo sa mi,
že ma každý vidí ako farára... a niektorí mi to
aj povedali. Keďže som sa necítil byť slobodný
vo výbere povolania, rozhodol som sa, že budem
úplne „normálny“, a založím si rodinu, po čom som aj skutočne túžil.
Po maturite som sa teda pokúsil dostať sa na medicínu, kam ma ale neprĳali.
A tak som rok strávil rôznymi brigádami a akciami s kamarátmi. Opäť ale prišiel
čas posielania prihlášok a ja som bol rozhodnutý pre všetky školy, ale o seminári
som nechcel ani počuť. A práve vtedy, keď som vypisoval prihlášku na jednu školu, som sa roztriasol, a pocítil som niečo zvláštne. Nevedel som to identiﬁkovať,
nevedel som čo to je, čo sa stalo, len som cítil, že prihlášku by som mal poslať
do seminára. Tak sa aj stalo...
Myslel som si, že si život zariadim sám. Chcel som poukázať na to, že rozhodnúť sa chcem ja, nie aby iný za mňa rozhodovali... no práve vtedy zasiahol Boh. Aj
keď som z rôznych dôvodov nechcel som ísť
do seminára, tento krát som sa už Jeho volaniu
nevedel ubrániť, nevedel som Mu oponovať.
Po formácii v seminári, mnohom uvažovaní a rozjímaní, verím že to bol naozaj Boží
dotyk. Doviedol ma až ku kňazskej vysviacke,
na ktorú sa už teším, a dúfam, že sa mi vždy
podarí plniť Jeho vôľu...
Gabriel Klenko
6. ročník
od 13. júna 2009 Kristov kňaz
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aj so zahraničím
V piatok a sobotu (20. a 21. marca 2009) sme mali v našom bratislavskom
seminári veľmi milú návštevu z maďarského interdiecézneho centrálneho seminára Petra Pázmaňa z Budapešti. Prišli nás pozrieť desiati bohoslovci spolu
s ich špirituálom ThLic. Tál Zoltánom.
V piatok večer a v sobotu doobeda sme priateľom bohoslovcom z Maďarska
poukazovali priestory seminára, ale aj krásy Bratislavy. Počas
večere i spoločného obeda bola
možnosť diskusie na rôzne
témy: rozprávali sme sa najmä
o našich seminároch. Krásnym
zážitkom bola spoločná modlitba v našej seminárnej kaplnke Svätého Kríža, kedy sme sa
zjednotili pri modlitbe vešpier
v latinskom jazyku. Jazyk Cirkvi
sme využili aj pri rannej svätej omši v sobotu, kedy sme cítili veľkú jednotu,
ktorá nás vzájomne obohatila. Jazykové, ani žiadne iné bariery sme nemali:
pri liturgii sme používali latinčinu a pri bežných rozhovoroch, kto akú reč vedel: jedni maďarsky, ďalší anglicky, nemecky...
V sobotné popoludnie sa odohral medziseminárny zápas. Oba tímy boli
vo výbornej kondícii a výsledok bolo nemožné dopredu odhadnúť. Fanúšikovia
- ostatní bratislavskí seminaristi - boli vo veľkom napätí, ako sa zápas bude
vyvíjať. Góly lietali počas celej hry a konečný stav na záver zápasu sa ustálil
na hodnote 16:5 pre Bratislavu. Nemožno povedať, že by sa nás Maďarskí spolubratia zľakli, ale musí sa prihliadať na skutočnosť, že pred zápasom mali prehliadku Bratislavy, katedrály i seminára a únava urobila svoje.
Nič však nepokazilo radosť z krásnej hry a z ešte krajšieho stretnutia,
pri ktorom sme si našli nové priateľstvá a aj sme nadobudli nové vedomosti
o živote vo výberovom semiári v Budapešti. Lúčenie v sobotný podvečer bolo
sprevádzané nádejou na ďalšie skoré stretnutie pri futbalovej odvete, či už u nás
v Bratislave alebo v Budapešti.
Chorvátska delegácia bohoslovcov - prehliadka seminára a katedrály
Sobota 23. mája 2009 bola významná tým, že nás navštívili bohoslovci
z Chorvátska, zo seminára v Rĳeke. Hostí sa ujal náš spolubrat Róbert, ktorý
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seminaristov, spolu s ich predstavenými, previedol budovou fakulty i priestormi seminára. Spoločné posedenie pri malinovke a káve v spoločenskej miestnosti sme využili na rozhovory. S dorozumievaním nebol veľký problém, pretože obe stránky si
vzájomne rozumeli
- veď slovenčina a
chorvátčina nie sú
až také vzdialené.
Po skončení posedenia sa hostia vybrali na prehliadku
katedrály. Pozreli
si krypty, presbytérium i novootvorenú
klenotnicu.
Po spoločnej fotke sa predstavení boli pozhovárať s našim otcom rektorom a milé
stretnutie sa ukončilo vzájomnou výmenou kontaktov a pozvaním do seminára
v Rĳeke.
Podobné stretnutia nás všetkých vždy povzbudia a už teraz sa tešíme na ďalšie
podobné podujatia.

V sobotu 16. mája 2009 sa futbalové družstvo kňazského seminára v Bratislave
s názvom Pelikán, stretlo v priateľskom futbalovom stretnutí so študentmi Evanjelickej
bohosloveckej fakulty UK v Bratislave.
Zápas prebiehal v priateľskom duchu a atmosféra na ihrisku bola tak úžastná a
plná športového priateľstva, že postupne sa zo stretnutia stalo krásne exhibičné vystúpenie, ktoré nemalo jednoznačného víťaza.
Počas prestávky, či po ceste zo stretnutia, bola možnosť spoločných rozhovorov.
S konštatovaním „Športu zdar!“, s odnášaním si dobrej nálady a s poďakovaním dobrému Pánu Bohu
za úspešné stretnutie sa už teraz
tešíme na ďalšie
pokračovanie tejto
vydarenej akcie.
Možno aj v inej
športovej disciplíne.
redakcia
ADSUM
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Nová k nižnic a v s emin ári: „ Dúfame, ž e raz...“
Ak by bola daná do ankety otázka: „Aký má byť kňaz ?“, istotne by mnohí
odpovedali, že by mal byť milý, láskavý, milosrdný, svätý... A niekto by možno
dodal aj slovo múdry. A dobre by povedal!
Ľudia aj dnes hľadajú odpoveď na otázku, čo je pravda - „Quid est veritas?“.
Mnohí sa nepýtajú skepticky ako Pilát, ale čakajú na konkrétnu a jasnú odpoveď
existujúcej pravdy prejavenej v slovách alebo v skutkoch opýtaného. A kto by mal
byť tým najkompetentnejším poskytnúť postačujúcu odpoveď? Evidentne je ním
znalec Pravdy, ten kto, pozná Ježiša Krista - Cestu, Život i Pravdu (porov. Jn 14,6).
Týmto znalcom má byť práve kňaz, odborník v teológii (vedy o Bohu). A nemá egoisticky pravdu iba vlastniť, ale ju aj odovzdávať podľa vzoru činnosti Pána Ježiša
ako aj podľa jeho príkazu: „Choďte teda, učte všetky národy...“ (Mt 28,19) adresovaného apoštolom, ktorí toto poslanie odovzdali svojim nástupcom – biskupom a nimi
povereným kňazom.
Ale môže niekto niečo učiť, ak to sám dostatočne nepozná? Práve aj z tohto dôvodu budúci kňazi musia absolvovať teologické štúdiá. Otázne je však, aké majú
prostriedky k dosiahnutiu tohto cieľa. Čo sa preto urobilo a čo by sa ešte mohlo
urobiť?
Pre zlepšenie možností štúdia bude slúžiť aj naša nová knižnica s čitárňou.
Aby k nám bola bližšie, premiestnime ju do budovy, v ktorej bývame. Tým chceme
zvýšiť návštevnosť, prostredníctvom jednoduchšieho prístupu ku knihám.
Taktiež by sme chceli nakúpiť novú literatúru z jednotlivých ﬁlozoﬁckých,
pedagogických a samozrejme i teologických disciplín.
Aktualizáciu knižného fondu
považujeme za veľmi potrebnú, keďže máme nedostatok titulov s novými témami,
s novými poznatkami. Taktiež
by sme chceli vo väčšej miere využívať informačné technológie, nahradením terajších
počítačov s nepostačujúcim
výkonom za nové, kvalitnejšie.
Potom by sme mohli využívať
k štúdiu aj nové špeciálne so�véry.
K pokojnej atmosfére na štúdium, by mal prispieť aj nový nábytok, ktorým sa
pretvorí charakter terajšej knižnice na knižnicu obsahujúcu už aj čitáreň.
Záujem nás, bohoslovcov, o novú knižnicu sa prejavil aj prostredníctvom brigád predbežnej prípravy miestnosti novej knižnice. Žiaľ, nedostatok ﬁnančných
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prostriedkov, ktorými disponuje
kňazský seminár, realizáciu tohto
projektu výrazne spomaľuje.
Dúfame, že pomocou mnohých ľudí, ktorí nám pomôžu
svojimi modlitbami i materiálnou
pomocou, sa nám podarí tento
problém prekonať.
Touto cestou by sme chceli
vysloviť Pán Boh zaplať všetkým
našim dobrodincom, bez pomoci
ktorých by cesta k tomuto vytýčenému cieľu bola oveľa ťažšia,
ba možno aj nemožná.
Číslo účtu KSCM: 4000 896 810/ 3100,
Pri ﬁnančnej podpore knižnice použite variabilný symbol: 916
Viac info na h�p://www.kscm.sk
V mene knihovníkov Peter Hegyi

Poďakovanie Mons. Jozefovi Haľkovi
Členovia redakcie ADSUM, aj v mene čitateľov, zo srdca ďakujú otcovi Mons. Jozefovi
Haľkovi, za niekoľkoročnú službu cenzora nášho
časopisu.
Aj napriek bohatému pracovnému vyťaženiu
si vždy našiel čas, aby si prečítal články, ktoré sa
pripravovali do tlače a fundovane zhodnotil ich
obsahovú i umeleckú stránku.
Služba cenzora v periodiku je dôležitá preto,
aby sa predchádzalo chybným informáciam, ktoré by mohli pomýliť čitateľov. Veľmi dôležité je aj
to, aby sa tvrdenia v našom časopise držali učenia
Cirkvi. Články preto pred tlačou prezrie cenzor, ktorý upraví prípadné nezrovnalosti, omyly alebo chyby. Je to potrebná služba a jej účelom nie je reštrikcia, či znemožňovanie slobodného prejavu, ale skôr prevencia pred pochybením. Otec Haľko, ešte
raz Vám patrí veľká vďaka a úprimné Pán Boh odmeň!
redakcia
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Andrej Kmeť - uznávaný vo svete, milovaný na Slovensku
Narodil sa 19. novembra 1841 v Bzenici
na Pohroní. Gymnázium študoval v Banskej
Štiavnici, teológiu v Ostrihome. Bol vysvätený
za kňazav roku 1865. Bol kaplánom v Senohrade,
potom farárom v Krnišove a od roku 1878 farárom
v Prenčove pod Sitnom.
Andrej Kmeť bol rodoľub a ľudovovýchovný pracovník, akí sa vyskytnú v národe len veľmi
zriedka. S nadľudskou energiou sa usiloval zľahčiť duševnú a hmotnú biedu prostého slovenského
ľudu. Zavádzal moderné sposoby obhospodarovania pôdy, učil ľud čítať a rozširoval slovenskú tlač,
bojoval proti alkoholizmu (pĳanstvu) a proti tým,
čo z biedy ľudu bohatli.
Napísal niekoľko príručiek, ktorými chcel učiť
ľud nové spôsoby práce i života. V roku 1866 vydal
knižku s názvom „Hlavné pravidlá o hospodárstve“,
ktorá mala veľký úspech. Preto ju v nasledujúcich
rokoch doplnil a rozšíril. Mala byť vydaná v roku 1875 pod názvom „Hospodár
na Slovensku“, ale medzitým bola zatvorená Matica Slovenská a kniha, hoci už bola
skoro vytlačená, nebola vydaná, lebo bol zákaz vydávať slovenské knihy.
Andrej Kmeť mal neobyčajne vnímavé oko pre krásy ľudového umenia. Či už
to boli piesne, príslovia, povesti, maľby, rezbárske práce alebo kroje, všetko ho vedelo zaujať a všetko usilovne zbieral. Povestné boli jeho zbierky čipiek a výšiviek,
na ktoré sa chodili pozerať záujemci z celej Európy. Kmeť sprístupnil tieto poklady
svetovej verejnosti na výstavách v roku 1873 vo Viedni, v roku 1893 v Prahe, v 1895
v Paríži a v roku 1904 v New Yorku.
Jeho hlboký záujem a intímna znalosť slovenskej prírody sa odzrkadľujú
vo vlastivednej monograﬁi „Veleba Sitna“, ktorú uverejnil F. R. Osvald vo svojom
„Tovarišstve“ v roku 1893.
Obdivuhodné boli aj jeho znalosti botaniky. Bol uznávanou svetovou autoritou
v oblasti ruží a hríbov. Vo vedeckom svete je dvadsaťpäť rastlín a húb označených
jeho menom: „Kmetania“. Sám vypestoval niekoľko nových druhov ruží. Jeho herbár obsahoval vyše 72 tisíc položiek, ktorý daroval Muzeálnej slovenskej spoločnosti.
Ako geológ a archeológ sa preslávil svojim výskumom Hontianskej stolice. Jeho
archeologické vykopávky mu vyslúžili rešpekt v celej Európe, najmä keď sa mu
podarilo zachrániť a zdokumentovať zachovanú kostru mamuta v Beši (kostra bola
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nájdená v roku 1902, pri kopaní pivnice v dome). Trpezlivou a usilovnou prácou
nahromadil na prenčovskej fare veľké množstvo geologických, mineralogických,
paleontologických a archeologických vykopávok.
Mnohí slovenskí národovci 19. storočia obdivovali umelecké nadanie nášho
ľudu a prejavovali súcit s jeho položením. Kmeť bol však jedným z mála tých, ktorí
aj niečo podnikali, aby ľud mohol svoje shopnosti naplno rozvinúť a vlastnými
silami vyviaznuť zo svojej biedy. Nástojil, že treba prejsť z pasivity do aktivity;
že ľud treba nielen utešovať, ale cieľavedome viesť a vzdelávať.
Andrej Kmeť sa v roku 1906 utiahol na odpočinok do Turčianskeho sv. Martina,
kde „odpočíval“ tak, že bol predsedom, organizátorom a najusilovnejším pracovníkom Muzeálnej slovenskej spoločnosti. Tam aj zomrel 16. februára 1908.
Práve jeho zásluhou, jeho archeologickými výskumami v chotári Prenčova
a blízkom okolí sa zistili základné etapy ľudskej činnosti v praveku, dosiahli sa
nové poznatky o etapách osídlenia územia pod Sitnom. Mal veľa záľub a jednou z nich bola aj botanika. Pri svojich prechádzkach okolím objavil veľa druhov
ruží. Pamiatke Andreja Kmeťa je v Prenčove venovaná pamätná tabuľa a v roku
1991 bola vybudovaná aj pamätná izba. Rok 2008 bol vyhlásený ako Rok Andreja
Kmeťa.
Pri všetkých svojich vedeckých aktivitách stále zostal verný svojmu kňazskému povolaniu a zverených ľudí vždy privádzal ku Kristovi. Nikdy jeho osobné
záujmy neboli nad lásku k Bohu a k blížnemu. Je skvelé, ak si aj ďalší kňazi budú
brať príklad z Andreja Kmeťa, ktorý dokázal nádherne zosúladiť dušpastiersku
činnosť s bádateľskými a záujmovými aktivitami.
Stanislav Čúzy

Fara v Prenčove - pôsobisko Andreja Kmeťa
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Keď Pán povoláva
„Kňazské povolanie je tajomstvo. Je to tajomstvo „úžasnej výmeny„ — admirabile commercium — medzi Bohom a
človekom. Človek dáva Kristovi svoje ľudstvo, aby ho využil
ako nástroj spásy. Kristus zasa prĳíma tento dar a z človeka
akoby urobil svoje alter ego. Ak nevnikneme do tajomstva
tejto „výmeny“, nepochopíme, ako je možné, že mladý človek
po počutí slov „Poď za mnou!“ sa zriekne všetkého pre Krista,
a pritom je presvedčený, že na tejto ceste sa jeho ľudská
osobnosť plne realizuje.“
(Ján Pavol II., Dar a tajomstvo)
„Kto sa chce stať kňazom zo vznešenej pohnútky, aby sa zasvätil službe Bohu
a spáse duší, a je alebo sa aspoň usiluje, aby bol naozaj zbožný, pevný v čistote
a ako som to už spomenul, primerane vzdelaný, o tom je zrejmé, že Boh ho volá
do kňazského stavu.“ (Pius XI.)
„V nĳakom prípade sa nemá očakávať, že sa tento hlas Pánov, ktorý povoláva, nejakým mimoriadnym spôsobom dostane do uší budúceho kňaza. Skôr si ho
možno uvedomiť a rozpoznať ho podľa znakov, po ktorých múdri kresťania každodenne poznávajú Božiu vôľu. A kňazi si majú pozorne všímať tieto znaky.“
(Presbyterorum ordinis)
„Hlas Boží, ktorý povoláva, sa prejavuje dvoma rozličnými predivnými a konvergentnými spôsobmi. Ten prvý je vnútorný, volanie milosti, hlas Ducha Svätého,
nevýslovné vnútorné čaro, ktoré tichý, a pritom mocný Pánov hlas vyvoláva v nevyspytateľných hĺbkach duše. Druhý je zas vonkajší, ľudský, vnímateľný, spoločenský, právny, konkrétny, hlas kvaliﬁkovaného vysluhovateľa slova Božieho, hlas
apoštola, hlas hierarchie, ktorá je nevyhnutným nástrojom, ustanoveným z vôle
Kristovej za tlmočníka, čo má preložiť do zreteľnej reči posolstvo Slova a Božích
príkazov. Tak učí spolu so sv. Pavlom katolícka náuka.“
(Pavol VI.)
Toľko z dokumentu a z hlasov pápežov, ktoré hovoria o tom, ako Pán povoláva
svojich kňazov. Ak niekto pociťuje vo svojom srdci túžbu stať sa kňazom, nech si
všíma zvyčajné známky kňazského povolania:
1. osobný vzťah ku Kristovi a život modlitby
2. pravidelné pristupovanie ku sviatostiam
3. primeraná inteligencia a zdravie

4. vzťah k liturgii
5. záujem o apoštolát
6. mariánska úcta

Pri rozhodovaní o vstupe do seminára je veľmi dobré sa najskôr otvorene
porozprávať so svojím spovedníkom a oboznámiť o svojom úmysle aj miestne-
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ho pána farára, ktorý usmerní ďalší postup (prihláška, odporúčanie). Je dôležité si
odpovedať na otázku, či je to volanie do služby diecézneho alebo rehoľného kňaza.
Diecézny kňaz sa zvyčajne stará o určitú farnosť, ktorú sám alebo s pomocou kaplána vedie. Kňaz-rehoľník žĳe zvyčajne v spoločenstve spolubratov v kláštore a jeho
pastorácia je iného charakteru ako pastorácia diecézneho kňaza. V kňazskom seminári sa kandidát pripravuje na službu diecézneho kňaza, najmä pre pastoráciu farností
v službe určitej diecézy.
U kandidáta na kňazstvo, ale neskôr aj u kňaza, je veľmi dôležitý duch poslušnosti
voči autorite Cirkvi, najmä voči predstaveným a biskupovi. Kandidát by mal mať záujem o štúdium, najmä ﬁlozoﬁe a teológie.
V prípade akýchkoľvek otázok sú k dispozícii možnosti kontaktu s predstavenými
kňazského seminára v Bratislave, či už listom alebo prostredníctvom internetu.
ThDr. Alexander Knorr, špirituál

...a
a kto je to teda ten kňaz?
Kňaz je človek - muž, ktorý vo svojom srdci pocítil túžbu stať sa na plný úväzok Božím služobníkom a nebál sa pred rodinou, známymi a priateľmi smerovať
svoj život naplno k službe ľuďom i Kristovi.
Aby sa mohol dospelý muž stať diecéznym kňazom, musí študovať teológiu
na vysokej škole a okrem toho minimálne 4 roky žiť v kňazskom seminári. Existujú
aj rehoľní kňazi, ktorí sa na službu pripravujú v kláštoroch.
Kňazstvo je obrovským darom, ktorý ak je využitý naplno, znamená pre veriacich i pre samotného kňaza veľmi veľa, lebo práve kňaz môže dať iným dar
odpustenia hriechov (sviatosť zmierenia), dar Eucharistie (sv. omša) a ďalšie sviatosti. Pred kňazom sa človek začleňuje do Cirkvi (krst), pred kňazom si dvaja ľudia
sľubujú vernosť (sobáš), kňaz je ten, ktorý človeka odprevadí na poslednej ceste
(pohreb).
Človek sa stáva kňazom v okamihu vysviacky. Biskup, ako ten ktorý má
od Boha moc, do duše budúceho kňaza vkladá duchovnú silu, ktorú si biskupi
predávajú od dávnych dôb kedy ju i oni sami dostali od Ježiša Krista. Kňaz je
najbližší pomocník biskupa - pomáha mu viesť jednotlivé farnosti. Kňaz dostáva
duchovnú moc, aby mohol pomáhať ľudom, ktorých Boh nekonečne miluje a chce
aby po smrti prišli do neba.
Kňaz by mal mať úprimný a hlboký vzťah s Bohom a do tohto vzťahu privádzať ľudí túžiacich po spáse. Kňaz odovzdal svoj život ľuďom a cez službu ľuďom Bohu. Do svojho kňazstva investuje svoj život so všetkými radosťami a trápeniami, ktoré prežíva. Kňaz využíva všetky svoje prirodzené
i nadobudnuté vedomosti k správnemu vedeniu ľudí k Bohu. Kňaz je tiež len človek, ktorý má aj svoje trápenia a preto je dôležitá modlitba za svojho kňaza. Kňaz
je ten, na koho sa môže úprimný človek obrátiť s prosbou o vypočutie, či radu.
Róbert Ťapušík
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Pútne miesta arcidiecéz (3. časť): Bazilika v Trnave a milostivý obraz Panny Márie
Trnava – jej meno nesie názov našej arcidiecézy, je okresným i krajským mestom
a mnohí ju poznajú pod titulom „malý
Rím“ pre množstvo jej kostolov.
Ale málokto vie, že v jednom z jej
chrámov sa skrýva aj ďalší poklad, popri
Pánovi Ježišovi prítomnom v Najsvätejšej
sviatosti oltárnej. Je to obraz Panny Márie
Trnavskej v chráme sv. Mikuláša, biskupa
a vyznávača, ktorý nedávno dostal titul
bazilika minor.
Obraz sa nachádza v malej, na prvý
pohľad od vstupu nenápadnej barokovej
kaplnke. No keď človek do nej vstúpi, je
ako trónna sieň Matky so Synom, pretože práve tu je umiestnený tento milostivý
obraz, hneď nad bohostánkom. Človek
kľačiaci pred týmto oltárom, akoby opäť
počul šepot slov: „Urobte všetko, čo vám
povie“. Ale povedzme si, v čom je významný tento obraz, kde sa vzal a prečo
„Matka Božia Trnavská“.
V roku 1585 sa z Ríma vrátil František Forgáč, mladý študent teológie, ctiteľ
Panny Márie, neskôr arcibiskup a kardinál. Mimochodom pochovaný v krypte
tohto chrámu. Predpokladá sa, že si na štúdiách v Ríme dal odmaľovať obraz
z kostola sv. Alexeja a Bonifáca, ktorý po príchode do Trnavy daroval Dómu
svätého Mikuláša, kde postupne v priebehu rokov menil svoje miesto. Už
od počiatku požíval úctu veriacich. No o čo viac potom, keď si ho Panna Mária
vyvolila za zvláštne dielo.
V roku 1663 sa na ňom objavil krvavý pot a mesto bolo uchránené
pred Turkami. V roku 1708 po ňom trikrát stekali slzy, čo videlo mnoho ľudí,
veriacich i neveriacich, zasvätených i laikov, kanonikov i študentov Trnavskej
univerzity... A preto je pochopiteľné, že po šiestich mesiacoch beznádejného
boja s morovou nákazou v roku 1710, sa predstavitelia mesta i jeho obyvatelia
rozhodli urobiť sľub a prosiť Matku o pomoc.
21. novembra 1710 sa všetko zdravé obyvateľstvo každého veku, príslušnosti i náboženstva zišlo tu v dóme svätého Mikuláša a jeho okolí, s modlitbami
a v pôste na svätú omšu. Po svätej omši v detinskej dôvere, za hlaholu zvonov,
duchovenstvo vzalo obraz na procesiu mestom, aby Mária prešla pomedzi svoje
deti. A od príchodu do chrámu, len čo zaznelo Te Deum laudamus, nezomrel
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ani jeden človek a nepotvrdilo sa žiadne
ochorenie.
Od tých čias sa za vyše tristo rokov
striedajú generácie, ktoré sem prichádzajú
s nádejou, bolesťou i radosťou. Konávali sa
tu púte, misie, duchovné obnovy, bdenia,
triduá a ďalšie duchovné aktivity. Od roku
1944 sa tiež konáva novéna v období od 13.
do 21. novembra. Nepretržite sa spĺňa sľub
daný po utíšení morovej nákazy, a to sláviť
obetovanie Pána a sv. omšu každú sobotu
o 10:00 „pre budúce časy naveky“.
Preto aj my môžeme prichádzať na toto
miesto celý rok a zvláštnym slávnostným
spôsobom od 13. do 21. novembra na novénu. Hoci nie je mor a nesužujú nás Turci...
Matka tu nie je pre nás len vtedy, keď nám ide o život. Ona chce počuť naše trápenia, obavy, bolesti, no i radosti a nadšenia. A počas novény sa tu môžeme stretnúť ako jedna rodina, ktorá sa stretáva doma s Mamou, dávajúc svojimi spevmi,
modlitbou, účasťou, procesiou najavo aj tým bratom a sestrám, ktorí nevedia, že
majú Nebeskú Matku alebo na to zabudli: „Hľa tvoja Matka“.
Ľuboš Matúš

Vigilate et orate!

Veď čo osoží človekovi, keby aj celý svet získal, a svojej duši by uškodil?! Alebo
za čo vymení človek svoju dušu?! (Mt 16, 26)
Blížia sa prázdniny a čas dovoleniek. Kresťan by mal aj v tomto období konať tak, aby jeho dni neboli prázdne, ale aj v čase oddychu by mal často myslieť
na Pána Boha. Leto so svojimi ponukami môže byť pre niekoho príčinou duchovného úpadku a preto je na mieste veta z nadpisu: Bedlite a modlite sa!
Buďme bedliví v duchovnom živote aj počas voľna a príjemných chvíľ.
Nájdime si čas na pravidelnú nedeľnú svätú omšu, plánujme si výlety tak, aby
sme nikdy nevymeškali stretnutie s Kristom v Eucharistii. Podobne nezabúdajme na pravidelnú sviatosť zmierenia, ktorá nás povzdvihne i povzbudí na duši.
Aspoň niekedy navštívme Pána Ježiša pri adorácii a poďakujme za krásny čas
dovoleniek. Nikdy však nezabudnime na pravidelnú osobnú modlitbu. Kto nezabudne na rozjímanie a čítanie duchovnej literatúry, nemusí sa strachovať o
narušenie svojho duchovného života. Svätý Filip Neri by nám určite na začiatku
dovoleniek povedal: „State buoni, se potete! - Buďte dobrí, ak môžete!“
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Tajnička
Milí lúštitelia tajničky. Dnes sme si pre vás pripravili klasickú doplňovačku,
ktorej tajničkou bude jedno latinské slovíčko. Pošlite nám jeho znenie a kto ako
bonus aj vysvetlí jeho význam dostane pri vyžrebovaní aj vecnú prémiu.
Predmet v liturgii, ktorý dymí a vonia:
Vyhlásená pravda viery inak:
Opak čnosti:
Kniha Svätého Písma, skratka „Est“:
Rajská záhrada:
Mimoriadny rozdávateľ sv.prijímania:
Ako oslovil Judáš Ježiša v Getsemanskej záhrade:
Premožiteľ Goliáša:
Bezženstvo inak:
Dal zbičovať Pána Ježiša:
Prvý človek:
autor tajničky: Vladimír Uhrin

Podarilo sa vylúštiť tajničku?
Ak je naporúdzi mobil, môžete odpoveď poslať aj formou SMS správy, s Vašimi údajmi, v tvare: „MENO PRIEZVISKO ULICA MESTO PSC TAJNICKA+VYSVETLENIE“
na naše redakčné telefónne číslo 0904 573 129.
Alebo napíšte bežnou poštou, súťažnú odpoveď, na adresu redakcie:
KSCM - ADSUM časopis bratislavských seminaristov
Kapitulská 26
811 01 Bratislava
Na obrázku v minulej tajničke bol Zmŕtvychvstalý Kristus pri hrobe. Vecné
ceny a ročné predplatné nášho časopisu zasielame Božene Matejovičovej
z Prašíc, Monike Maruščákovej z Plavnice a Márii Vymazalovej z Trnavy.
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