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Tak zasa...

Tak zasa. Všetko naokolo beží, ako obyčajne. Vstávanie do práce, ranná káva,
správy... Obyčajný, bežný deň. Aj v to letné ráno sa to tak začalo. Lenže som sa nepohol
k svojim bežným povinnos�am, ale do seminára.
Tak zasa. Po pia�ch rokoch v pastorácii som sa vrá�l na miesta tak dobre známe
tým, ktorí v bra�slavskom seminári študujú alebo študovali.
Tak zasa. Všetko beží, ako obyčajne. Vstávanie, ranný seminársky program, káva...
Obyčajný deň.
Aj v to zimné ráno pred dve�síc rokmi sa to tak začalo. Ľudia sa pohli k svojim povinnos�am, možno si vymenili nejaké aktuality, možno niekto zmenil miesto
bývania...
A zasa. Boh sa darovaním svojho Syna dotkol človeka. V zázračnú noc prišla
Láska. Možno by sme �ež ráno vstali a šli k svojim bežným povinnos�am...
Tak zasa. Priania šťastných sviatkov, s�sky rúk, obja�a, úsmevy... a návrat
do bežného života. Boh – Láska však prichádza k nám každý deň. Má v našich srdciach miesto? Už pred tristo rokmi prial svojim veriacim Angelus Silsesius takto:
„Ako svedčí kalendár, rok starý skončený je a nový nastáva. Však pamätaj, kresťan,
kto novým človekom sa naozaj nestáva, ten stále v starom veku žije.“
Mgr. Marián Bér
prefekt kňazského seminára v Bra�slave
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Krátky pohľad do uplynulých rokov

Pri okrúhlych jubileách je krásny zvyk pripomenúť si život jubilanta. Nielen osoby, ale aj organizácie a média. I náš časopis, ktorý
pravidelne číta okolo 3000 ľudí,
sa dožíva jubilea.

redaktormi aj Peter Farkaš – Žiška,
Daniel Divinec, Dušan Kolenčík,
Stanislav Illéš, Štefan Legény, Ľuboš
Tvrdý, Ladislav Kováč, Eduard Janíček,
Pavol Brunovský, Vladimír Uhrin a
súčasný šéfredaktor Stanislav Čúzy.

Adsum má dvadsať rokov. Áno,
je tomu už vyše dvadsať rokov, keď
v januári 1990 vyšlo historicky prvé
číslo časopisu v náklade 500 kusov.

Zaujímavos� z histórie ADSUMu

Prvé dve čísla mali formát A4 a boli

Zrod časopisu ADSUM: rok 1990

ročník mal 7 čísel, niektorým
ročníkom sa ušlo len jedno číslo...

„Myšlienka vydávať v seminári vlastný časopis tlela v mysliach
seminaristov už v časoch tvrdej
totality. Veď literárna tvorba
na Slovensku mala svoju tradíciu
najmä v seminároch v Nitre, na Spiši
a v Bra�slave. Okolnos� prinú�li seminaristov, aby s takouto
prácou počkali. Človek musí veľmi dobre vedieť, kedy má mlčať
a kedy hovoriť. Ten čas, keď každý seminarista dostal možnosť
osloviť svojich bratov formou písaného slova, nastal po nežnej revolúcii. Padli všetky zábrany, ktoré
predtým nedovoľovali slobodne
hovoriť.“ (Adsum 1/1998-1999,
s.30)
Prvú redakčnú radu tvorili
Peter Farkaš – šéfredaktor a redaktori Pavol Ondrík, Ján Garaj,
Anton Vyšinský, Peter Jurčík, Pavol
Prikryl a Fran�šek Galvánek.
Okrem Petra Farkaša boli šéf4

napísané na písacom stroji...

Prvý
Do

roku 1997 sa celý časopis rozmnožoval cyklostylom a xeroxom...

Farebnú obálku malo prvýkrát tre�e

číslo VIII. ročníka (1996/1997) a zároveň bolo vytlačené vo vydavateľstve LÚČ. Používal sa už počítač...

V

roku 1997 bol časopis zaregistrovaný na ministerstve kultúry
a 28. januára 1998 získal časopis cirkevné schválenie, aby sa mohol rozširovať aj medzi veriacich...

Plnofarebný časopis vyšiel prvýkrát
v júni 2004 (3. číslo, ročník XV.)...

Svedectvo povolania a plagát novokňazov sa prvýkrát objavil v 3. čísle
XI. ročníka (1999/2000)...

Počas dvadsia�ch rokov histórie nášho
časopisu Adsum sa udialo niekoľko zmien,
či už graﬁckých alebo obsahových. Všetky
však smerovali k jedinému cieľu – byť bližšie
k vám, milí čitatelia, a zaujať vás vzhľadom
i obsahom.
Na záver, ako to pri jubileách býva, želám nášmu časopisu Adsum, aby neustále
rástol a vzmáhal sa, aby bolo i naďalej veľa
pracovitých seminaristov, ktorí mu nedovolia zaniknúť a veľa dobrých ľudí, ktorí budú
jeho vydávanie aj naďalej podporovať.
V neposlednom rade mu želám, aby mal
čo najviac pozorných čitateľov.
Vladimír Uhrin

Počas štyroch
rokov v redakcii
časopisu som si vypestoval k Adsumu
osobitný a vrúcny
vzťah.
Nebudem
preháňať, keď napíšem, že s Adsumom,
najmä teraz, ako šéfredaktor, vstávam
i líham, ba niekedy aj snívam...
V redakcii si uvedomujeme, že najmä v dnešnej situácii, kedy prevažná
väčšina tlačených médií, ktoré by mali
byť verné slobode slova - ktorá je deﬁnovaná ako právo čitateľa na pravdivú
infomáciu - sa voči tejto deﬁnícii často
a hrubo prehrešujú; by sme mali práve
my a náš časopis robiť kladný pro�pól
a prinášať pravdivé, ale aj povzbudzujúce
články. Snažíme sa o to, hoci časopis, vychádzajúci 3x do roka, na to nestačí. Preto
v posledných rokoch využívame aj jeden
z moderných prostriedkov: internet. Tu je
možná väčšia komunikácia aj s vami, čitateľmi, ale je možná aj väčšia aktuálnosť
článkov.
V tlačenej verzii Adsumu však kladieme maximálny dôraz jednak na kvalitu
obsahovú i vizuálnu, aby sme čitateľov
aj povzbudili i o niečom novom poinformovali. Veď nie je nič krajšie, ako niekomu podať do rúk časopis, ktorý má
čo povedať napríklad osobným svedectvom nasledovania Pána Ježiša.
Ja do budúcnos� Adsumu želám veľa
ďalších rokov úspechov a veľa spokojných
a povzbudených čitateľov.
Stanislav Čúzy

ADSUM 1990-2010

ADSUM 1990-2010

Dvadsaťročný oslávenec ADSUM

Významné osobnos�, s ktorými sme
urobili rozhovor: kardinál Jozef Ratzinger,
Federico Lombardi (riaditeľ rádia Va�kán),
Anton Rauscher (nem. jezuita), prezident
Michal Kováč, primátor Bra�slavy Andrej
Ďurkovský, eurokomisár Ján Figeľ, básnik
Milan Rúfus, herečka Katarína Kolníková, astrofyzik Jiři Grygar, komentátor Alfonz Juck,
športovci Peter Šťastný, Miroslav Karhan,
Jaroslav Horváth, Jaroslav Chlebek.

Významní redaktori časopisu,
ktorých je dnes možné stretnúť v živote Cirkvi boli: Jozef Haľko (hovorca
bra�slavskej arcidiecézy), Radoslav
Bazala (riaditeľ arcibiskupského úradu v Trnave), Jozef Kováčik (hovorca
KBS) a ďalší.
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„Našou pevnou nádejou je teda Kristus...“

Nedeľa ráno, Brno, 27. septembra 2009,
Svätý Otec Benedikt XVI. vystupuje z lietadla
a zdraví zhromaždené davy ľudí na ploche le�ska. Medzi �síckami zdvihnutých rúk boliaj
naše ruky. Ruky bohoslovcov vítajúce Svätého
Otca na brnenskom le�sku. Pre mnohých
z nás, ktorý sme Benedikta XVI. ešte naživo
nevideli, to boli neopakovateľné momenty,
vďaka ktorým sa nám jeho slová, ktoré adresoval nám, sediacim opro� nemu vo vzdialenos� niekoľko málo desiatok metrov, zneli
ako slová milujúceho otca, ktorý nás má rád
a chce nás privádzať bližšie k Bohu.
Svätý Otec nás povzbudzuje: „Vidíme, že nie je jednoduché vytvoriť spoločnosť založenú na dobre, spravodlivos� a bratstve, pretože ľudská bytosť je slobodným tvorom
a jeho sloboda zostáva krehkou. Musíme svoju slobodu stále znovu a znovu zameriavať
k dobru. Neľahké hľadanie správnych riešení ľudských vecí je úlohou pre všetky generácie. A preto, milí priatelia, sme tu hlavne preto, aby sme načúvali slovu, ktoré nám
ukazuje cestu vedúcu k nádeji. Ježiš sa s láskou obracia k vám, synovia a dcéry tejto
požehnanej zeme, v ktorej už pred viac ako �síc rokmi bolo zasiate semienko evanjelia.
Našou pevnou nádejou je teda Kristus, v ňom nás Boh miloval až do krajnos� a dal nám
život v hojnos�, život, po ktorom každý človek, niekedy možno nevedome, prahne.“
Slová otca, ktorý prichádza ako pútnik medzi nás, by mám mali ešte dlho po tomto
stretnu� rezonovať v našich srdciach. Je to však skutočne tak? Nebolo toto naše stretnu�e len výletom zo zvedavos�? Vnímali sme ho skutočne ako toho, ktorý nám
prináša nádej? Ak to tak
nebolo, skúsme sa aspoň
teraz zamyslieť nad jeho
slovami. Nad úprimnosťou
otca, ktorý bdie nad svojimi slovanskými deťmi a ich
vierou.
Róber Ťapušík
foto: M. Cehlárik
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Požehnanie reverend bratom druhákom
Otec
arcibiskup
Mons.
Stanislav Zvolenský, ktorý pravidelne v utorok slávi v našej seminárnej kaplnke ranné sväté omše,
požehnal 10. novembra 2009 bratom druhákom reverendy - oblečenie bohoslovca.
Táto milá slávnosť, kedy sú
bohoslovci druhého ročníka teologických štúdií aj vonkajším spôsobom - teda aj oblečením - ešte
plnšie začlenení do seminárneho
spoločenstva, sa konala za účas�
všetkých ostatných spolubratov,
ktorí sa tešili z „obliečky“ druhákov. Otec arcibiskup vo svojom príhovore poukázal
na to, že z nosenia reverendy vyplýva záväzok. Reverenda má naznačovať, že ten, kto
ju nosí, sa rozhodol nasledovať Boha osobitným spôsobom. Vo Svätom Písme je mnoho zmienok o oblečení, pričom jedno kri�cké hovorí o dlhých strapcoch, ktoré nebolo
primerané správaniu učiteľov zákona. Ježiš, keďže videl do vnútra človeka, mohol ľudí,
ktorí žili inak, ako sa navonok tvárili, aj kri�zovať. My, aby sme neublížili, máme byť
v posudzovaní druhého opatrní. Naopak kladné a nádherné vyjadrenie má o oblečení svätý Pavol, ktorý hovorí, že každý, kto prijal krst a náuku, obliekol sa v Krista.
Kto sa takto oblečie, ten koná, žije a hovorí ako Kristus.

Z DIANIA V SEMINÁRI
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Púť za Svätým Otcom do Brna

Požehnanie seminára od Benedikta XVI.
Svätý Otec Benedikt XVI., si v rámci Roku kňazov
osobitne spomína v modlitbách aj na náš bra�slavský
seminár, v ktorom študujú bohoslovci z dvoch arcidiecéz (Bra�slavskej a Trnavskej), a udeľuje predstaveným
i seminaristom svoje Apoštolské požehnanie.
Seminár je srdce diecézy, a preto je veľmi dôležitá modlitba za študentov, ktorí raz prídu do pastorácie
ako Kristovi kňazi. Počas Roku kňazov je výnimočná príležitosť viac pamätať aj duchovne, ale i hmotne na seminaristov, čo aj mnohí z vás, ktorí čítate tento časopis,
robíte: úmyslami modli�eb, ale aj hojnými potravinovými, či inými zbierkami, ktorými ste aj tento rok štedro pomohli nášmu semináru. Ďakujeme vám a nech
dobro�vý Boh odmení všetkých našich dobrodincov!
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Keď som premýšľal, ako by som
mohol čo najstručnejšie vyjadriť, čo by
charakterizovalo naše tohoročné miništrantské tábory MINFA 2009, našiel som
dve kľúčové slová: Prozreteľnosť a vydarenosť? Napĺňa ma hrejivý pocit vďačnos� za to, že nám Boh kryl chrbát a mal
„zreteľ pre“ celé toto dielo, znova a znova ho požehnával a jeho sila sa ukázala
uprostred našej slabos�.
Tento 14. ročník bol prelomový
v tom, že sme jednak išli do projektu ako
štyri diecézy, teda 38 bratov z dvoch seminárov (Nitra, Bra�slava); jednak sme rozšírili počet fár na 4, čo nám umožnilo prijať 298
chlapcov vo veku od 12 – 20 rokov, no a napokon sme zmenili aj prostredie – z Banskej
Š�avnice sme presídlili na stredné Považie.
Toto všetko predstavovalo nové výzvy, nové dobrodružstvo i nové ťažkos�. Dobre zostaviť pracovné animátorské �my zmiešaním bohoslovcov z oboch seminárov, si vyžadovalo naozaj nadľudskú pomoc , ktorú sme aj z Božej strany dostali. „Sadli sme si“ veľmi
dobre v prospech de� i vzájomnej pohody.
Štyri fary: Dolná Súča, Horná Poruba, Horná Breznica a Zubák, predstavovali nárast
staros� i ﬁnancií, ktoré sme tento rok postrádali. No dobrý Boh nenechá svojich
„v š�chu“ a všetkého bolo nakoniec dostatok, ale „na knap“ takže sme zostali znova
na mizine, no bez dlhov. Tak�ež vysoko hodno�m komunikáciu s dôstojnými pánmi farármi, ktorí nám s nebývalou, až otcovskou
láskou vychádzali v ústrety a všemožne nám
pomáhali. Zázraky sme zažívali napríklad
v Dolnej Súči, kde nám ľudia nosili potraviny, peniaze a dokonca nám jedna ﬁrma
zo Skalky zadarmo dvakrát zapožičala dra-

Chlapcov – miništrantov sme mali
z celého západného Slovenska, od Vysokej
na Kysuciach až po Komárno a od Levíc
až po Záhorie. Zmeska „nádejí Cirkvi“
od šikovných športovcov až po múdre hlavy,
od bezstarostných špuntov, cez svojských puber�akov až po vyzretých „MINFAvyslúžilcov“; od sociálne slabšie postavených až po de� „kapacít“, od dobrých chlapcov
z dedín až po meš�akov, od duchovnejších, až po zranenejších, od chlapcov z vynikajúcich
rodín až po siroty... Všetkých nás však spájala viera v Ježiša Krista, okolo ktorého sme
sa snažili točiť, ako znie aj mo�o MINFY.
S chlapcami sme sa dosť modlili, možno pre nich až netradične veľa, no myslím,
že všetci nejako chápali, že k bohoslovcom to určitým spôsobom patrí, a že vôbec Boh
má byť na prvom mieste! Bra�a diakoni a kňazi horlivo slúžili pri animovaných adoráciách, krížových
cestách po dedine, pri ranných katechézach i pri
osobných rozhovoroch. Musím povedať, že všetci
boli svojským spôsobom zaangažovaní a obetavo
slúžiaci.

Z DIANIA V SEMINÁRI
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Štyri diecézy,
dva semináre,
jedna MINFA 2009

hý mamu� nafukovací kaktus, kamión,
či gladiátora; v Hornej Porube chlapi
z dediny svojpomocne vymaľovali prastarú faru, v Hornej Breznici dali k dispozícii
pekne udržiavané futbalové ihrisko na náš
takzvaný spoločný deň.

Cez celý tábor sa ako zlatá niť ťahala „anamnesis“ na sv. Cyrila a Metoda – bohoslovci hrali
svätých bratov i ich učeníkov a miništran� predstavovali jednotlivé slovanské kmene. Chlapcov sme
učili písať hlaholikou – vyrobiť si zvitok, atrament,
používať husacie pero, naučiť sa hlaholskú abecedu
a rozpoznávať svetové písma.
V iný deň sme putovali na Veľkú Moravu,
a’ la túra do roman�ckých záku� stredného Považia,
napr. na Lednický hrad v Bielych Karpatoch, na skalnatý Vápeč v Strážovských vrchoch alebo na Krasín
nad Súčou a ďalej do dedinky Dúbrava. „Pohanských
Slovanov“ sme tak�ež vyučili v prak�ckých zručnos�ach – výroba luku, farbenie odevov, stavanie kostolíkov, písanie hlaholikou.
Sobota patrila tzv. spoločnému dňu, kde
sme sa všetky fary zišli spolu na famóznom futbalovom zápolení, kvíze a slávnostnej sv. omši,
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Nedeľa sa niesla v slávení Pánovho
dňa; niektorí sme putovali na Skalku
k sv. Andrejovi a Benediktovi, iní
k Panne Márii do Lednických Rovní.
Večer sme sa rozlúčili pri táboráku, opekali všetko možné a spievali „pesňe nábožňé do němoty“... V Dolnej Súči sme „buntošili“
aj v noci, keď divým búchaním do panvice jeden náš spolubrat pozobúdzal miništrantov
na nočnú hru, ktorá po prejdení tzv. Pohanesburgu - s „pobúchanými“ pohanskými a strašidelnými bôžikmi - vyvrcholila pri smrteľnej posteli svätého Cyrila, ktorý po rozlúčkovej
modlitbe a za spevu východných piesní (inak zo zamaskovaného notebooka) odovzdal
chlapcom náramky priateľstva s nápisom „Christstyle“. A potom sme o pol štvrtej nad
ránom zažili čarovné brieždenie...
Kiež vždy vychádza aj MINFE ranná zornica par excellans – Ježiš Kristus!
Tomáš Krampl

Víkend s miništrantmi
DOD MINFA 2009
Tradične, v prvú adventnú nedeľu, kedy si pripomíname začiatok nového cirkevného roka, hos�l bra�slavský seminár vyše 150 chlapcov - miništrantov,
na vydarenom poduja�, ktoré je pokračovaním letných táborov MINFA. Deň otvorených
dverí sa konal 28. - 29. novembra 2009 a program patril spoločným hrám - v sobotu dopoludia sa konala hra „Pevnosť seminár“, kde jednotlivé družstvá plnením úloh spoznávali záku�a budovy seminára. Naopak, sobotné popoludnie patrilo spoločnej vychádzke
na najrôznejšie mieste v Bra�slave: prehliadka parlamentu, odkrývanie zaujímavos�, ktoré ukrývajú pohrebné krypty v centre Bra�slavy, � športovejšie založení si mohli zahrať
futbal alebo zaplávať v bazéne.
V sobotný večer sa konala svätá omša s otcom arcibiskupom, potom nasledoval kultúrny program v aule fakulty so scénkoou o dvoch stredoškolákoch, ktorí hľadali zmysel
života a deň sa zakončil spoločnou adoráciou.
Nedeľa patrila v dopoludňajšom
čase predovšetkým svätej omši, ktorá
bola v la�nskom jazyku v Katedrále svätého Mar�na v Bra�slave. Po jej skončení boli hry v aule, nasledovala modlitba
posvätného ruženca a spoločný obed.
Po obede a záverečnom poďakovaní
v aule nasledoval voľný čas na rozhovory
s bohoslovcami alebo odchod domov.

Z DIANIA V SEMINÁRI
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na ktorej nás poc�li svojou návštevou
i páni biskupi Mons. Marián Chovanec
a Mons. Tomáš Gális.
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O histórii Cirkvi s prof. Emíliou Hrabovec
Rodisko: Bra�slava
Bydlisko: po dlhoročnej neprítomnos� opäť
Bra�slava
Štúdium:
1985-1990 na univerzitách v nemeckom
Freiburgu (základné štúdium) a v Mníchove (hlavné štúdium), jednoročný študijný pobyt
na univerzite vo švajčiarskom Bazileji, 1991-1994
doktorandské štúdium na univerzite vo Viedni
Pôsobenie:
v rokoch 1991-2006 na univerzite vo Viedni,
po návrate na Slovensko na Filozoﬁckej fakulte
Trnavskej univerzity, od marca 2009 na RK bohosloveckej fakulte UK v Bra�slave.
Predmet vyučovania a iné funkcie na fakulte:
Cirkevné dejiny, vedúca Katedry cirkevných dejín,
prodekanka pre vedu a medzinárodné vzťahy

1. Má dnes pre kresťana – katolíka zmysel zaujímať sa o históriu Cirkvi? Prečo?
Pápež Ján Pavol II. krátko pred svojou smrťou v posolstve pre prezidenta „Nevedomosť o vlastnej minulosti osudovo vedie ku kríze
Pápežského výboru pre historické vedy napía strate identity jednotlivcov
sal, že „nie je nič nepevnejšie, ako ľudia alea spoločenstiev.“
bo skupiny bez dejín. Nevedomosť o vlastnej
minulos� osudovo vedie ku kríze a strate
iden�ty jednotlivcov a spoločens�ev.“ I Katolícka cirkev, ako spoločenstvo pokrstených,
uskutočňujúca svoje poslanie v čase a priestore, má svoje dejiny, ktoré treba poznávať
pomocou metódy a nástrojov historickej vedy. Katolícka cirkev je však zároveň oveľa viac,
než ľudské spoločenstvo - je mys�ckým telom Kristovým, stĺpom Pravdy, spoločenstvom
svätých. Pravdu o jej dejinách a o jej poslaní preto nedokážeme spoznať výlučne historickými metódami, ale potrebujeme ich doplniť aj teologickou perspek�vou, odhaľujúcou
Božiu prítomnosť v dejinách. Takto poňaté cirkevné dejiny sa potom stanú neodmysliteľným zdrojom sebareﬂexie Cirkvi, poznania jej koreňov a historického procesu prijímania
a odovzdávania, paralépsis a paràdosis, prostredníctvom ktorého sa v priebehu storočí
napĺňalo jej poslanie. Stanú sa bohatou pokladnicou skúsenos� a historickej pamäte, po12

2. Ako vnímate poslanie Cirkvi dnes, ak prihliadneme na konkrétne historické fakty,
medzi ktorými nechýbajú ako úspechy, tak pochybenia jej členov?
Cirkev má vo svojom lone svätých, ale i hriešnikov, ktorí sa svojím životom odchýlili
od Kristovho ducha a Evanjelia a svojím myslením a konaním ponúkli svetu skôr „formy
an�svedectva a škandálu“ (TMA 33). Ján
„Pápež Ján Pavol II. vyslovil Pavol II. vyslovil na prvú pôstnu nedeľu
úprimné Mea culpa za všetky jubilejného roku 2000 úprimné Mea culpochybenia a viny, ktorých sa pa za všetky pochybenia a viny, ktorých
dopustili synovia a dcéry Cirkvi“ sa dopus�li synovia a dcéry Cirkvi v priebehu jej dvoj�sícročných dejín, zapríčiňujúc
tým zlo, rozš�epenia, utrpenie. I pred ním cirkevné autority priznávali pochybenia a nedostatky členov Cirkvi, či už to bol pápež Hadrián VI. v známom posolstve ríšskemu snemu
v Norimbergu v roku 1522 alebo Pavol VI. pri otvorení druhého zasadnu�a II. va�kánskeho koncilu. Takéto počiny sú potrebné a dôležité na očistenie svedomia, odstránenie
bolestných zranení a resen�mentov, ktoré �eto pochybenia dodnes zanechali vo vedomí
ľudí. Pochopiť hlbší zmysel týchto vyjadrení však môžeme iba vtedy, keď skĺbime do jednoty historický i teologický pohľad na cirkevé dejiny, ktorého súčasťou je práve tak striktná analýza historických prameňov a historického kontextu, ako aj teologických aspektov
dejín poňatých ako dejiny spásy a morálnej stránky konania protagonistov vo vedomí,
že nikoho nemožno viniť za to, čo nevedel, alebo čomu nedokázal zabrániť. Inak riskujeme, že z kri�ky nekri�ckého ponímania cirkevných dejín upadneme do opačného extrému, do deštruk�vnej sebakri�ky, ktorá vidí vo vlastných dejinách iba zlé a slabé stránky,
a tak odmieta a pod�na vlastné korene.

PREDSTAVUJEME

PREDSTAVUJEME

Dokážeme pozrieť pravde do očí?

učením o ohrozeniach a omyloch, ktoré nezostali obmedzené na jedno historické obdobie, ale svojím spôsobom sú i naďalej prítomné, ale i žriedlom inšpirácie a povzbudenia,
prameniaceho z poznania všetkého svetlého a veľkolepého v dejinách Cirkvi, svedec�ev
svätos� a duchovného a kultúrneho bohatstva, ktoré Cirkev vytvorila resp. inšpirovala,
a bez ktorého by bol dnešný svet i v jeho svetskej, laickej dimenzii nemysliteľný.

3. Nedôveru ku Katolíckej cirkvi dnes mnoho ľudí odôvodňuje práve pochybeniami
jej členov. Má takýto argument opodstatnenie?
Svätý Augus�n vravel, že o čo väčšmi strácame zmysel pre vlastné hriechy,
o to viac sa zaujímame o hriechy iných.
Nepriatelia Cirkvi, ktorí najmä počnúc
osvietenským obdobím tvrdo kri�zovali
Cirkev pre rôzne pochybenia jej členov,
nehľadali úprimne historickú pravdu,
ale prostriedky a argumenty, pomocou
ktorých mohli Cirkvi uškodiť, spoločensky ju marginalizovať a postupne zničiť.
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4. Mala by sa Cirkev – konkrétne jej pas�eri a veriaci – obávať pozerať historickej
pravde do očí?
Nie. Keď pápež Lev XIII. v roku 1880 sprístupnil va�kánske archívy všetkým kvaliﬁkovaným historikom bez ohľadu na ich pôvod či vierovyznanie, vyzval ich, aby „nehovorili nič
14

nepravdivé a nezamlčali nič pravdivé“, a to ani vtedy nie, keby výsledok ich štúdia mal byť
pre synov Cirkvi alebo cirkevné autority nepriaznivý. Z týchto slov i z epochálneho počinu
všeobecného sprístupnenia va�kánskych archívov vyžaruje obrovská dôvera v silu pravdy
a presvedčenie, že vážny historický výskum ju napokon vždy odhalí. Tak sa i stalo – všetci
historici, ktorí neprišli do va�kánskych archívov, aby tam z nesúvisiacich útržkov narýchlo
ušili nejakú krátkoživú senzáciu, ale vážne a trpezlivo pracovali, mohli síce odhaliť rôzne
zlyhania a pochybenia jednotlivých synov a dcér Cirkvi, nemohli však nevidieť veľkoleposť
Cirkvi samotnej a prítomnosť Ducha Svätého v jej dejinách, ktorý ju viedol i cez �e najťažšie skúšky.

PREDSTAVUJEME
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Z učebníc dejepisu, z umenia a literatúry a postupne i z historického
vedomia spoločnos� vytláčali zmienky o Cirkvi a jej fundamentálnom zástoji v ľudských dejinách a pokiaľ ich
v dejepise ponechali, tak iba vtedy
a tak, aby jej obraz mohli znetvoriť
do podoby semeniska zaostalos�,
temna a neprávos�. Mnohí, ktorí dnes od Cirkvi hlasne požadujú
ospravedlnenia a revízie postojov,
nehľadajú zmierenie a očistenie
pamä�, ale robia „historickú poli�ku“, ktorej cieľom je zmeniť historickú pamäť, aby bola prístupnejšia
rôznym inštrumentalizáciám, a zneis�ť dôveru veriacich v autoritu Cirkvi. Dnes musia
cirkevné dejiny v profánnom priestore navyše čeliť nielen nepriateľstvu laicis�ckej historiograﬁe, ale i kríze historickej vedy ako takej, ktorá je produktom krízy iden�ty pozi�vis�cko-materialis�cky sformovanej postmodernej spoločnos�, ktorá vníma svoje dejiny iba
ako temné obdobie plné násilia a zlyhaní jednotlivcov i národov a konštruuje novú utópiu
globalizovaného pokrokového ľudstva bez koreňov, pamäte, jasných hodnôt a iden�ty.
Tak ako zneistený postmoderný človek stra�l stabilnú hierarchiu hodnôt a hodnotové orientačné kategórie (Boh, Cirkev, národ, štát, rodina, kultúra v tradičnom zmysle slova...)
a teraz nezvláda chaos prostredia bez hierachie a opôr, ktoré ho obklopujú, tak aj postmoderný historik v zaja� rela�vizmu a skep�cizmu cí� nemohúcnosť zoči voči minulos�
a projektuje do nej vlastné hodnotové vákuum a narušenú iden�tu a popiera vieru, princípy
a ideály predkov, pretože sám už žiadne nemá. Rovnako ako prítomnosť, aj minulosť sa mu
javí ako nevyriešiteľne spletená a nespoznateľná, ba priam ako púha konštrukcia, údajne prístupná iba cez „demys�ﬁkáciu“. Takáto historická veda už nemá záujem ani schopnosť pojať dejiny v jednom veľkom celku, spoznať súvislos� a integrovať svoje poznatky
do celostného obrazu o človeku a svete. Takáto rozpadnutá minulosť sa už nezdá hodnou
lásky, úcty a obdivu. Práve naopak, postmoderný človek svoje dejiny priam nenávidí, vidí
v nich iba to, čo mu pripadá opovrhnu�ahodné a vinné zo všetkého zla tohto sveta
a čo preto treba nevyhnutne nahradiť novými, lepšími a čistejšími cudzími vplyvmi. Práve
v tejto pre historickú reﬂexiu zložitej dobe však môže cirkevnohistorická veda, ktorá
si uchovala pohľad pre nadprirodzeno a jasnú morálnu a hodnotovú orientáciu, vykonať
obrovskú úlohu nielen v službe Cirkvi samotnej, ale i v službe svetskej spoločnos� a záchrany jej historického vedomia.

5. Vy sama ste veriacim človekom. V čom podľa Vás tkvie apa�a a hanba Slovákov
priznať si, že naša história sa spája s Katolíckou cirkvou a Cirkev má miesto v našej spoločnos�?
To má viacero príčin. Jednou z nich je skutočnosť, že Slováci majú z historických dôvodov, najmä vďaka dlhodobej absencii vlastnej štátnos� a slobodného priestoru na rozvoj
historického poznania, hlboko narušený vzťah ku vlastným dejinám, o ktorých po dlhé desaťročia či storočia nevedeli nič alebo iba to, čo im o nich nie nezainteresovane tvrdili iní.
K tomu sa pridal zhubný vplyv komunis�ckej ideológie, ktorá už beztak prázdne slovenské
dejiny dodatočne vyľudnila a hodnotovo pokrivila. Keď po páde komunizmu Slováci vstúpili do novej etapy svojich dejín, v ktorej už mali tak vlastný štát ako rela�vny priestor slobody, bola už sekularizovaná postmoderná Európa v zaja� hlbokej krízy historického vedomia a hodnotovej orientácie, rozleptávanej sekularizmom, rela�vizmom, skep�cizmom
a sebadeštrukciou, ktorých vplyv odvtedy prostredníctvom väčšiny médií a protagonistov
verejného priestoru udupáva pravú iden�tu slovenského národa, existenčne zakorenenú v kresťanstve. Ja však napriek všetkému zostávam op�mistom a utvrdzujú ma v tom
i cirkevné dejiny. Pápež Benedikt XV. raz jednému revolúciou a prevratom zneistenému
a ustrašenému nunciovi napísal: „Ľudia vravia, že všetko závisí od vývoja udalos�, ja vravím, že sme v Božích rukách: a nemyslíte si, že sme v dobrých rukách?“
Rozhovor viedol Radovan Rajčák
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Zamyslenie o kráse Vianoc

„Aha, začína snežiť“, zaradoval som sa v duchu, idúc námes�m, kde už obchodníci pripravovali svoje stánky na vianočné trhy. Z neba padali nádherné snehové vločky.
Na chvíľu som sa zastavil a zahľadel na oblohu. Neviem to vysvetliť, ale vždy, keď vidím padať sneh, tak nejako automa�cky sa v mojej mysli vynárajú spomienky na detstvo, na �e
nekonečné hodiny sánkovania, guľovania, stavania snehuliakov a bunkrov s kamarátmi,
na teplučkú izbu, ktorá ma vždy čakala, keď som prišiel, často už za tmy, premrznutý domov,
na horúci čaj a vôňu medovníkov a ihličia na stromčeku. Vykročil som ďalej a ten príjemný
vianočný pocit dupľoval čerstvo napadnutý sneh, ktorý každým mojím ďalším krokom vŕzgal pod nohami. Milujem ten zvuk. Z mojej tváre sa v tom momente dala vyčítať radosť.
„Ale čo“, náhle som sa zarazil, „veď toto sa do Vianoc aj tak ešte desaťkrát roztopí“, pomyslel som si. Moje vnútorné rozpoloženie sa razom zmenilo. Tá príjemná vianočná nálada
sa náhle kdesi stra�la a ja som sa ocitol opäť v realite všednos�. Večer, ešte toho istého dňa,
sa však myšlienka na Vianoce vrá�la a akosi nechcela nikam odísť. Vzal som teda do rúk
kalendár a otočil som list na dátum nasledujúceho dňa. „1. december, to už nie je veľa
do Vianoc“, pomyslel som si a ďalej som uvažoval. „Toľko veľa sa toho už o Vianociach
narozprávalo, ale čo sú to vlastne skutočné Vianoce? Prečo sa mi tak zmenila nálada tam
na námes�, keď som si predstavil Vianoce bez snehu, Vianoce na blate?! Hádam toto
je zmyslom Vianoc, sneh, stromček, darčeky?“ Čím dlhšie som nad tým uvažoval, tým viac
som prichádzal na to, že Vianoce, aby boli naozaj Vianocami, musia predsa mať nejakú
hĺbku, musia dať čosi viac ako iba príjemný pocit a chvíľkovú radosť.
Otvoril som si Sväté písmo a začal čítať. „Ľud, čo kráča vo tmách, uzrie veľké svetlo, nad tými, čo bývajú v krajine �eňa smr�, zažiari svetlo. Lebo chlapček sa nám narodil, daný nám je syn, na jeho pleci bude kniežatstvo a bude nazývaný: zázračný Radca,
mocný Boh, večný Otec, Knieža pokoja. Jeho vláda bude veľká a pokoj bude bez konca
na Dávidovom tróne a nad jeho kráľovstvom, aby ho upevnil a posilnil právom a spravodlivosťou odteraz až naveky.“ (Iz 9,1;5-6) „Čuj! Ktosi volá: Na púš� pripravte cestu Pánovi.
Vyrovnajte na pusta�ne chodník nášmu Bohu! Každá dolina nech sa zdvihne a každý vrch
a kopec zníži; čo je kopcovité, nech je rovinou, a čo hrboľaté, nížinou. A zjaví sa Pánova
sláva a zrazu ju uvidí každé stvorenie, lebo sa ozvali ústa Pánove.“ (Iz 40,3-5) Prečítal som
si ešte niekoľkokrát �eto state a uvažoval som v duchu. „Vianoce neprichádzajú hotové,
ale sa tvoria. Vianoce sa nezačínajú 24. decembra štedrou večerou a nekončia sa polnočnou svätou omšou. Aj to patrí k Vianociam, ale nie sú to ešte Vianoce. Vianoce nie sú
ani vyupratovaný byt, vyzdobený stromček, napečené koláče, kúpené darčeky. Aj to patrí
k Vianociam, ale nie sú to ešte Vianoce. Nie je to ani príjemná atmosféra v kruhu rodiny,
počúvanie kolied, radosť v detských očiach, slzy vďaky v očiach starých mám a otcov. Aj to
patrí k Vianociam, dokonca viac ako čokoľvek iné, ale ešte ani to nie sú Vianoce.
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Vianoce sú cesta...

Vianoce sú cesta. Cesta tvojho srdca. Cesta do hĺbky tvojho ja. Cesta sebazľudšťovania, okresávania svojho ega, zabúdania na seba a rastu Boha. Cesta, na ktorej neexistuje
nijaká skratka, nijaké dopravné prostriedky, ktoré by si si stopol a pohodlne sa odviezol,
nijaký stroj času, ktorý by to všetko skrá�l na minimum. Vianoce sú cesta a túto cestu
musíš zvládnuť sám. Je dlhá a náročná, od údolia tvojich slabos�, zlozvykov, cez bažiny
tvojich hriechov, močariská tvojej pýchy a nekonečné stúpania a klesania, bolestné pády
v zime, v noci i počas najhorúcejšieho poludnia tvojej duše. Ale neboj sa! Kompasom
� je Sväté písmo a cieľom je „maštaľka“ v tvojej duši, v ktorej sa má narodiť Spasiteľ
Ježiš Kristus. Tvojou úlohou je pripraviť ju na príchod Kráľa. Ak sa ešte stále bojíš vydať
sa na cestu, pripoj sa k mudrcom od východu, aj oni idú tým istým smerom ako ty.
Aj oni kráčajú do Betlehema. Nasleduj hviezdu, tak ako oni, tá ťa privedie k dieťaťu. Tou
hviezdou sú pre teba sviatos�, hlavne sviatosť zmierenia a eucharis�a. Tou hviezdou sú
pre teba tvoje modlitby, pôsty, obety. Toto všetko je hviezdou, ktorá � svie� a privedie ťa
k Spasiteľovi. Netráp sa ani tým, aký dar mu dáš, veď napokon jeho je všetko, jediné čo
je tvoje, je hriech. Podíď teda k jasliam, kde leží dieťa Ježiš, padni na kolená a odovzdaj
mu svoje hriechy. Toto bude tvoj „dar“. Jeho dar pre teba bude však neopísateľne väčší.
Boh sám bude prebývať v tvojej duši a...
A tu končím moju úvahu o Vianociach. Ďalej už nemusím písať, pretože to, čo Boh
koná v tvojej duši, to sa opísať nedá a nakoniec, veď
ty to vieš. Aj ja už viem, čo
sú to skutočné Vianoce.
Že Vianoce bez Boha nie sú
Vianoce, že Vianoce bez lásky, nie sú Vianoce. Teda
nie sneh, stromček, darčeky, koláče... robia Vianoce.
Vianoce robí Boh, ktorý prežaruje tvoju kajúcu dušu svojou prítomnosťou.
Peter Kizek obrázky: internet

OBJEDNÁVKA ČASOPISU

(objednávkový lístok z čísla 1-2009/2010, december 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: .................................
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.
Uhraďte ju, prosíme, do 2 týždňov od doručenia.
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Prvák a diakon na ceste ku kňazstvu

Je to zvláštny pocit písať svoje vlastné svedectvo povolania, keď len pred nedávnom som bol na mieste čitateľa. Aké tajomné a nevyspytateľné sú pre nás Božie
cesty. To pla� pre každé jedno povolanie človeka - aj to moje. A prečo práve ja?
Ako je to možné? Keby som to vedel, už by to nebolo tak krásne tajomné. No Boh
sa ku mne skláňa a pozýva ma na cestu kňazstva. Je to krásny a pritom nezaslúžený dar. Koľká láska je v povolaní človeka. Na druhej strane stojím ja a odpovedám
na Božie volanie. Čo všetko tomu predchádzalo.
Pochádzam z rodiny, kde som bol vedený v kresťanskej viere. Ako osemročný som začal miništrovať. Neskôr som spieval v spevokole, či pomáhal ako animátor birmovancov. Vždy ma bavila hudba, ktorá je mojou súčasťou. Už ako dieťa
som doma búchal s varechami po vankúšoch.
Keď sa ukázalo, že zrejme mám talent, začal som
chodiť na ZUŠku a neskôr na Konzervatórium
v Bra�slave. Stále som sa venoval hudbe, chodil
som hrávať koncerty. Vtedy mi ani nenapadlo,
že by som mohol študovať teológiu.
Boží hlas sa predsa len ozval. Najskôr som
�eto myšlienky ignoroval, lenže pred maturitou
to už bolo také intenzívne, že som sa myšlienke
kňazstva neubránil. No predsa som sa rozhodol počkať, a tak som rok strávil na Univerzite
Konštan�na Filozofa v Nitre. V tomto období prišla aj kríza. Kostol sa stal povinnosťou.
Nežil som vieru, čo som každú nedeľu vyznával
na omši. Avšak aj toto obdobie prešlo. Za to vďačím sile modlitby a viacerým kňazom, ktorí pôsobili v našej farnos�. Táto skúsenosť ma posilnila vo viere a o to viac rozdúchala plameň
lásky k Bohu. Teraz si spätne uvedomujem, aké dobré bolo s mojím rozhodnu�m počkať.
Zlomové bolo obdobie ku koncu zimného semestra a Vianoce.
Nakoniec som si podal prihlášku do seminára. Rozhodol som sa zveriť svoj život
do Božích rúk. Predomnou je dlhá cesta a na nej sa môže stať čokoľvek. Avšak už nie sú
dôležité moje plány, ale plnenie Božej vôle ako najlepšie budem vedieť.
Lukáš Kemenský
1. ročník
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Povolania na štartovacej čiare

Napísať niečo o sebe je veľmi ťažké. Oveľa ťažšie je písať alebo hovoriť o veciach,
ktoré človeka presahujú. Jednou z týchto vecí je aj duchovné povolanie. Byť oslovený
Bohom je čosi tak hlboké a tak osobité, že je ľahšie o tom mlčať. Každé duchovné povolanie je jedinečné a má svoju históriu, svoj príbeh. Veď aj vo Svätom Písme môžeme
vnímať rôznorodosť povolaní, či už starozákonných prorokov
alebo novozákonných apoštolov. Tak ako sme každý individuálnou osobnosťou, tak máme aj individuálne povolania. Avšak
majú čosi spoločné. A tým spoločným bodom je Boh, ktorý
prichádza ako prvý. Svätý evanjelista Ján to vyjadril slovami:
„Nie vy ste si vyvolili mňa, ale ja som si vyvolil vás a ustanovil
som vás, aby ste išli a prinášali ovocie a aby vaše ovocie zostalo“ (Jn 15,16).
A s každým duchovným povolaním prichádza aj poslanie,
úloha. Mojžiš, ktorému sa Boh prihovoril v horiacom kríku,
bol poslaný vyviesť Izraelský ľud z egyptského otroctva (porov.
Ex 3,10). Prorok Jeremiáš bol ustanovený za proroka pre pohanov (porov. Jer 1,5). Podobne ako svätý apoštol Pavol, ktorý ohlasoval radostnú zvesť – evanjelium pohanom. A takto
by sme mohli pokračovať ďalej.
Ako povoláva Boh? Ako sa prihovára človeku? A ako vie,
že je povolaný? Boh nehovorí k nám fyzicky ako sme bežne
zvyknu� pri rozhovoroch človeka s človekom. Aby sme mohli
počuť Boha, tak je v prvom rade potrebné �cho. Vzdialiť
sa od hluku, zvukov, hudby, televízie atď. Až potom môžeme vnímať Boží hlas, ktorý
k nám hovorí cez životné okolnos�, ľudí, s ktorými sa stretáme a hlavne cez Sväté
Písmo. Božie slovo je ako oheň (porov. Jer 23,29), ktorý je akoby uzavretý v kos�ach a horiaci v srdci (porov. Jer 20,9; Lk 24,32). Práve tomuto sa hovorí zapálenosť,
byť zapálený pre Boha a pre Ježiša. Podobne ako emauzskí učeníci, ktorým
pri Ježišovom vysvetľovaní Písma horelo srdce a potom išli a oznámili apoštolom
v Jeruzaleme jeho zmŕtvychvstanie. Takto Bohom oslovený, zapálený a preniknutý
človek si nechce jeho lásku nechať pre seba, ale rozdávať ju ďalej. Nie je to ľahká
úloha, pretože mnohí ľudia tejto Božej láske nechápu. A tu sme znovu na začiatku.
Lebo je �ež rovnako ťažké hovoriť o Božej láske. Túto lásku treba zažiť. Kto chce
skutočne zakúsiť Božiu lásku, musí o ňu prosiť. Žalmista nás k tomu vyzýva slovami:
„Výklad tvojich slov osvecuje, maličkým dáva chápavosť“ (Ž 119,130).
Byť takto oslovený alebo zasiahnutý Ježišom znamená prežívať jeho prítomnosť, lásku a mať účasť na jeho povolaní a poslaní. „Potom vystúpil na vrch, povolal k sebe tých,
ktorých sám chcel, a oni prišli k nemu. Vtedy ustanovil Dvanás�ch, aby boli s ním a aby
ich posielal kázať s mocou vyháňať zlých duchov.“ (Mk 3,13-15)
Týmto Božím slovom som sa snažil byť preniknutý počas šesťročného pobytu v seminári a rád by som ho rozdával ďalej.
Michal Kollár
6. ročník
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Predstavenie Bratislavskej animátorskej školy

Zaparkoval som v sobotné
popoludnie auto pred kláštorom Piaristov vo Svätom Jure
a podľa inštrukcií, som mobilom
prezvonil vopred určené číslo
a čakal som, kto mi príde otvoriť
veľké kláštorné dvere. Ani nie
po pol minútke zahrkotali kľúče v zámke a v úlohe vrátničky
ma privítala veselá animátorka
Lucka. Kým som sa zorientoval,
už sme stúpali po schodoch
do priestorov, kde práve prebiehal jeden z formačných víkendov Bra�slavskej animátorskej školy, v skratke: BAŠ, BAŠka.
V čase môjho príchodu bola práca v skupinkách, a tak som sa postupne pristavil
pri každej z nich, jednak aby som urobil pár fotograﬁckých záberov, ale aby som aj videl
zloženie účastníkov. Boli tam diavčatá i chlapci z Bra�slavskej arcidiecézy, ktorí práve diskutovali a pripravovali si ak�vitku na tému súrodenectva: výhody/nevýhody najstarších,
stredných a najmladších. Diskusiu predchádzala prednáška sestry Alexie, ktorá potom
i hodno�la jednotlivé výsledky práce skupiniek.
Ako som sa postupne od účastníkov dozvedel, počas dňa majú niekoľko prednášok
a prác v skupinkách. V behu času nezabúdajú na spoločnú modlitbu v kaplnke, ale majú
aj tzv. stánok stretnu�a, kde každý individuálne rozjíma a uvažuje nad vecami, ktoré
sa počas dňa uskutočnili. Neodmysliteľnou súčasťou dňa je svätá omša sprevádzaná hudbou a radostným spevom.
Deň na BAŠke je naozaj nabitý hutnými ak�vitami a neraz sa stane, že aj obed, či večera sa musia opera�vne posúvať
tak, aby sa všetko pos�halo. No aj
napriek tejto časovej �esni sa mi
podarilo „odchy�ť“ pána kaplána
Jožka Slezáka, ktorý je poverený
starostlivosťou o animátorskú školu, a spýtať sa ho na niekoľko otázok o BAŠke.
Kedy BAŠka vznikla, kto stál
pri jej vzniku a aký má cieľ?
Bra�slavská animátorská škola vznikla po príklade iných diecéz

prihlášky. Kňaz ponúkne konkrétne alebo
všeobecne možnosť zúčastniť sa BAŠky, pričom on aj svojím odporúčaním dáva svedectvo, že daná osoba je vhodná na formovanie
za animátora. Vekovo je BAŠka ohraničená
od 17 do 30 rokov.
Koľko je účastníkov v tomto prvom, zahajovacom roku?
Aktuálne, po troch formačných víkendoch sa počet ustálil na 26 účastníkoch,
plus sú k dispozícii šies� animátori, pričom
jeden z nich je aj seminarista, bohoslovec
5. ročníka, Tomáš Krampl.
Môžu nejako napomôcť animátorskej
škole aj bežní veriaci?
Animátorská škola a jej účastníci potrebujú hlavne modlitby na beh celej školy.
Samozrejme, kto by chcel prispieť hmotným
prostriedkom, môže tak urobiť cez biskupský úrad.
Kde sa dajú získať ďalšie informácie
o BAŠKe?
Všetky údaje o Bra�slavskej animátorskej škole sú na webstránke
www.mladezba.sk, kde sú priebežne aktualizované všetky potrebné informácie pre
záujemcov - animátorov, ale aj pre kňazov.

REPORTÁŽ

REPORTÁŽ
24

Na návšteve u priateľov BAŠky

na Slovensku a je určená
na formáciu animátorov,
ktorí budú ak�vnepomáhať
vo farnos�ach Bra�slavskej
diecézy. Vznikla v septembri 2009 na podnet
a prianie otca arcibiskupa
Stanislava
Zvolenského.
Ten nás poprosil, aby sme BASku rozbehli
aj v našej diecéze, aby farnos� mali neustálu permanentnú výchovu animátorov.
Čo sa účastníci v tejto škole učia a koľko trvá celý kurz?
Tema�cký plán školy je daný a schválený
radou pre mládež a univerzity Konferencie
biskupov Slovenska, ale tema�cký plán
v konkrétnos�ach sme doladili podľa prianí
a predstáv, ktoré vyplývajú z potrieb našej
arcidiecézy. Kurz trvá dva roky a skladá sa
z 15 formačných víkendov, pričom prvý rok
je nazvaný ako „Učenícky rok“, kde je cieľ
prehlbovanie duchovného, kresťanského
a ľudského života. Druhý je „Apoštolský
rok“ a v tomto roku chceme zamerať ak�vity na učenie sa zručnos� na vedenie malých spoločens�ev vo farnos�ach, napríklad
birmovanecké stretká, prvoprijímajuce de�,
či iné podobné spoločenstvá.
Ako sa možno prihlásiť na Bra�slavskú
animátorskú školu a v akom veku?
Záujemci sa môžu prihlásiť prostredníctvom farských úradov, kam rozposielame

Ďakujem za rozhovor vedúcemu BAŠky,
Jožkovi Slezákovi a svoje otázky som ďalej
adresoval aj účastníkom a ponúkam vám aspoň dve odpovede za všetky:

Slávka, 27 r., farnosť Záhorská Bystrica: Ako si sa dostala na BAŠku a aké sú tvoje očakávania? Na podnet pána farára, keďže v našej farnos� chýbajú animátori, ktorí by sa venovali mladým. V budúcnos� chcem pomáhať pri vedení skupiniek birmovancov, organizovanie akcií pre mladých. Program BAŠky je výborný
a aj kolek�v a páči sa mi zameriavamie na sebapoznávanie a vzťah k Bohu.
Juraj, 19 rokov, farnosť Modra: Aké sú tvoje očakávania a čím cheš byť v budúcnos� prínosom pre farnosť? Očakávam, že si tu prehĺbim vieru, že získam
aj nové nápady, spoznám nových ľudí a dúfam, že budem prínosom pre farnosť
v tom, že budem rozdávať ďalej poznatky, ktoré sa tu naučím, najmä svojim
rovesníkom.
Stanislav Čúzy
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Študijný pobyt bohoslovcov v meste Perugia

Na podnet šéfredaktora a redakč- kého kurzu, aby som bol prinútený sa naunej rady časopisu Adsum, podeliť sa čiť čo najviac. Neskôr som to veľmi ocenil,
o svoju skúsenosť, by som vám rád ponú- i keď bolo potrebné vynaložiť námahu.
kol niekoľko postrehov
Prečo som sa vlastne
z leta. Počas uplynulých
pre toto štúdium rozhodol?
prázdnin som mal z miNechcel by som to urobiť
los� Božej, s povolením
kvôli ambíciám. Už dávnejnašich otcov predstavešie som videl, aké užitočné
ných a otca arcibiskupa
je ovládať cudzí jazyk. Človek
metropolitu J.E. Mons.
sa stretá s množstvom ľudí
Stanislava Zvolenského,
aj zo zahraničia, môže im pomožnosť dostať sa
slúžiť a získať nové skúsenosna zahraničný pobyt
�. Všetko toto vnímam ako
do Talianska, konkrétveľkú devízu, ktorú kňaz môže
ne do mesta Perugia,
mať, vzhľadom na budúcza účelom štúdia talian- Pred bazilikou sv. Františka v Assissi nosť. Veľmi ma oslovilo, keď
skeho jazyka. So mnou sa
som na niektorých spovedtam zúčastnilo ešte niekoľko spolužiakov: niciach zazrel visiace tabuľky s niekoľkými
A�la Nemes, Peter Hegyi a Zoltán Balga, jazykmi, v ktorých sa človek môže vyspoktorý momentálne študuje v kňazskom vedať. Tak isto je známe, koľko materiálov
seminári v Budapeš�. Každý sme sa zú- z teológie je prekladaných do talianskeho
častnili na rôzne dlhé obdobie. Ja som mal jazyka. Navyše som počas leta vnímal,
možnosť zostať počas oboch letných me- aké množstvo skúsenos� môže človek v zasiacov, čo bolo veľkým pozi�vom, pretože hraničí načerpať.
pri štúdiu jazyka som to vnímal ako veľmi
Veľmi pekné bolo pozorovať rozmadôležitú prax. Vďaka Bohu musím povedať,
nitosť
Cirkvi. Stretol som sa aj s mnohými
že ak človek počas dvoch mesiacov pracuje
kňazmi
napríklad z Indonézie, Číny, Afriky,
skutočne trpezlivo, môže sa
Indie, Filipín a ďalších
veľmi veľa naučiť.
krajín. Každý z nich popisoval svoje skúsenos�
Študoval som na veľa situáciu, ktorá je v jeho
mi známej University per
krajine. Čínsky kňaz hoStranieri di Perugia, ktorá
voril o prenasledovaní,
je jednou z dvoch najznáktoré v Číne zažívajú,
mejších miest v Taliansku,
o Filipínach naopak som
kde sa cudzinci učia taliančipočul aké veľké percennu. Prvý mesiac som musel V škole s kňazom Francescom
z Indonézie a pani učiteľkou Carlou
to (asi 80 až 90%) tvoria
prelúskať základy a druhý
mesiac som sa nechal zaradiť do naozaj ťaž- katolíci, z celkového počtu a mnoho, mno-

sa presne na spomienku porciunkulových
odpustkov, dostal práve na toto miesto.
Vôbec, Taliansko je veľmi požehnaná krajina, pretože má nesmierne množstvo
svätých. Bolo veľkým povzbudením ku svätos� vidieť telá svätých priamo vystavené
v kostoloch. V jednom to boli dokonca telá
maličkých de�, ktoré boli vyhlásené za svätých.
Ďalšiu peknú skúsenosť som mohol
prežiť so spolužiakmi na kurzoch. Pri zoznamovaní som automa�cky povedal, že som
bohoslovec zo Slovenska a študujem preto,
aby som sa mohol stal kňazom. Nenaliehal
som na veci viery. Potom sa mi však stalo, že na obed alebo pri večeri v jedálni
sa mnohí zastavili a začali sa pýtať rôzne
otázky, hlavne na moje svedectvo, ako som
si zvolil povolanie a podobne. Tak som vždy
odznova rozprával, že som to nebol ja sám,
ale hlavne som cí�l Božie volanie. Inokedy
sa stalo, že vyučujúci robil narážky na kríž

Je toho určite veľmi veľa, čo by som
ešte mohol napísať, ale nakoľko tu nemáme tak veľký priestor, ponúkam aspoň
niekoľko postrehov, s ktorými by som
sa s vami chcel podeliť. Všetkým by som doprial túto skúsenosť, pretože vďaka Božej
milos� som mohol prežiť veľa krásnych
vecí a stretnúť veľmi veľa ľudí. Vďaka Bohu
a Matke Božej.

PRÍSPEVKY BOHOSLOVCOV

PRÍSPEVKY BOHOSLOVCOV
26

Leto v Taliansku

ho ďalších údajov. V samotnom Taliansku na stene v triede a automa�cky sa obrá�l
som sa však stretol s veľkou mierou seku- na mňa. Mal som šiltovku so slovenským
larizácie. Cez týždeň sme na svätej omši znakom. Tak som mu ju ukázal a povedal,
bývali asi traja-štyria v obrovskom kostole. že ak by som zaprel kríž, zaprel by som
To ma priviedlo aj k hlbšiemu premýšľaniu svoju iden�tu, kto vlastne som, nielen
o kňazstve, ktoré však
ako kresťan, ale aj
nezávisí od počtu ľudí
ako Slovák. Bol som
na svätej omši. Vnímal
však až prekvapesom, že tu je potrebná
ný, ako sa mnohí
hlboká viera, aby nám
ďalší pridali na obstačil na prvom mieste
ranu viery v Boha.
Boh sám, aby sme mali
Skutočne to bolo
s ním hlboký vnútorný
pre mňa veľkým
vzťah. Potom prídu �,
povzbudením vytrktorí majú o vieru záuvať a hlavne nemať
jem. Tým by som však
strach a komplexy
vôbec nechcel pove- S padre Fernandom v Perugii
z toho, že �, ktorí
dať, že sa má kňaz izoveria v Boha sú,
lovať alebo sa nemá snažiť, práve naopak.
v menšine. Videl som, že lásku potrebuje
Veľmi som bol vďačný za milosť a prijíma každý, či už veriaci alebo neveriaBožiu bývať blízko Assisi, kde som sa do- ci. To sa mi osvedčilo ako najlepší apoštolát
stal dvakrát. Tak isto vďaka Bohu, že som – nezištná láska.

Ivan Barus

Pred bazilikou sv. Kláry v Assisi
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Hostia sanctae castitatis

Je 22. november 1944, približuje sa koniec
druhej svetovej vojny, pričom sa schyľuje k jednej veľkej tragédii. Noviny nebudú písať palcovými �tulkami o vražde, ktorá nastane, ale ľudia,
ktorí boli pri tom, nikdy nezabudnú na pamiatku smr� nevinnej dievčiny budú zachovávať
vo svojich mysliach a o jej hrdinstve budú hovoriť
aj ďalším pokoleniam.
Prechod frontu osloboditeľskej Červenej armády ľudia vo Vysokej nad Uhom na Východnom
Slovensku prežívali radšej schovaní v pivniciach
domov, pretože ruskí vojaci boli častokrát nevyspytateľní. Aj Ján Kolesár bol s rodinou a susedmi v pivnici pod kuchyňou. Keď Rusi vtrhli
do ich domu, začali ho prehľadávať (dedina bola
plná nepriateľských nemeckých i hortyovských
Fotograﬁa Anky Kolesárovej
vojakov) a jeden opitý ruský vojak nazrel aj
z jej náhrobného kameňa
do pivnice, kde zbadal šestnásťročnú dcéru Jána
Kolesára, Aničku. Hoci bola oblečená do matkiných šiat, aby pôsobila dojmom dospelej
ženy a uchránila si svoju čistotu, zvrhlý vojak doliehal, aby vyšla von, násilím ju vy�ahol
z pivnice a dožadoval sa, aby sa mu oddala. Anka nesúhlasila, vytrhla sa vojakovi z rúk
a skočila nazad do pivnice. Vojak nelenil, skočil za ňou, namieril na ňu automat a zakričal:
„Rozlúč sa s otcom!“. Dievča vykríklo: „Apočko, zbohom! Ježiš, Mária, Jozef!“. Vtom vojak
„osloboditeľ“ neváhal a vystrelením dvoch rán splnil svoju krutú hrozbu.
Táto Anka už v desia�ch rokoch stra�la mamu a musela teda prevziať starostlivosť
o domácnosť a nahradiť matku aj svojmu staršiemu bratovi Michalovi. Kvôli povinnos�am nemala čas navštevovať svoje kamarátky, preto ony sa schádzali u nej a potom spolu
šli na svätú omšu, či litánie. Anka žila veľmi jednoducho. Bolo to dievča, ktoré dbalo
o svoju povesť a čistotu. Pravidelne chodila do kostola a na pobožnos�, pristupovala
k sviatos�am, bola ochotná ihneď komukoľvek pomôcť.
Kvôli neu�chajúcim bojom bola pochovaná potajomky na druhý deň po vražde,
neskoro večer a bez kňaza. Pohrebné obrady vykonal tamojší farár-dekan Anton Lukáč
až 29. novembra 1944. Hneď po pohrebe do poznámok v Matrike zomrelých napísal:
Hos�a santae cas�ta�s, čo po slovensky znamená Obeť svätej čistoty. Túto skutočnosť
dosvedčilo svojím podpisom päť očitých svedkov. Podľa zápisu vo farskej kronike Annu
pri tomto hrdinskom čine posilňoval eucharis�cký Kristus - krátko predtým to�ž pristúpila k sviatos� zmierenia a k svätému prijímaniu.

Anka mala od malička dobrú výchovu od rodičov. Nevynímajúc ani výchovu náboženskú a morálnu, ktorá v dnešných časoch veľakrát deťom od rodičov chýba. Neraz
je počuť názory, že škola nech vychováva de� a náboženstvo nech si zvolí dieťa samé,
aké chce, keď bude dospelé. Lenže tu sa potom dáva priestor nezdravým náukám a dieťa
je v konečnom dôsledku viac dezorientované a niekedy i morálne zaostalé, hoci v iných
smeroch môže vynikať. Veď ak škola (našťas�e nie každá) prostredníctvom schválených
učebníc ponúka napríklad výuku v sexuálnej oblas� len v tej rovine, ako sa čo najistejšie chrániť pro� poča�u a ako oddaľovať prípadné rodičovstvo, dávajúc akcent na to,
že kým si mladý, užívaj si a skúšaj partnerov, ale nikdy nezabudni užiť tabletku alebo použiť kondóm, tak sa nemôžeme čudovať, že postoj k čnos� mravnej čistoty je častokrát
skreslený alebo u niekorých dokonca navodzuje úškrn na ústach a klopkanie si po čele.
Mravná čistota, inak povedané cudnosť, je čnosť, ktorou pod vedením rozumu riadime telesnú žiados�vosť. Žiť čisto v zaľúbeneckom vzťahu, v manželstve alebo aj ako
slobodný, neznamená čistotu v zmysle pravidelnej hygieny, ale ide o dodržiavanie princípov zodpovednos� za svoje telo i telo druhých. Človek nie je vec, ktorá sa použije
a potom sa môže odhodiť alebo vymeniť za inú.

OSOBNOSTI
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Anna Kolesárová (1928 - 1944)

Toto sa udialo pred vyše 66 rokmi. Čo si o tomto čine pomyslia ľudia dneška? Bolo
to hrdinstvo či bláznovstvo? Otec arcibiskup - metropolita, Mons. Alojz Tkáč sa Anku
Kolesárovú odvážil nazvať slovenskou Máriou Gore�ovou. Obe mali spoločné jedno:
rozhodli sa radšej zomrieť, ako sa poddať zlým vášňam násilníka, pričom im pomáhala
hlboká viera v Pána Boha, ale si aj uvedomovali svoju ľudskú hodnotu. Telo to�ž nie je
stvorené na lacné užívanie si, ale je to úžasný organizmus, v ktorom sídli nesmrteľná
duša. Spolu s telom je človek tu na zemi pozvaný konať obdivuhodné a nádherné veci.
Podobne sexualita nie je určená na krátkodobú chvíľku pôžitku, ale spoločne s pravou
láskou je tu pozvanie na spoluprácu pri odovzdávaní nového života.

Anka i mnohí ďalší si uvedomovali, aké veľké dary sú život, láska, priateľstvo i sexualita. Chránime a vážime si len to, čo je pre nás vzácne - a za to sa vieme aj obetovať.
Čím je niečo vzácnejšie, tým väčšej obe� sme schopní. Láska k mravnej čistote bola isto
mo�vom, prečo Anka radšej obetovala svoj život, akoby dala šancu diablovi a hriechu.
Dalo by sa veľa písať i diskutovať o čistote. Anka nediskutovala, ale konala. My nemusíme hneď zomierať kvôli mravnej čistote, avšak máme nekonečne veľa možnos� bojovať pro� nezriadeným túžbam, ako sú nemravné pohľady, dvojzmyselné reči, necudné
obrazy, či videá... Alebo vedieť povedať aj rázne „NIE“ v nemanželských vzťahoch.
Každý, kto chce žiť v čistote, kto sa
nadchol pre krásu ozajstnej čistej lásky,
má možnosť zúčastniť sa pravidelných poduja�, ktoré sa konávajú práve vo Vysokej
nad Uhom, odkiaľ pochádzala aj Anka
Kolesárová na tzv. Pú� rados� alebo Pú�
zrelos�, kde dostane veľa podnetov, ako
štastne prežívať čistý vzťah. Viac na webovej stránke h�p://www.domcek.org.
Stanislav Čúzy
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Svätý Otec reaguje na dianie vo svete
Chodiac po uličkách môžem vidieť a okúsiť
mnohé veci. Vidím zamilované páry, na ktorých
badať, že sa úprimne radujú jeden z druhého
a popritom si spomenieme i na zástupy žien,
ktoré za peniaze predávajú „lásku“. Vidím mužov a ženy, ktorí sa práve ponáhľajú do práce
alebo domov z práce a pri tom mi príde na um,
koľkí z nich, ak stra�a prácu, budú bezradní.
V neposlednom rade vidieť aj manželov,
ktorí kráčajú spolu so svojimi deťmi užívajúc
si radosť z „by�a pospolu“, avšak duchovnými
očami vidím �ež �e rodiny, ktorých existencia
a rela�vna harmónia sa stali obeťou manželskej
nevery alebo možno alkoholu, či iných nezrovnalos�. S uvedenými alebo aj inými podobnými pocitmi či myšlienkami sme sa, podľa mňa,
už mnohí stretli. Ale ako reagovať?

Môžeme si položiť otázku: kto je ten,
kto by bol schopný stať sa v tejto naoko
samovládnej, povoľnej spoločnos� „kompasom“ nášho života?
Podľa kresťanskej viery, istým
a neomylným „kompasom“, môže
byť jedine Ježiš Kristus. Avšak akým
spôsobom sa môže najhodnovernejšie odovzdať ľudstvu Jeho učenie?
V zmysle katolíckej viery je
k tomu oprávnené jedine
Magistérium Cirkvi, na čele
so Svätým Otcom. Teda práve
v takýchto rozporuplných časoch, keď ľudia z jednej strany
túžia po Bohu a z druhej strany
si zo seba, či z vecí urobia boha-modlu, sa môže upriamiť
naša pozornosť na hlas pápeža
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hovoriaceho v mene celého Magistéria
prostredníctvom okružných listov, ktoré
sa nazývajú encykliky. Okružný list znamená, že je dostupný a určený pre všetkých
ľudí dobrej vôle na celom svete.
Benedikt XVI. v uplynulých viac ako
štyroch rokoch svojho pon�ﬁkátu mo�voval ľudí vo svojich troch okružných
listoch k túžbe prehĺbenia a vlastnenia
čo najhlbšej Božej lásky.
DEUS CARITAS EST
Z nich v poradí prvou je
encyklika o kresťanskej láske
s názvom Boh je láska (Deus
caritas est), ktorej posolstvo sa
upriamuje na to, že pravá láska
sa môže uskutočniť iba v seba-

SPE SALVI
Vo svojom
druhom okružnom liste, ktorý nesie názov
O kresťanskej
nádeji (Spe salvi), chce z čas�
vytýčiť za svoj
cieľ „samovládu“ človeka. Takú samovládu, ktorá v sebe samej vidí svoje vykúpenie. Teda zvýrazňuje podstatu ľudskej spoločnos�, ktorej ak�vnym členom
by mali byť všetci. Tak chce usmerniť
našu pozornosť na to, aby sme mali nádej
získania večného života, čo je dosiahnuteľné jedine v ľudskej spoločnos�. (porov.
Spe salvi, body 10 – 11). Z toho vyplýva,
že naša nádej je od nás nezávislá, avšak
je osobná, teda ona nie je ničím iným
ako samým Ježišom Kristom. Svätý
Otec nám kladie na srdce, že len On,
čiže Kristus, nás je schopný vy�ahnuť
z nášho „životného močiara“, pravda,
ak mu to aj my dovolíme.

CARITAS IN VERITATE
Tre�a a zároveň aj najnovšia
encyklika
nesie
názov Láska v
Pravde (Caritas in
veritate). V nej sa
zaujíma o súčasné hospodársko –
spoločenské problémy. Poukazuje
aj na možné riešenia dnešného
stavu nezriadených vecí. Píše, že nestačí technika a veda a nie je ani na mieste
kruté myslenie dneška, že: „v trhovej ekonomike pocity nemajú miesto“ (Caritas
in veritate). V tejto sociálnej encyklike
Svätý Otec povzbudzuje všetkých k uplatneniu pravých hodnôt, ktoré spočívajú
v tzv. „ﬁlantropickej e�ke“. Čo prirodzene charakterizuje poc�vosť a vedomie
zodpovednos�. Takým spôsobom nech
sa ľudstvo stane citlivé na prenikanie
Božej dôvery vo všetkých svojich skutkoch
pre dobro spoločnos� a seba samého (porov. Caritas in veritate, bod 79).

RAST V POZNANÍ

RAST V POZNANÍ

Encykliky Benedikta XVI.

darovaní, ale len vtedy, ak aj my prijmeme
svedčiacu lásku Boha k nám. Kristova osoba je toho najväčším príkladom, lebo on
je ten, kto smrťou na kríži obetoval seba
samého za nás z Lásky. Ako ďalšie vzory pripodobnenia sa k tejto Láske, Svätý
Otec vymenováva ku koncu svojej encykliky niekoľko svätých, hovoriac: „Svätci sú
v priebehu celých dejín pravými nositeľmi svetla, lebo sú mužmi a ženami viery,
nádeje a lásky.“ (Deus caritas est, bod
40). Boli schopní zvnútorniť Božiu lásku
i podať o tom svedectvo svojím životom
(napríklad Svätý Ján z Boha, blahoslavená Matka Tereza
a mnohí iní).

Pri uváženom a ochotnom prija�
učenia Svätého Otca môžeme si byť is�,
že naše úsilie prinesie dobré ovocie v hojnos�. Zaujímajme sa a čítajme, diskutujme ako kresťania o encyklikách, ktoré sú
písané pre všetkých ľudí a ktoré dávajú
veľa svetla i poznania do našich životov.
Našu horlivosť však nemusíme vyvíjať
iba vo veľkých nevšedných veciach, v heroických výkonoch, ale pokúsme sa o to
vo veciach každodenného života, v našich
spoločenstvách – rodín, farnos�, škôl.
Peter Nagy
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s pomienka na svätého Martina z Tours
V mesiaci november sa v bra�slavskej katedrále už po druhý rok konali slávnos� pri
príležitos� spomienky na hlavného patróna
arcidiecézy a patróna katedrálneho chrámu,
na svätého Mar�na.
Poduja�e s názvom Svätomar�nské triduum (Svätomar�nské trojdnie) začalo v piatok
6. novembra 2009, pon�ﬁkálnou svätou omšou
o osemnástej hodine, ktorú celebroval bra�slavský arcibiskup, metropolita Mons. Stanislav
Zvolenský. Počas tejto i nasledujúcich svätých
omší sa v rámci kázne aj v súvislos� s Rokom
kňazov, predstavovala osoba svätého Mar�na
ako kňaza a pas�era Cirkvi.
Na prvej svätej omši kázeň predniesol vdp.
dekan Ján Adamus. Veriacich oboznámil so životom svätého Mar�na. Priblížil dôležité udalos�
v jeho živote, službu v armáde. Tak�ež vysvetlil, čo znamená symbol sediaceho Mar�na
na koni, ako dáva chudobnému žobrákovi polovicu so svojho plášťa.
V sobotu mal príhovor vdp. dekan Richard Čaniga a spomenul svätého Mar�na ako
odhodlaného nasledovateľa Krista a venoval sa jeho objaveniu viery a biskupskému životu.
Svätomar�nské triduum bolo zakončené slávnostnou svätou omšou v nedeľu ôsmeho novembra, ktorú vysielala aj TV LUX, pričom oslavy svätého Mar�na vyvrcholili v stredu, jedenásteho novembra, kedy si pripomíname aj liturgickú spomienku tohto svätca.
Kto bol svätý Mar�n z Tours?
Svätý Mar�n Tourský - lat.: Mar�nus - sa narodil v roku 316 alebo 317 v Sabarii (dnes
Szombathely v Maďarsku) a zomrel 8. novembra 397, v Candes. Bol synom pohanského
rímskeho dôstojníka a aj podľa svojho otca zakúsil vojenskú kariéru. Od mlados� sa túžil
stať kresťanom, a tak sa zapísal medzi katechumenov. Mar�n pristupuje k sviatos�
krstu až ako dospelý - pravdepodobne na Veľkú noc v roku 339. Aj ako vojak sa verne
pridŕžal Kristovho učenia. Neskôr bol mníchom a po čase, keď sa uvoľnilo miesto tourského biskupa, bol jednoznače ľudom zvolený za biskupa. Založil kláštory, viedol bohumilý život, pomáhal chudobným, bojoval pro� pohanstvu, bránil vieru, ba hovorí sa,
že zázračne uzdravoval chorých.
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V katedrálnom chráme v Bra�slave, v rohu južnej lode sa nachádza skvost barokového sochárskeho umenia, obdivovaný a vyhľadávaný �sícami návštevníkov - jazdecká socha svätého Mar�na, deliaceho sa o svoj plášť so žobrákom, vytvorená Jurajom
Rafaelom Donnerom z roku 1735. Postava svätého Mar�na nesie portrétne črty donátora - arcibiskupa Imricha Esterházyho.
Okrem toho, na hody v roku 2007 bola slávnostne odhalená symbolická stopa svätého Mar�na, ktorá je umiestnená na podstavci jazdeckej sochy. Takto sa Bra�slava a teda
aj Slovensko stalo časťou Európskej cesty svätého Mar�na, ktorá je súčasťou medzinárodného kultúrno-turis�ckého projektu a spája mestá Tours vo Francúzsku a Szombathely
v Maďarsku. Putovná cesta svätca sa už rozšírila o mestá v Slovinsku, Chorvátsku,
Rakúsku a ďalších krajín Európy.
Počas Svätomar�nského trojdnia sa konali aj sprievodné akcie: požehnanie mladého
vína v kaplnke sv. Ladislava v Primaciálnom paláci a dvojdňové Vínne a remeselné trhy
na Rudnayovom námes�, ktoré zastrešoval magistrát mesta. Tiež sa konala svätomar�nská ﬁnančná zbierka, ktorá bola tohto roku venovaná pre potreby združenia Cenacolo,
ktoré sa venuje pomoci tým, ktorí chcú skoncovať so závislosťou na drogách.
Na svätých omšiach sa hojne
zúčastňovali nielen mnohí kňazi, ale aj veľa veriacich, ktorí majú
v úcte svätého Mar�na a jeho šľachetné činy, alebo je ich osobným
patrónom.
Svätý Mar�n z Tours nám
všetkým môže byť veľkým vzorom
v štedros�, vo vnímavos� na potreby núdznych a vodcom v duchovnom, ale i prak�ckom živote.

DIANIE V DIECÉZE

DIANIE V DIECÉZE

Svätomartinské trojdnie - slávnostná

Známa príhoda, ktorú umelci radi a často znázorňujú vo svojich dielach, sa mu stala
v meste Amiens. Keď konal ako vojak - obchôdzkár svoju službu v tomto meste, uvidel polonahého chudobného žobráka, ktorému ale už nemal
čo dať, keďže všetko, čo mal,
už rozdal skôr. Mar�n však
predsa len niečo vlastnil: schy�l meč a rozrezal svoj vojenský plášť, aby ochránil polonahého žobráka pred zimou.
Ešte v tú noc, keď Mar�n spal,
sa mu vo sne zjavil Pán Ježiš
zaodetý polovicou plášťa,
ktorú daroval žobrákovi.

Stanislav Žlnay
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RELAX A SÚŤAŽENIE

Tajnička - súťaž o vecné ceny

...lúštime so Svätým Písmom v ruke

So spôsobom riešenia tajničky, kedy treba použiť Sväté písmo, sme sa už na stránkach Adsumu stretli. No keďže túto tajničku pripravoval spolubrat Tibor, ktorý je známy
tým, že rád rieši hlavolamy, vyriešenie tajničky trošku skomplikoval. Zostavil mriežku
tajničky, dodal aj súradnice zo Svätého písma, ale v neurčitom poradí. Je na vás, vyhľadať z určených súradníc osobné meno a vložiť ho tam, kam patrí. Treba skúšať aj viac
možnos�. V tajničke sa ukrýva názov mesta.
autor tajničky: Tibor Fehér
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Kľúč k tajničke: Ez 1, 3; Gn 29, 32; 2 Sam 23, 39; 2 Sam 21, 19; Gn 17, 1; Gn 5, 21;
Gn 10, 8; Gn 20, 3; Jer 1, 11;
Podarilo sa vylúš�ť tajničku?
Ak je naporúdzi mobil, môžete odpoveď poslať aj formou SMS správy, s vašimi údajmi, v tvare: „MENO PRIEZVISKO ULICA MESTO PSC TAJNICKA“
na naše redakčné telefónne číslo 0904 573 129.
Alebo napíšte riešenie bežnou poštou na adresu redakcie:
KSCM - ADSUM časopis bra�slavských seminaristov
Kapitulská 26
811 01 Bra�slava
V tajničke z letného čísla sa ukrývalo slovo „konsekrácia“. Pri žrebovaní sa šťas�e
usmialo na Petra Lehotského zo Senca, Janu Cicákovú zo Serede a na Mar�na Káčera
zo Žitavian. Spolu s úprimnou gratuláciou posielame výhercom aj vecné ceny a ročné
predplatné nášho časopisu. Tešíme sa aj na ďalších riešiteľov tajničky!
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