4. novembra 2010 bola koruna osadená
naspäť na hrot veže a svojim zlatým jasom
skrášľuje centrum diecézy - katedrálny chrám
svätého Martina v Bratislave.

Vo vnútri koruny sa našli zaujímavé dokumenty - napríklad pergamen z čias Márie
Terézie. Pri oprave boli do koruny vložené
písomnosti zo súčasnosti a zaujímavosťou
je, že v 120 cm širokom vankúši, na ktorom
spočíva 164 cm vysoká koruna sa nachádza
aj jedno letné číslo nášho časopisu Adsum.

Po 105 rokoch ju sňali, aby ju zreštaurovali
a nanovo pozlátili 23,75 karátovým zlatom
v celkovej hmotnosti 29 gramov.

Bratislavskí seminaristi, spolu s návštevníkmi Katedrály sv. Martina mali jedinečnú
a pravdepodobne už neopakovateľnú možnosť z blízka uvidieť 167 kilogramov vážiacu,
pozlátenú korunu z hrotu 85 metrov vysokej
dómskej veže.

ADSUM
číslo 1
ročník XXII.

Vydáš sa na
cestu? Či...?

Časopis bohoslovcov kňazského seminára v Bra�slave

Adsum – Tu som!
Toto slovo, zvolanie,
v tomto prípade názov
časopisu vždy vo mne
silne rezonuje. Je odpoveďou na Božie volanie.
Boh volá každého človeka.
Aj my, sestry premonštrátky, každá jedna z nás odpovedala
na osobné volanie Pána
Ježiša.
Naším zakladateľom
je sv. Norbert, ktorý prežil podobné obrátenie ako sv. Pavol. Bleskom omráčený padol
z koňa a počul slová: „Unikaj pred zlom a konaj dobro. Hľadaj pokoj a usiluj sa oň!“
Už začiatkom r. 1120 založil prvý kláštor v údolí Prémontré v severnom Francúzsku.
Od�aľ je aj názov premonštrá�, premonštrátky. Premonštrátska rehoľa sa rýchlo
rozrastala. O vznik Slovenskej provincie sa zaslúžil trnavský biskup, vrbovský rodák,
Pavol Jantausch. On povolal sestry nielen na Slovensko, ale vo Vrbovom postavil pre
ne kláštor, povolal ich pracovať na biskupstvo do Trnavy a do bra�slavského seminára, kde pracujú od roku 1936.
Každá rehoľa má svoju vlastnú spiritualitu. Naša spája vnútorný život s vonkajším
pôsobením.
Bra�a a sestry sv. Norberta sa snažia žiť v jeho Duchu. Chceme ľudí privádzať
bližšie k Eucharis�ckému Ježišovi v adoráciách Najsvätejšej Oltárnej Sviatos�. Dôraz
kladieme na dôstojnú liturgickú modlitbu, v ktorej pamätáme na potreby celej Cirkvi.
Riadime sa heslom: “Pripravené ku každému dobrému dielu.“ Význačná pre nás
je pomoc kňazom. Preto sme aj tu, v seminári, kde sa pripravujú na svoje kňazstvo
bohoslovci a �ež tam, kde to potrebuje Cirkev a svet.
Milí bohoslovci a čitatelia časopisu, blíži sa koniec roka 2010, kedy budeme ďakovať Pánovi za všetky dobrodenia. Dovoľte, aby som nám všetkým vyprosila do nového roku 2011 veľa Božích milos�, pokoj v duši, radosť z toho, že Pán nám stále dáva
novú šancu. A úplne na koniec: Pane, daj, aby sme boli schopní vložiť sa do Tvojich
rúk v každom čase;
Pane, daj, aby sme boli ochotní darovať Ti denne svoju vôľu.
V tom spočíva všetko, čo môžeme urobiť, aby sme prenikli do tajomstva viery.
Sr. Rút a sestry premonštrátky

ÚVODNÍK

Milí bohoslovci
a čitatelia časopisu Adsum!
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...opäť dvaja špirituáli v seminári

Milý otec špirituál Ján, mohli by ste dôveru, čo bolo pre mňa veľkým povzbusa nám v krátkos� predstaviť a priblížiť dením. Cez biskupa hovorí Boh, tak som to
vaše doterajšie pôsobenie?
chápal aj ako Božiu cestu.
Čo z Vašich skúsenos� s Bohom povaPochádzam z bra�slavskej farnos�
žujete
za najdôležitejšie pre Vaše nasleduBlumentál, kde som ako seminarista vyjúce
pôsobenie
v seminári?
konával aj diakonskú prax. Prvé dva roky
kňazskej služby som pôsobil ako kaplán
Na prvé miesto by som zaradil osobv Dunajskej Strede a v Galante a potom som nú skúsenosť s Bohom. Moji rodičia mi
bol dvanásť rokov správsprostredkovali dar
com farnos� Šúrovce
viery a dali mi skuv seredskom dekanáte.
točne pekný príklad
Čiže i keď pochádzam
kresťanského života.
z
Bra�slavy,
celú
V devätnás�ch rokoch
kňazskú službu som
som potom prežil obsa pohyboval po území
rátenie z tradičnej,
súčasnej Trnavskej arzdedenej viery k osobcidiecézy.
nej viere. Odvtedy
Mohli by ste nám
povedať, ako ste prijali poverenie biskupa
Mons. Róberta Bezáka
prísť do bra�slavského
kňazského seminára
za špirituála?
Počas
prípravy
na kňazstvo nám otec
rektor Pristač pripomínal, že kam nás pošle biskup, to je pre nás najlepšie miesto.
Iste, cí�l som aj vnútornú obavu, pretože
byť špirituálom je celkom rozdielna služba
od služby farára a zároveň veľmi zodpovedná služba. Keď sme pri audiencii u otca arcibiskupa hovorili o novej službe špirituála
v kňazskom seminári, cí�l som z jeho strany

4

každý deň pozorujem,
že Boh je skutočne živým Bohom.
Ďalej to bol zážitok spoločenstva,
ktorý som získal cez
viaceré malé spoločenstvá a cirkevné hnu�a – Hnu�e
kresťanských
spoločens�ev
mládeže, Obnovu v Duchu
Svätom, Oázové hnu�e. Život v týchto spoločenstvách mi veľmi
pomohol prijímať druhých ľudí takých, akí sú,
prijímať aj svoje vlastné ohraničenia a zakúsiť život v Cirkvi ako v živom spoločenstve.
Hlbšie som si uvedomil, že každý človek
je dôležitý a môže oboha�ť druhého svojimi
darmi.

Z DIANIA V SEMINÁRI

Z DIANIA V SEMINÁRI

Nový otec špirituál Ján Hallon

Tiež je pre mňa dôležitá pomoc Panny duchovné sprevádzanie so skúsenosťami
Márie. Tichá, nenápadná, tak ako ju po- z pastorácie.
známe z evanjeliového príbehu zo svadby
v Káne Galilejskej. Máriina ochranná ruka
Mohli by ste adresovať niekoľko slov aj
sa �ahne celým mojím životom.
pre našich čitateľov pre tento čas adventu
a potom i Vianoc?
Máte určitú víziu, urRaz som cestoval
čitý duchovný plán práce,
autom v mimoriadktorý by ste tu v seminári
ne hustej hmle. Išiel
chceli realizovať?
som po známej ceste a napriek tomu,
Zo začiatku by som
že som okolo seba nič
sa chcel skôr učiť a sponeregistroval okrem
znávať nové prostredie.
spomínanej
hmly,
Ako špirituáli sme tu dvaja.
mal som istotu, že za
Saša Knorr, ktorý pôsobí
krátky čas sa objavia
v seminári už štvrtý rok, ma
svetlá domov a tabuveľmi ochotne oboznámil
ľa s názvom farnos�,
s doterajšou duchovnou
do ktorej som sa vraformáciou a oboha�l ma
cal.
svojimi skúsenosťami.
Ježiš je práve taJa by som skôr v odkouto istotou pre náš
povedi na otázku zdôraznil
život. Preto prišiel
niekoľko zásad, ktoré pona tento svet, aby
kladám za dôležité v službe
nám ukázal cestu
špirituála. Prvá vec je byť
k svojmu Otcovi.
prítomný. Mať vždy čas pre
Vianoce slávime kvôbohoslovcov.
li nemu, On je tým
Ďalej pri duchovnom
najväčším darom pre
sprevádzaní nepresadzokaždého z nás. Keď
vať seba, svoju vlastnú spisa budeme počas
ritualitu, ale pomáhať objaviť každému jeho Vianoc navzájom obdarovávať darčekmi,
vlastnú originalitu, pretože každý má svoju nezabudnime na jedno: „Najväčší darček
vlastnú cestu ku Kristovi.
nie je zabalený v papieri pod stromčekom,
A napokon je to otvorenosť. Skúsený ale v plienkach na slame“.
učiteľ kresťanských vedúcich Tom Marshall
Za rozhovor ďakuje
zdôrazňuje: „Nemôžeš viesť ľudí, ak ich neIvan Barus
poznáš. Nemôžeš poznať ľudí, ak sa � neotvoria. Ľudia sa � neotvoria, ak � nebudú
Ďalšie otázky sme otcovi špirituádôverovať. Ľudia � nebudú dôverovať, ak lovi Hallonovi položili na našej stránke
ťa nepoznajú. A oni ťa nebudú poznať, ak www.adsum.sk.
sa im ty neotvoríš.“
Vzhľadom na to, že som bol štrnásť rokov v pastorácii, chcem sa snažiť prepojiť
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...putovanie s Mojžišom

Nie som jediný, ktorý v ťažkých alebo
aj každodenne sa opakujúcich chvíľach
svojich dní na okamih zavrie unavené oči
a zatúla sa do neopakovateľnos� svojich
spomienok. Nie som jediný, ktorý neopakovateľnosť znovu sprítomňuje v spomienkach na letné miništrantské tábory
MinFa. A nie som jediný, ktorý vďačí Bohu
za dar, ktorý ukryl v tomto krásnom diele.
Stále sa mi vracia spomienka na posledný večer, kedy sa ukončil celotýždenný
program a atmosféra bola plná lúčenia.

Celá trojtýždňová drina a veľká
hromada zozbieraných emócií zaplavila všetkých, miništrantov a aj
nás, bohoslovcov. Verte mi, tento
pocit by som v tom okamihu nevymenil za žiadny iný. A opäť asi nie
som jediný. Snažím sa uložiť myšlienky do riadkov, ale pred očami
sa mi vynárajú mnohé okamihy,
na ktoré nikdy nezabudnem
a za ktoré budem vždy nesmierne
vďačný.
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Akokoľvek sa snažím opísať to, čím
by som chcel Vám, milí čitatelia, priblížiť,
čo sa udialo počas týchto troch týždňov, nenapadá mi nič iné, ako len slovo ĎAKUJEM.
Ďakujem Bohu za tých 394 miništrantov,
ktorí našli odvahu a chuť prísť na MinFu.
Vďaka patrí aj otcom biskupom, ktorí nás
osobne prišli navš�viť, ale aj tým, ktorí
na nás pamätali pri svojich každodenných
povinnos�ach. Vďaka patrí aj kňazom, ktorí
ideu MinFy prijali a pomohli na svojich farách zrealizovať.
Nedovolí mi nespomenúť obyvateľov Hornej Breznice, Zubáku,
Pruského, Dolnej a Hornej Súče
za ich nesmiernu trpezlivosť
a obetavosť, ktorú nám prejavovali s otvoreným srdcom a žičlivou náručou. Neoceniteľný dar
našla MinFa v kňazoch, ktorí spovedali, slúžili sv. omše a duchovne
povzbudzovali miništrantov, ale
i bohoslovcov a reálne nám pomáhali, aby sa všetko točilo okolo

MINFA 2010

MINFA 2010

Leto v znamení Minfy 2010

Krista. Spomienky na prvé kázne
diakonov mi stále vnášajú radosť
do srdca a obdiv k ich obetavos�
pre spoločenstvo. Osobne si veľmi cením snahu všetkých bohoslovcov, ktorí dávali neraz všetko,
čo mali a stávali sa tak úžasnými
nástrojmi Božej lásky.
Mo�vom MinFy 2010 bolo
povolanie Mojžiša a jeho putovanie s vyvoleným národom

po púš�. A tak, ako sa vtedy dávno
Mojžiš nechával viesť rukou Boha,
dnes s odstupom času vnímam Božiu
ruku aj nad dielom letných miništrantských táborov. Verím, že hovorím
za celý organizačný štáb 2010: „už
sedím ako Mojžiš na vrchu a sledujem, ako sa vyvolený národ dostáva do zasľúbenej zeme. Je mi ľúto,
že nemôžem pokračovať v úžasnom
dobrodružstve prežívanom s Bohom
na MinFe, ale v modlitbe a prosbe
o požehnanie budem vždy tam, kde
Ježiš zmenil môj život, kde ho naplnil
a požehnal.“
Róbert Ťapušík
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Keď sa spomenie mesto Nitra, človeku sa okamžite vybavia mnohé skutočnos�, ktoré sa odohrali v súvislos� so
sv. Cyrilom a Metodom. Tomuto mestu
je to akosi vlastné. Cez víkend 20. – 21.
novembra sa však mestu Nitra naskytla
nová, zvláštna príležitosť.
Po prvý raz to�ž nitriansky seminár

sv. Gorazda privítal v svojich priestoroch
MINFA DOD – Deň otvorených dverí pre
miništrantov, ktorí sa zúčastnili letných
táborov MINFA 2010.
Išlo skutočne o čosi unikátne, pretože
taký počet chlapcov, ako priznal aj p. rektor Zahatlan, si tento seminár nepamätá.
Nové priestory však neubrali nič na kvalite programu. Miništran� mali pred sebou
dva dni, ktoré boli vyplnené mnohými ak�vitami.
V sobotu 20. novembra pripravený
program ponúkal možnosť viacerých výletov – športové vychádzky (futbal, plávanie), návštevu priestorov Nitrianskeho
hradu, nitrianskej kalvárie atď. Po návrate
zavítal medzi miništrantov ako hlavný celebrant nitriansky pomocný biskup Mons.
Marián Chovanec. V očiach otca biskupa
sa zračilo veľké doja�e z účas� toľkých
miništrantov na DOD. Chlapcom adresoval vrúcne a vážne slová. Počas homílie
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Požehnanie reverend

Indue me, Domine, novum hominem...

V stredu 24. novembra 2010 sa v kaplnke Povýšenia sv. Kríža v Kňazskom seminári
sv. Cyrila a Metoda v Bra�slave, konala počas svätej omše milá slávnosť, kedy otec
arcibiskup Mons. Stanislav Zvolenský požehnal reverendy spolubratom druhákom
a jednému spolubratovi tre�akovi.
Často sa v našej
spoločnos� stretávame
s tým, že podľa oblečenia
spoznáme istú skupinu
ľudí. Napríklad vojaci, lekári, policaj�. Každá skupina má svoj šepciﬁcký
odev, ktorý ich odlišuje od
ostatných a sú tak lepšie
viditeľní a rozpoznateľní.
Podobne aj bohoslovci by mali byť jasne spoznateľní, nielen
podľa správania, ale
aj podľa vonkajšieho
odevu. Tento vyjadruje,
že
chcú
slúžiť
Kristovi,
že sa mu chcú podobať. A preto aj tento
rok 24. novembra si naši bra�a druháci obliekli nový odev - reverendu. Pri svätej omši
im reverendy požehnal otec arcibiskup
Mons. Stanislav Zvolenský. Odev čiernej farby,
ako poznamenal otec arcibiskup, je v našej
kultúre symbolom dôstojnos�. Preto aj nositelia reverendy, ktorá je čierna, majú mať
toto na mysli, rovnako ako aj to, že nosenie
čiernej reverendy má smerovať k bielemu
rúchu, obmytému Baránkovou krvou, ktoré
dostanú spravodliví v nebi.

Z DIANIA V SEMINÁRI

MINFA 2010

„Staré i nové“

všetkých vyzýval k tomu, aby boli dôstojnými a vernými svedkami Ježiša Krista,
nebáli sa byť „nemodernými“, a aby často prichádzali ku sviatostnému Kristovi.
Po svätej omši čakala na miništrantov
chutná večera a zábavno-duchovný
program, ktorý si pre nich bohoslovci pripravili. Na záver dňa sa miništran� zúčastnili na eucharis�ckej adorácii, ktorá mala
skutočne slávnostný ráz umocnený sviatkom Krista Kráľa.
V nedeľu 21. novembra bola
na programe slávnostná modlitba liturgie
hodín a slávnostná sv. omša v katedrálnom chráme sv. Emeráma, ktorú celebroval nitriansky sídelný biskup Mons. Viliam
Judák. Po sv. omši nasledovala diskusia
s predstavenými a záverečný kultúrny
program.
Miništran� mali možnosť zažiť skutočne nové, „neznáme“ prostredie.
Štrnásť rokov to�ž MINFA DOD prebiehala pod strechou kňazského seminára
v Bra�slave. Tu sa skutočne spája „tradícia“ s čímsi novým. A tak v celej svojej
plnos� pla�a slová sv. Písma: „múdry hospodár vynáša zo svojej pokladnice veci
staré i nové“.
Som presvedčený, že každý z chlapcov
si domov odniesol kus z krásneho prostredia a duchovno-historickej podstaty starobylej Nitry.
Radovan Rajčák

Reverenda:
Zaodej ma, Pane, v nového človeka,
ktorý je stvorený podľa Boha v spravodlivos� a pravej svätos�. Amen.
Cingulum:
Prepáš ma, Pane, pásom čistoty
a vyhas v mojich bedrách oheň žiados�vos�, aby vo mne zostala čnosť zdržanlivos�
a čistoty. Amen.

Reverenda má teda naznačovať aj to,
že ten, kto ju nosí, obliekol si nového človeka, chce odumrieť starému sposobu života a ešte plnšie sa chce zasvä�ť Kristovi.
Našim spolubratom druhákom prajePri obliekaní reverendy a cingula
sa modlia nasledovné modlitby, ktoré veľ- me, aby sa im aj vďaka ich novému odevu
mi dobre vys�hujú povahu nosenia tohto darilo viac sa približovať ku Kristovi a utvrdzovať sa a rásť vo svojom povolaní.
vznešeného a starobylého odevu:
redakcia
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„Našou pevnou nádejou je teda Kristus...“

Nástup do kňazského seminára v novom formačnom roku 2010/2011 sa pre
nás bohoslovcov začal cestovaním. V nasledujúcich riadkoch a prostredníctvom fotograﬁí chceme Vám, milí čitatelia, priblížiť
naše putovanie po známych pútnických
miestach.

Šaš�n – národná púť
15. septembra 2010 sme teda začali
putovať. Prvou zástavkou bolo mariánske
pútnické miesto – Šaš�n. V deň národnej
pú� k Sedembolestnej sme sa zúčastnili
na slávnostnej sv. omši, ktorú celebroval
kardinál Jozef Tomko. Vo svojej homílii pripomenul dve tradície (mariánsku a cyrilo–
metodskú), ktorými sa živil náš slovenský
ľud. Kardinál Tomko povedal: ,,Aj dnešná
púť tu v Šaš�ne na sviatok Sedembolestnej
patrónky Slovenska je prejavom takej starej
plodnej tradície, dôležitej pre život nášho
ľudu.“ Pokračoval, že ako ľudia veríme,
že Ježiš Kristus je živý a prítomný v životnom
dianí jednotlivcov i národov.
V ten istý deň sme pokračovali v putovaní, ale už nie po našom Slovensku.

Annecy
Naše cestovanie začalo večer okolo
21,00 hod. nočnou jazdou autobusom cez
Rakúsko, kúsok Nemecka, opäť Rakúsko, cez
Švajčiarsko, okolo Zürichu, Bernu, Ženevy
do mesta Annecy vo Francúzsku. Zastávku
sme mali práve v meste Annecy, ktoré sme
si prezreli, a ktoré svojím vzhľadom pripomína talianske Benátky. Toto mesto bolo
10

aj pôsobiskom svätého Fran�ška Saleského,
ktorý bol ženevským biskupom 20 rokov. Ako ženevský biskup nesmel bývať
v Ženeve, pretože kalvíni by nezniesli katolíckeho biskupa v meste. Sv. Fran�šek
Saleský žil skromne, jednoducho a všade kázal, udeľoval sviatos�, navštevoval chorých,
podporoval chudobných, šíril pokoj a lásku,
no sám ku sebe bol prísny. Počas troch rokov
vykonal vizitáciu svojich 450-�ch farnos�
vrátane tých ťažko dostupných v horách.
Z lásky zomrel vyčerpaním už v 55-�ch rokoch v Lyone v roku 1622. Pochovali ho
v Annecy, no jeho srdce si ponechali ako
relikviu v Lyone. Dnes odpočíva vedľa pozostatkov sv. Jany de Chantal v bazilike
Navš�venia Panny Márie v Annecy, kde sme
sa zúčastnili na sv. omši.

Lyon
Ďalšou zastávkou bol Lyon, ktorý je druhým najväčším mestom Francúzska. Hneď
sme navš�vili Katedrálu sv. Jána, kde nás
pozdravil prímas Galie Philippe kardinál
Barbarin, lyonský arcibiskup – metropolita. Bolo to síce krátke, ale milé stretnu�e
s najvyšším predstaviteľom Katolíckej cirkvi
vo Francúzsku, ktoré bolo v minulos� považované za najstaršiu dcéru Cirkvi. Po
náročných schodoch z katedrály sv. Jána
sme stúpali k bazilike nad mestom, odkiaľ
je prenádherný výhľad na celý Lyon. Bazilika
Notre Dame de Fourvière je stavba z prelomu 19. a 20. storočia. Sú tam prekrásne mozaiky a množstvo obrazov, symboliky v ornamentoch a výjavoch. Po tejto prehliadke,

Ars
Konečne sme dorazili do známej farnos�, kde pôsobil sv. Ján Mária Vianney. Pre
niektorých (zvlášť prvákov) to bola prvá púť
do Arsu. Túto farnosť preslávil kňaz svätého života, ktorého Svätý Otec Benedikt XVI.
vyhlásil za patróna všetkých kňazov. Pri príležitos� 150. výročia od smr� svätého Jána
Mária Vianneyho prebiehal aj špeciálny
Kňazský rok, ktorý sa niesol v znamení témy
„Vernosť Kristovi, vernosť kňazstvu“. Aj
to bolo dôvodom zorganizovať púť k jeho
hrobu. Keď sme teda prišli do Arsu, tak určite to už nebola chudobná a zabudnutá dedinka, ako ju opisuje v uchvacujúcej knihe
Aj diabol pred ním kapituloval vynikajúci rozprávač Wilhelm Hünermann. V súčasnos�
je to už mestečko plné obchodov a ubytovní pre pútnikov. Keď sme však prišli na faru
sv. Jána M. Vianneya, naše predstavy
zo životopisu sa stali skutočnosťou. Dobre
zachovaná fara nám pripomínala skromný
život tohto kňaza. Nasledovala prehliadka
múzea, v ktorom mohli záujemcovia vidieť
15 scén zobrazujúcich udalos� zo života
svätca od narodenia až po jeho smrť. Ján
Mária Vianney bol už ako chlapec veľmi
zbožný. Neskôr bol ako chudobný a nie príliš
nadaný študent len s ťažkosťami vysvätený
za kňaza. Jeho život a prácu charakterizovala nádherná veta, ktorú povedal pas�erikovi, čo mu v hmle ukázal cestu, keď prvýkrát
prichádzal do Arsu za farára: „Ty si mi ukázal
cestu do Arsu, ja � ukážem cestu do neba.“
Onedlho začali k nemu prichádzať zástupy ľudí z celej krajiny a stal sa vyhľadávaným spovedníkom. V Arse zanikli krčmy
a vybudovali sa školy. On sám sa pos�l
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Naša púť do Arsu

a samozrejme, po spoločnej či osobnej
modlitbe sme sa z tohto mesta začali presúvať do cieľa našej spoločnej seminárskej
púte.
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Dardilly
Dnes je to už
mestská časť Lyonu.
V Dardilly – rodisku svätca, sme
navš�vili miestny
kostol, v ktorom
bol Ján pokrstený. A samozrejme,
že nechýbala aj návšteva jeho rodného
domu. V domčeku
vtedy bývalo okrem
rodičov a Jána
aj päť ďalších de�. Svätý Ján Mária Vianney
sa narodil 8. mája 1786 v Dardilly. Jeho rodičia boli zbožní a dobrí ľudia. Od malička boli
vychovávaní vo veľkej úcte k Pánu Bohu.
Počas francúzskej revolúcie, ktorá vypukla,
keď mal Ján len tri roky,
sa ešte viac celá rodina
u�ekala k Pánu Bohu,
potajme chodili na
sv. omše a v dome
ukrývali kňazov. Keď
mu zverili otcovské stádo, vždy nosil so sebou
sošku Panny Márie. Ján
od malička prejavoval
záujem o duchovné
veci.

a trýznil za neprávos� iných. Úpenlivo
sa modlil a obetoval seba. V súčasnos� patrí medzi najobľúbenejších svätcov Katolíckej
cirkvi. Blízko fary, v ktorej žil svätý farár
z Arsu, sa dnes nachádza
aj kaplnka, kde je v relikviári vystavené jeho srdce,
ktoré chcelo byť podobné
Srdcu Ježišovmu. Najkrajší
okamih celého dňa nás
čakal v Bazilike sv. pápeža
Sixta, kde je hrob sv. Jána
M. Vianneya. Pri tomto
hrobe sme sa zúčastnili
na sv. omši, ktorú celebroval náš otec rektor,
Mons. Daniel Ižold. V homílii sa nám prihovoril
nový špirituál Ján Hallon.
V Arse sme si pozreli
Einsiedeln
aj starý dokumentárny
ﬁlm v slovenskom jazyku,
Poslednou našou
ktorý nám opäť pripomespoločnou zastávkou
nul život a svätosť tohto
bolo mariánske pútkňaza a jeho pôsobenie v tejto dnes už dob- nické miesto Einsiedeln vo Švajčiarsku.
re známej farnos�, ktorú sme opúšťali z veľ- Uprostred nádherného prostredia v tomto
kým zážitkom. A možno aj s úmyslom ešte
niekedy sa tam vrá�ť.

meste sme prednášali naše prosby pri milos�vej soche Panny Márie v kláštornom
kostole, ktorý spravujú benedik�ni.
V skorých ranných hodinách 19. septembra 2010 sme sa vrá�li domov – do
nášho seminára. Duchovne povzbudení
sme mohli začať aj nový akademický rok.
Určite sme vďační
Bohu, našim predstavením a dobrodincom,
skrze ktorých sa mohla táto púť uskutočniť.
A ďakujeme za príhovor aj nášmu obľúbenému sv. Jánovi
M. Vianneyovi, ktorého príklad chceme nasledovať.
Marek Bartkovský
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Či naozaj bude Boh bývať na zemi?

Môj najdrahší Ježiš,
uplynulo už toľko rokov od môjho posledného listu, ktorý som Ti písal.
Nepamätám sa, kedy to už presne bolo, ani
to neviem, čo som Ti vtedy písal, viem len,
že som bol malý chlapec. Bolo to dávno.
Veľa sa toho za ten čas zmenilo. Mám veľa
nezodpovedaných otázok a jednoducho,
potrebujem Ti to napísať. „Pripravujeme
sa“ na Tvoj príchod, no realita je taká,
že Ťa nečakáme. Mnohí už zabudli na slová
kráľa Šalamúna: „Či naozaj bude Boh bývať
s človekom na zemi? Veď nebesá a nebesá
nebies ťa nemôžu obsiahnuť...“ (2Krn 6,18)
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pozrieť pravde do očí. Práve preto prichádzaš Ty, aby sme sa nebáli pravdy o sebe.
Pretože iba „pravda nás vyslobodí.“ (porov.
Jn 8,32) Ty, Pane, všetko vidíš, vieš, akí sme
hriešni, a napriek tomu: „Či naozaj bude Boh
bývať s človekom na zemi? Veď nebesá a nebesá nebies ťa nemôžu obsiahnuť, o koľko
menej potom tento dom, ktorý som postavil.“ (2Krn 6,18) Ježišu, mnohí naozaj veríme,
že prídeš. Mnohí Ti chceme vo svojom srdci
postaviť dom. Chceme zmeniť naše srdcia,
naše špinavé maštaľky na nádherné chrámy,
ktoré Ťa síce nikdy neobsiahnu, Ty ale aj tak
vždy prijmeš do nich pozvanie. Pane, príď
nielen k nám, ale aj k tým, ktorí Ťa nečakajú,
aby aj oni urobili tak, ako urobili nespočetné generácie pred nami: „Obyvatelia púšte
pred ním pokľaknú a jeho nepriatelia budú
lízať prach. Králi Taršišu a ostrovou prinesú mu dary, oddajú mu dane králi Arabov
aj zo Sáby. Slúžiť mu budú všetky národy.“
(Ž 72,9-11). Pane, veľmi Ťa potrebujeme,
aby sme nezamrzli na chlad našich sŕdc.
„Amen. Príď, Pane Ježišu!“ (Zjv 22,20b)

VIANOCE

VIANOCE

List Ježišovi

na Tvoj príchod. A vieme aj to, že sa nepatrí
kaziť sviatočnú náladu, a preto, kým tu ešte
nie si, prizvali sme Santa Clausa. Je to taký
celkom milý dedko, moc toho síce nenarozpráva, ale má krásny kostým a de� ho milujú. Vieme, že je iba vymyslený, ale nechceme kaziť deťom radosť. Odpusť mi moju
otvorenosť, Pane. Aj Teba majú mnohí radi,
no skôr si im sympa�ckejší, keď ležíš v jasličkách, keď sa usmievaš na Pannu Máriu
a všetkých okolostojacich. Hovoria, že si si
to u nich pokazil vtedy, keď si začal rozprávať o tých vážnych veciach, o smr�, o poslednom súde, o hriechu, o obe�, ale i odpustení... Pane, veď idú Vianoce, načo kaziť
atmosféru takými rečami? Ideme predsa
oslavovať Tvoje narodeniny, teda nehovorme o vážnych veciach. Tak zmýšľajú mnohí! Ale toto nie je správne uvažovanie! Ako
som Ti písal v úvode, veľa sa toho zmenilo
v našej spoločnos�, preto ma to znepokojuje. Myslíme si, že to robíme správne.
My dokonca vieme, kdesi hlboko v nás,
že to, čo robíme, nie je správne. Klameme
sami seba. Klameme sa, lebo sa nechceme

Peter Kizek

Ako tak nad tým všetkým premýšľam, zdá
sa mi, že sme Teba a Tvoju Cirkev za tých
vyše dve�síc rokov vôbec nepochopili.
Tak napríklad advent. Pane, načo nám
je advent, myslíme si, keď my sa na Vianoce
pripravujeme už oveľa skôr? Obchodné
domy a iné nákupné centrá na tvoju počesť
zdobíme už koncom októbra. Dokonca sme
si v meste postavili stánky a všade naokolo
hrajú koledy. Očakávame, kedy už prídeš,
a popri tom nekonečnom čakaní, aby sme
mali dostatok síl, sý�me sa dobrou klobáskou a vareným vínkom. Nemaj nám to
za zlé, veď sa nazdávame, že to robíme všetko pre Teba. Veľmi sa už tešíme
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Aj v tomto novom akademicko-formačnom roku sme vďaka Božej milos� mohli
privítať v seminárskom spoločenstve nové tváre. Našich nových spolubratov prvákov.
Redakcia Adsumu, ako tomu už býva zvykom, vám prináša ich krátke predstavenie formou ich úprimných odpovedí na �eto otázky:
1. Čo Ťa viedlo k rozhodnu�u ísť do seminára?
2. Aké sú Tvoje záľuby?
3. Ako si za�aľ spokojný so životom v seminári? Splnili sa Ti predstavy, alebo je to
celkom iné, ako si čakal?
4. Čo si robil pred nástupom do seminára?
Roman Bako, 22 rokov, Trávnica
1. Môže to znieť tuctovo, ale dalo by sa odpovedať jedným slovom – Boh. Pretože bez jeho milos�, bez jeho zavolania by som tu
nebol a nielen ja, ale asi nikto. Ďalej to bola túžba poznať Ho bližšie,
slúžiť mu či už pri oltári alebo pri službe iným.
2. Vo voľnom čase rád idem do prírody. Ale keďže som z dediny,
medzi moje záľuby patrí aj práca okolo domu. Nemôžem zabudnúť,
že si rád pozriem nejaký ﬁlm. V minulos� som aj robil modely papierových hradov.
3. V seminári som si zvykol rýchlo. Problema�ckejšie asi bolo iba ranné vstávanie.
Ale myslím, že nie som jediný, komu sa nechcelo ráno vstávať.
4. Pred nástupom do seminára som študoval v Trnave na STU MTF, ktorú som ukončil.
Ale ak mám presne odpovedať na otázku „čo som robil pred nástupom“, tak som sa balil.
Lukáš Čmehíl, 21 rokov, Vrbové
1. Rozhodol som sa skrze modlitbu, časté sv. prijímanie a Božie
volanie. Toto ma priviedlo na cestu ku kňazstvu a do seminára. Takisto
k tomu prispel príkladný duchovný život mojich rodičov.
2. Medzi moje záľuby patrí turis�ka. Zahrám si veľmi rád futbal,
ale aj volejbal. Rád čítam liturgické knihy. Vo voľnom čase si rád zahrám na organe.
3. Zo životom v seminári som veľmi spokojný. Rýchlo som
sa dostal do seminárneho denného poriadku. Vôbec nemám núdzu
o modlitbu, štúdium, voľný čas. Jednoducho čas tu le� veľmi rýchlo.
Som tu ako doma.
4. Mám vyštudovanú strednú elektrotechnickú školu, takže som sa venoval hlavne
elektrotechnike. Vo farnos� som bol hlavný miništrant – ceremoniár, vždy som pomáhal
pánovi farárovi s prípravou liturgických slávení. Hrával som na klavíri, doma som sa nikdy
nenudil.
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Ladislav Čúzy, 20 rokov, Veľké Kostoľany
1. Viedlo ma presvedčenie, že sem mám ísť. Keď som chodieval miništrovať do katedrály v Trnave, veľmi sa mi tam páčilo
a cí�l som sa tam na správnom mieste. Tak som rozmýšľal, či by to
nemohlo byť pre mňa správne miesto aj na celý život...
2. Venujem sa historickému šermu a výrobe krúžkových zbrojí, ružencov a iných vecí. Čítam rád knihy, ktoré mi niečo dajú.
Občas píšem nejakú prácu, do ktorej sa snažím zhrnúť svoje poznatky o téme (napr. stredoveké zbroje a š�ty). Okrem toho si rád
zahrám hokejbal.
3. Momentálne som celkom spokojný. Niekedy je tu veľmi dobre, ale sú aj chvíle, keď
som vytočený. Predstavy sa mi nesplnili, ale ani to nie je niečo celkom iné, ako som čakal.
Neskáčem radosťou po strop, ale ani nie som sklamaný. Vedel by som si predstaviť život
v seminári aj lepší, ale som za�aľ spokojný.
4. Študoval som na gymnáziu Michala archanjela v Piešťanoch. Venoval som sa svojím
záľubám viac ako teraz. Chodil som na bicykli na kratšie či dlhšie trasy. Navštevoval som
spoločenstvo Plameň Ducha v Piešťanoch a rok som dobrovoľnícky pracoval ako správca
oblastného centra ZKSM Vrbové.

NOVÍ SPOLUŽIACI
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Vitajte, spolubratia prváci!

Štefan Gago, 20 rokov, Lipová
1. Moje rozhodnu�e sa rodilo postupne. Počas strednej školy
som výraznejšie pocí�l to Božie „poď za mnou“, s ním sa však vynorili aj iné možnos�, ako si užívať a prežiť svoj život hoci aj ako
kresťan, ale pohodlnejšie a príliš „neriskovať“. Pomohli mi však
duchovné cvičenia, kde som si uvedomil, že keď Boh volá, vždy
dáva aj silu a že ísť za Ním, to naozaj stojí za to.
2. Mám rád šport, obzvlášť futbal, ale �ež i turis�ku, prechádzky a pozorovanie prírody. V poslednom čase ma baví hudba
a spev.
3. Pred nástupom do seminára bolo pre mňa hrozivé to ranné vstávanie, ale dalo
sa zvyknúť. Tiež som nevedel, aké náročné bude učenie, prístup profesorov je však dobrý.
Tiež ma milo prekvapili dobré vzťahy v seminári, sme ako jedna rodina.
4. Vyštudoval som všeobecné gymnázium v Šuranoch a po maturite som si dal jeden
rok oddych od školy, hlavne však na lepšie premyslenie, ako ďalej. Tak som rok pracoval
ako zamestnanec mestského úradu. Tam som mal možnosť spoznať viac ľudí. Popritom
zvýšil čas aj na futbal a iné akcie s miništrantmi, výlety po Tatrách. Uvedomil som si, ako
veľa mladých ľudí je odkázaných len na seba a nemá im kto pomôcť po duchovnej stránke
a to ma �ež pohlo k rozhodnu�u.

„Nemám nič iné, o čom by som vám svedčil, ako o nevyhnutnej
povinnosti stať sa svätými.“
Svätý Ján Mária Vianney
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Marek Marchot, 20 rokov, Viničné
1.Verím, že ma Boh viedol do seminára po celý môj doterajší život. Všetko, čo som
doteraz zažil, či už to boli mnohé konkrétne situácie, alebo veľké či malé udalos�, všetko smerovalo postupne k tomuto rozhodnu�u. Aj keď som
sa tomu možno spočiatku viac či menej bránil, v posledných
rokoch som po tom sám stále väčšmi túžil. Dúfam teda, že opäť
len s Božou pomocou a posilou sa môžem stať Jeho kňazom.
2. Mám veľmi rád, keď si môžem s kamarátmi zahrať futbal,
volejbal, basketbal i pingpong. Tak�ež sa rád poprechádzam
v prírode a pozriem nejaký dobrý ﬁlm. Ďalej medzi moje záľuby patrí počúvanie hudby, informa�ka, práce okolo domu
i v dome a v záhrade.
3. Pravdupovediac som sa pred príchodom do seminára trochu bál, ako snáď každý človek, nepoznaného a nového
prostredia. Nikdy pred tým som napr. nebol od rodiny vzdialený viac ako týždeň a teraz
som sa mal zrazu presťahovať. Je to už nejaký ten mesiac, čo sme my prváci nastúpili,
a som prekvapený, ako sme si už na nové prostredie zvykli. K tomu nám určite veľmi pomohlo priam rodinné prija�e zo strany starších bohoslovcov ako i otcov predstavených,
za čo im úprimne ďakujem.
4. Pred nástupom do seminára som študoval jeden rok fyziku na Fakulte matema�ky, fyziky a informa�ky UK a ešte predtým som chodil na Gymnázium Grösslingová
v Bra�slave. V našej farnos� som od mojich 9 rokov miništroval.
Mar�n Mosný, 20 rokov, farnosť Sedembolestnej Panny Márie, Bra�slava
1. Viedla ma túžba čo najviac sa spojiť s Kristom a oddať sa mu celý v službe a diele,
na ktoré ma On sám určil. Seminár je prostriedok, ktorým chcem spoznať Božiu vôľu
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v mojom živote a uskutočňovať ju. Je to ďalší krok na ceste k cieľu,
ktorým je Kristus.
2. Rád si zahrám ping-pong a bedminton. Mám rád turis�ku, históriu, plávanie, ﬁlmy, bicyklovanie.
3. So životom v seminári som skôr spokojný, ako nie. Aj keď som
si to predstavoval prísnejšie a tvrdšie. Myslím, že podstatnou časťou
života v seminári je viesť bohoslovcov ku vonkajšiemu i vnútornému
poriadku, formovať z nich skutočných mužov činu.
4. Študoval som na vysokej škole a predtým som bol na osemročnom gymnáziu.
Dominik Poláček, 19 rokov, Bra�slava – Dúbravka
1. K môjmu rozhodnu�u prispela najmä výchova mojich rodičov v kresťanskom duchu, ale �ež dlhodobé miništrovanie a príklady viacerých kňazov, ktorých som mal možnosť spoznať. Na prvé miesto by som však dal postupné volanie
Pána, ktoré silnelo a zdalo sa byť čím ďalej reálnejšie. Tak som
si povedal, že slúžiť pri oltári chcem aj naďalej.
2. Rád si idem zaplávať a nevylučujem ani rôzne iné druhy
športov. Obľubujem turis�ku, hranie na klavír a sem tam si rád pozriem aj nejaký dobrý ﬁlm.
3. Som rád, že som nastúpil a som tu spokojný. Zo začiatku
si bolo treba privyknúť na trochu iný život tu v seminári, ale myslím, že som s tým nemal nejaké veľké problémy. Veľké predstavy
som nemal, ale nejakých takých pár malých sa splnilo.
4. Študoval som na gymnáziu tu v Bra�slave. Popri tom som
sa venoval mojím záľubám a zúčastňoval som sa na mládežníckych stretnu�ach u nás
vo farnos�.

NOVÍ SPOLUŽIACI
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Ján Holos, 20 rokov, Handlová
1. Ťažko je to vys�hnúť na pár riadkoch, keďže rozhodovanie trvalo niekoľko rokov.
Avšak najviac zavážilo asi to, že som počul Božie volanie cez isté úryvky z evanjelia. Hoci
som ich predtým počul mnohokrát, práve v tej chvíli som ich
vnímal ako adresované priamo mne. Napr.: „Neboj sa, odteraz
budeš loviť už ľudí.“
2. Veľkú časť mojich záľub tvorí šport. V lete futbal, v zime
hokej. Tu v seminári aj hokejbal, ale �ež si rád zabehám alebo
sa len tak prejdem v prírode. No a keďže som z hornatého kraja,
tak samozrejme turis�ka.
3. Pred nástupom do seminára som mal, samozrejme, určité obavy, ako to tu bude. Našťas�e všetko to prešlo tak nejako prirodzene, ani som si to príliš neuvedomoval. Iste boli a aj
sú nejaké veci, na ktoré si musím zvykať, ale s tým som aj počítal.
4. V roku 2009 som maturitou ukončil štúdium na gymnáziu v Handlovej a posledný
rok som sa snažil ujasniť si svoje povolanie a pripraviť sa do seminára.

Anton Tokár, 22 rokov, Beladice
1. Je ťažké odpovedať na takú otázku, ale myslím si, že každý človek hľadá niečo jemu
blízke, po čom tajne túži, niečo, čo mu je akoby predurčené. Ja vidím seminár ako miesto,
kde prídem na to ako pomôžem sebe a druhým.
2. Ak mám byť úprimný, v seminári sa mi moje záľuby zredukovali. Obľubujem rôzne činnos�, no �e som teraz zamenil
za iné, možno nie také zaujímavé, ale potrebné pre dušu a samotnú osobu človeka.
3. Najvýs�žnejšia odpoveď by asi bola, že je to tu boj. Každé
ráno prináša niečo nové. Je to podobné, ako v bežnom svete,
ale tu sa tento život žije v pravde pred Bohom.
4. Môj život pred vstupom do seminára bol ak�vny. Snažil som
sa angažovať čo najviac. Mal som svoje pravidlá a snažil som sa podľa nich aj žiť. Skúsil
som si rôzne remeslá aj iné činnos�. Dá sa povedať, že som sa snažil žiť naplno.
Spracoval Róbert Ťapušík
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Liturgické symboly po prvé slová...

Náš seriál o svätej omši začína už tre�u časť a stále sme ešte svätú omšu ani nezačali - doposiaľ sme si povedali symboliku
chrámu, spôsob úcty Pána Boha v katolíckom kostole, ale z minulého čísla už vieme
aj to, čo je svätá omša a prečo Najsvätejšiu
obetu konáme.
Dnes nám teda už nič nebráni pozrieť
sa konkrétne na liturgiu úvodu svätej omše.
Kto by si myslel, že svätá omša začína prvým prežehnaním, tento text mu pomôže
porozumieť, že pred úvodným V mene Otca
i Syna i Ducha Svätého je množstvo symbolov a liturgických gest, ktoré koná kňaz,
ale na ktorých sa zúčastňujú i veriaci.

nachádzajúcich sa v modlitebnej knižke.
Sprievod k oltáru
Po zaznení zvončeka, ktorý symbolizuje
začiatok bohoslužby, (zvonček ako znak začiatku sa nepoužíva na Veľký piatok) nasleduje sprievod k oltáru.
Sprievod býva zvyčajne usporiadaný
tak, že na konci ide hlavný celebrant, pred
ním prípadní koncelebran� a začiatok tvoria miništran�. Pri slávnostných svätých
omšiach, kedy je pri oltári tzv. asistencia,
je poriadok slávnostného sprievodu presne
určený podľa uvedenej schémy.

Modlitba a s�šenie pred sv. omšou
To, že na sv. omšu sa treba začať sústrediť už niekoľko minút pred začiatkom, predpokladáme ako normálnu vec - písali sme
o tom aj v prvej čas� tohto seriálu.
V minulos� toto sústredenie začínalo
u kňaza už pri obliekaní v sakris�i: pri každej
čas� liturgického oblečenia bola predpísaná
modlitba - zvlášť pre albu, zvlášť pre cingulum, pre štólu či ornát. Kňaz mal za povinnosť sa pomodliť modlitbu Ante missam
(pred omšou), ktorá jeho pozornosť upriamovala na vznešenú úlohu pri oltári. Dnes
je úžasným zvykom, ktorý treba zachovať
a rozvíjať vo väčšine farnos�, že pred odchodom k oltáru sa kňaz modlí s miništrantmi modlitbu pred svätou omšou. Zvyčajne
sú to rôzne (skôr pre de� určené) modlitby.
No i veriaci v chráme nemá obzerať vekový priemer prítomných v kostole,
ale svoje srdce i myseľ má v modlitbe upriamiť
na Pána - môže tak urobiť v �chos� vlastnými slovami alebo použiť niektorú z modli�eb
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Počas sprievodu k oltáru sa veriaci postavia. Stá�e je liturgický úkon, ktorý prejavuje dôstojnosť a úctu. Stojac vzpriamene

Úvodné dianie pri oltári
Sprievod sa postupne presúva k oltáru, kde si môžeme všimnúť ďalšie liturgické úkony, ktoré sa konajú: pred oltárom
sa sprievod ukloní (ak je v blízkos� bohostánok, sprievod aj pokľakne). Kňaz si následne uc�
oltár bozkom, čo v minulos� malo silný význam,
keďže v oltároch sa
nachádzali relikvie svätých. Kňaz prosil Boha,
aby mu pre zásluhy svätých, ktorých pozostatky sú v oltári, odpus�l
všetky previnenia. Hoci
dnes v mnohých oltároch relikvie už nie sú,
bozk nestráca na dôležitos�, lebo je znakom
úcty a duchovnej oddanos� i jednoty s celou Cirkvou. Oltár ako najdôležitejšia časť
kostola si túto úctu právom zaslúži, keďže
na ňom sa „rodí“ Eucharis�a.
Pri slávnostných svätých omšiach nasleduje incenz oltára: kadidlo, ako symbol
modli�eb, ktoré stúpajú k Bohu (zápalná obeta Abélova stúpala bielym dymom
k Bohu). Oltár je to miesto, odkiaľ obetujeme my Bohu, ale aj kde Boh prichádza
v spôsobe chleba a vína k nám. Dym z kadidelnice nám má aj viditeľným spôsobom
pripomenúť, nech sú naše modlitby úprimné a nech stúpajú k Bohu, aby ich prijal.

Vstupné an�fóny a úvodný spev
Ak je svätá omša bez liturgickej hudby (spevu), tak nasleduje tzv. an�fóna
na introitus (úvodný spev), ktorá sa prečíta.
Obsahuje hlavnú myšlienku daného dňa,
sviatku alebo aj liturgického obdobia. Jeden
z introitov svätej omše začína slovami:
Rorate coeli... (Roste nebesia...) - od toho
je potom názov rorátna omša. An�fóny,
ak je „�chá sv. omša“, má čítať lektor alebo iný posluhujúci. Ak taký nie je, má ju po
úvodnom pozdrave prečítať sám celebrat.
Iná situácia je, a to je považované
za bežné, ak sa uvedené an�fóny spievajú počas sprievodu asistencie k oltáru.
U nás sa namiesto an�fón väčšinou spieva
úvodná omšová pieseň, ktorá sa má vybrať
tak, aby vhodne upriamovala na slávenie
liturgie (iné sú piesne
v Advente, iné počas
Vianoc, iné v pôste,
na Veľkú noc či v cezročnom
období)
a bola cirkevne schválená. Pieseň zároveň
zjednocuje spoločenstvo veriacich.
Spev je najkrajším vyjadrením nášho
vnútorného cítenia: rados�, žiaľu, lásky
a nádeje. Ak nechceme pôsobiť už na začiatku omše znudene, zapojme sa do spevu.
Niekedy bol malý spevník neodmysliteľnou
knižkou v ruke každého, kto šiel do kostola - aby sa mohol naplno zapojiť do spevu,
lebo aj náš kul�vovaný spev je prejavom úcty
i dôvery voči Pánu Bohu: kto pekne spieva,
dvakrát sa modlí.
Po doznení spevu (či prečítaní vstupnej
an�fóny) nasleduje prežehnanie a liturgický
pozdrav, o ktorých si porozprávame v ďalšej
čas� seriálu.
Stanislav Čúzy

SERIÁL

SERIÁL
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Svätá omša (3.)

a slušne dávame týmto vonkajším prejavom
úctu nielen začínajúcej svätej omši, kde
sa bude sprítomňovať nekonečná obeta,
ale aj služobníkovi Boha - kňazovi, o to viac,
ak liturgii predsedá biskup. Stá�m vzdávame v konečnom dôsledku úctu Bohu,
ale uvedomujeme si aj svoju dôstojnosť
- otroci museli len kľačať či chodiť skrčení.
Tu, pred Pánom, sme slobodní, môžeme
stáť vzpriamene. Ľudia, ktorým choroba nedovoľuje vstať, môžu sedieť.

Kto by mal záujem o staršie čas� seriálu, nech
kontaktuje autora cez stránku www.adsum.sk
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Pred dvoma rokmi som bol ešte
na svojich cestách, teraz som už na tých
Božích. Čo ma sem viedlo, je na dlhé rozprávanie, ale budem sa to snažiť aspoň
trochu opísať.
Mal som možnosť pracovať a skúsiť
veci, ktoré moji spolužiaci nepoznajú,
samozrejme dobré aj zlé. Navš�vil som
zahraničie, zarábal som slušné peniaze,
a predsa som nedosiahol vnútorný pokoj. Stále som nebol spokojný so sebou.
Môj život začal naberať iný smer až vtedy,
keď som sa hlbšie zblížil s naším kňazom,
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ktorý mi ukázal to, čo som nevidel, povedal to, čo som nepočul a objavil vo mne
to, čo som nikdy nevedel, že mám. Sú to
dary Ducha Svätého, ktoré máme všetci,
len málokto z nás ich objavuje a chráni.
To mi dalo impulz na to, aby som uskutočnil rozhodnu�e, ktoré zmení môj život.
Tak som vstúpil do seminára. Prečo akurát
do seminára? Dobrá otázka. Sám si neviem odpovedať. Cí�l som to tak a dúfam, že sa tento pocit zo mňa nevytra�.
Zároveň to však bola túžba slúžiť Bohu,
Cirkvi, blížnym. Teraz, keď som už tu, cí�m sa ako na bojisku, teším sa, smú�m,
je to niekedy náročné. V čom? Hlavne
v tom, zostať verný tomu, koho som
sa rozhodol nasledovať.
Sám neviem, ako uspejem. Kto
si myslí, že život v seminári je väznica, musím ho vyviesť z omylu. Je pravda, že som
obmedzenejší, ale len pre moje dobro.
Mám všetko, po čom túžim a hlavne som
obklopený ľuďmi, ktorí si stoja za slovom,
majú sa radi, svoj život žijú zodpovedne
príkladne, a čo sa mi na nich páči, nie sú
egois� ako mnohí vo svete. Žiť pre druhých je lepšie ako pre seba a to mi dáte
za pravdu mnohí.
Moje svedectvo bude čítať myslím
dosť ľudí a snáď pomôže aj tým, ktorí nevedia, ako ďalej.
Anton Tokár
1. ročník

Nie vy ste si vyvolili mňa, ale ja som si vyvolil
vás... (Jn 15,16)
Som tu už päť
a pol roka. Je to veľa
– málo, neviem. Jedno
však viem, že týchto
päť a pol roka v tomto seminári mi dalo
veľmi veľa a určite
neboli zbytočné. Či už
po stránke intelektuálnej, ale hlavne duchovnej.
Keď som nastúpil do prvého ročníka, mal som mnohé
očakávania, ale i obavy. Aké to tu asi bude,
aké bude prostredie,
spolubra�a,
učitelia, predstavení, ako ma prijmú
všetci medzi seba, či to tu všetko zvládnem, či už štúdium alebo vôbec život
v seminári. S odstupom času však môžem
povedať, že moje obavy boli zbytočné.
I keď zo začiatku to nebolo také ľahké.
Boli i chvíle, keď som rozmýšľal, či vôbec
patrím do seminára, a či tu mám zostať.
Boh ma však vždy cez konkrétne situácie i konkrétnych ľudí utvrdil v tom, že
mám zostať, a že toto je to pravé miesto
pre mňa, kde ma chce mať.
Postupne ako ubiehal deň
za dňom, rástol som i ja. A to nielen
do výšky, ale môžem povedať, že i tak
trochu do šírky :-). Predovšetkým však
som rástol do výšky a šírky intelektuálnej, ale hlavne duchovnej. Dá sa povedať, že môj duchovný život s Kristom
sa v seminári radikálne zmenil, už to ne-

bolo len také povrchné prežívanie viery, ale
išlo to viac do hĺbky
a stále ide a dúfam,
že to tak zostane
po celý môj život, hlavne cez ten kňazský.
V seminári som
však okrem tohto
najdôležitejšieho rastu vo viere
a v štúdiu rástol
i v rôznych iných oblas�ach, predovšetkým
v práci s mládežou
i s ľudmi. Som Pánu
Bohu
nesmierne vďačný za to,
že som sa mohol spolu s mojimi spolubratmi podielať na organizovaní miništrantských táborov MINFA, kde
som sa naučil pracovať s mládežou,
kedže dovtedy som takúto skúsenosť
vo svojom živote nemal.
Z
celého
srdca
ďakujem
Všemohúcemu Bohu za dar kňazstva,
ktorý do mňa vložil, lebo „Nie vy ste
si vyvolili mňa, ale ja som si vyvolil vás“
(Jn 15, 16). Tak�ež tým, ktorí ma sprevádzajú i sprevádzali svojimi modlitbami
a prosím, aby i naďalej sprevádzali, lebo to
ja i my všetci ostatní veľmi potrebujeme.
A tým, ktorí váhajú a cí�a, že ich Pán volá,
chcem spolu s ním odkázať: „Kto chce
ísť za mnou, nech zaprie sám seba, vezme svoj kríž a nasleduje ma“ (Mk 8, 34).

SVEDECTVO POVOLANIA

SVEDECTVO POVOLANIA

Pane, v teba dúfam,
nech nie som zahanbený naveky... (Ž 31,2)

Marián Kolenčík
6. ročník
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v rozhovore s ThLic. Marekom Krošlákom
1. Čo vlastne znamená pojem „sociálna náuka Cirkvi?“
Sociálnu náuku Cirkvi by sme mohli
deﬁnovať nasledovným spôsobom:
„Je to učenie, ktoré Cirkev formulovala vo svetle toho, čo je jej vlastné, teda
Písma a tradície, o živote človeka v spoločnos�“. Možno teda povedať, že sociálne učenie Cirkvi má pôvod v stretnu�
evanjelia a jeho požiadaviek so spoločenskými otázkami.
2. Prečo sa Cirkev zaujíma o sociálne otázky spoločnos�? Nie je to prekročenie jej kompetencií?

Rodisko: Topoľčany
Štúdium: Bra�slava RKCMBF
UK 1995-1998; Pápežská Univerzita
sv. Kríža v Ríme 1998-2001;
Licenciát
morálnej
teológie
na Accademia Alfonsiana v Ríme 20012003; Doktorát morálnej teológie
na Accademia Alfonsiana v Ríme
2008-2010
Pôsobenie: RKCMBF od r. 2003
Predmet: Sociálna náuka Cirkvi
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Záujem Cirkvi o spoločenské otázky
má niekoľko základov. Prvý spočíva v skutočnos�, že Cirkev dostala do daru zjavenú antropológiu, ktorá pomáha chápať
niektoré základné otázky o živote ľudskej
osoby v spoločnos� a takýmto spôsobom môže prispieť k vytvoreniu lepších
podmienok pre každého človeka, ktoré
čo najlepšie zodpovedajú jeho dôstojnos�. Ako hovorí Mauro Cozzoli: „Predmet
sociálnej náuky je človek v spoločnos�.
Sociálna náuka sa zaoberá spoločenským
ži�m človeka vo svojom ekonomickom,
poli�ckom a kultúrnom zložení. Zaoberá
sa ním pod proﬁlom nie technicko-organizačným, ale e�cko-norma�vnym
vo vnútri horizontu hodnôt a zmyslu dôstojnos� a povolania ľudskej osoby“.
Ďalší dôležitý fakt, prečo sa Cirkev
zaujíma o spoločenské konanie,

3. Má Kristove evanjelium aj sociálne dopady na spoločnosť? Nie je to skôr
priestor na jeho nesprávnu interpretáciu?
Ježišovo radostné posolstvo má
v prvom rade náboženský charakter
a výpovede evanjelistov sú toho jasným
dôkazom. Dokonca aj dejiny kresťanského myslenia nám potvrdzujú, že poli�cká
interpretácia evanjelia môže byť síce veľmi zaujímavá, ale nezodpovedá plnos�
pravdy. V tomto zmysle sa oﬁciálna náuka Cirkvi vyjadruje veľmi explicitne v konš�túcii Gaudium et spes: Vlastné poslanie, ktoré Kristus zveril svojej Cirkvi, nie
je poli�ckej, hospodárskej ani sociálnej
povahy, lebo cieľ, ktorý jej Kristus vytýčil,
je náboženského rázu“. Zároveň sa však
v tomto dokumente dodáva: „Ale práve
z tohto náboženského poslania vyplývajú
povinnos�, osvietenia a sily, ktoré môžu
napomáhať zriaďovať a konsolidovať
ľudskú pospolitosť podľa Božieho plánu“
(GS 42). Myslím, že �eto slová sú pre nás
determinujúce pre správnu interpretáciu
Kristovho evanjelia v perspek�ve dopadu na spoločnosť. Kto žije auten�ckým
spôsobom evanjeliové požiadavky v spoločenskom kontexte svojej osobnos�, na-

pomáha aj zveľaďovaniu spoločnos� ako
takej.
Ak by som mal byť trochu konkrétnejší, tak uvediem veľmi jednoduchý
príklad, ktorý sa mne osobne veľmi páči.
V desatore máme jedno z prikázaní vyjadrené nasledovne: „Nepokradneš“.
Je zrejmé, že toto vyjadrenie bolo formulované na základe určitej zjavenej hodnoty v konkrétnom historickom momente. Pre nás je podstatná práve hodnota,
ktorá má nadčasový charakter, pretože
zodpovedá ľudskej dôstojnos�. V tomto
prípade ide o prirodzené právo na súkromné vlastníctvo. Z toho logicky vyplýva, že každý, kto má toto právo, má zároveň aj povinnosť rešpektovať právo inej
ľudskej osoby na súkromné vlastníctvo.
Keďže sa podmienky, v ktorých sa táto
hodnota realizuje menia, je logické, že aj
rozhodnu�a nebudú iden�cké, ale vždy
by mali byť v súlade s hodnotou, ktorej aj verbálne vyjadrenie sa môže meniť, aby bolo čo najlepšie zrozumiteľné.
Je teda zrejmé, že inak sa žije táto hodnota v spoločnos�, kde sa obchod realizuje
len na základe výmeny určitých dobier
alebo služieb, a inak je to v dnešnej spoločnos�, ktorá je hlboko poznačená globalizáciou. Konkre�zácia noriem zo strany
náuky Cirkvi v tejto oblas� sa prezentuje
ako pomoc k najsprávnejším rozhodnu�am, pretože v konečnom dôsledku
sa osoba vo svojom svedomí rozhoduje
ako bude konať aj na spoločenskej úrovni. Sociálna náuka Cirkvi chce pomôcť,
aby �eto rozhodnu�a boli čo najviac
totožné s tou pravdou, ktorá jediná robí
človeka skutočne slobodným.

PREDSTAVUJEME

PREDSTAVUJEME

Sociálna náuka Cirkvi

by bolo možné formulovať nasledovne. Ľudské skutky majú vplyv nielen
na morálnu kvalitu osoby, ktorá koná, ale
aj na prostredie, v ktorom koná. Preto
Cirkev formuluje rôzne princípy, ktoré
slúžia ako orientačné kritérium pre svedomie človeka, aby sa čo najlepšie rozhodol. Inými slovami, aby jeho rozhodnu�a
na spoločenskej úrovni alebo ktoré majú
dôsledky pre celú spoločnosť, boli čo najlepším odrazom dôstojnos�, v ktorej bol
človek stvorený.

4. Nie je podľa Vás sociálna náuka
Cirkvi skôr „sladkými rečami“ ako reálnymi skutkami?
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ako rast v čnos�ach, myslím, že máme
aj odpoveď na reálne skutky. Dnes
viac ako inokedy treba určité hrdinstvo
k niektorým rozhodnu�am, ktoré sa nám
často môžu zdať veľmi banálne: pla�ť
spravodlivým spôsobom
dane aj vtedy, keď okolie možno pozýva k iným
rozhodnu�am, používať
legálnym
spôsobom
programy do počítača,
nekopírovať CD nosiče
alebo DVD s ospravedlnením, že �e legálne
sú veľmi drahé. A v príkladoch by sme mohli
pokračovať. Osobne
som
presvedčený,
že v mnohých prípadoch to vyžaduje
skutočne
hrdinské
rozhodnu�a, ktoré
zároveň môžu mať veľmi silný evanjelizačný kontext.
5. Ako reálne Cirkev pomáha v tejto oblas�, kde sa angažuje?
Uviedol by som dva základné príklady. Jeden je viac na rovine teore�ckej prípravy a druhý viac prak�cký.
Prvý spočíva v správnej formácii ľudského svedomia, kde veriaci nachádzajú
veľkú pomoc podľa slov Jána Pavla II.
v „Cirkvi a jej Učiteľskom úrade“ (VS 64).
Správne formované svedomie sa vie najlepšie rozhodnúť v každej situácii a teda
aj na poli spoločenského života.
Druhý je v rôznych dielach, ktoré
Cirkev vždy konala a aj koná na poli charita�vnych činnos�. V tomto kontexte
je príspevok veriacich do spoločnos�
skutočne veľmi veľký.
Zhováral sa Radovan Rajčák
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Film: Oscar Romero
Na verejnosť sa opäť dostáva ďalší ﬁlm z vydavateľstva LUX. Tentoraz
si na DVD môžeme pozrieť ﬁlm režiséra
Johna Duigana - Romero.
Táto snímka zachytáva život salvádorského biskupa Oscara Romera, ktorý
sa stal biskupom vo veľmi ťažkých časoch
sociálnej nespravodlivos� v Salvádore.
Kto bol Oscar Romero? V prvom rade
človek, ktorý prešiel zaujímavým vývojom. Pôvodne �chý a chladný sekretár Salvádorskej konferencie biskupov,
ktorý žil vo svete kníh a dokumentov,
sa stal neskôr obrancom najchudobnejších a utláčaných. Známy herec Raul
Julia, ktorého môžeme poznať napríklad z ﬁlmov Bozk pavúčej ženy
či Rodina Adamsovcov, stvárnil
hlavnú postavu, arcibiskupa
Romera, dostatočne presvedčivo. Niekto by azda namietal,
že mu chýba akčnosť a väčší
zápal. Nesmieme však zabúdať na to, že ide o ﬁlm
spred vyše dvoch desiatok
rokov a hlavne na to, kým
Oscar Romero v skutočnos� bol. Skôr hĺbavý
a pokojný kňaz, ktorý
vo svojom biskupskom živote postupne akoby začína meniť postoj
k okolitému svetu. Niektorí sa domnievajú, že za touto premenou v živote
salvádorského arcibiskupa stojí smrť
jeho priateľa Ru�lia Grandeho. Vo ﬁlme
je prerod v jeho živote zachytený trochu
rozvláčnym spôsobom, no nemal som
problém s tým, že by som pri jeho sledovaní strácal pozornosť.

Problém Oscara Romera je však hlbší. Častokrát býva označovaný aj za „červeného arcibiskupa“ pre jeho náklonnosť
k teológii oslobodenia, ktorá bola veľmi
rozšírená v La�nskej Amerike v 70. rokoch 20. storočia. Neprislúcha mi posudzovať skutočnosť ako takú, no vo ﬁlme
sa Romero prezentuje ako ten, ktorý vie,
že aj opačný extrém nie je dobrý. Chvíľu
akoby stojí na oboch stranách a pokúša
sa postaviť most medzi dvoma sociálnymi skupinami ľudí. Teológia oslobodenia a postoj Oscara Romera k nej je
stále kontroverzná a diskutovaná téma
a jej rozoberanie by bolo na ďalší článok,
ak nie dva. Je však potrebné mať túto
vedomosť ešte pred tým, ako si zapnete
ﬁlm Romero, nakoľko pri absencii
daných poznatkov môžete do polovice ﬁlmu
mierne tápať v tom, čo
sa práve deje.
Vedľajšie úlohy, v ktorých sa predstavili Richard
Jordan či Ana Alicia sú z pohľadu ﬁlmu z prelomu 80.
a 90. rokov zahrané vynikajúco.
Ich výkony dopĺňa hudba z pera
Gabriela Yareda, ktorý sa podpísal napríklad aj pod svetoznámy
ﬁlm Mesto anjelov.
Záverom možno povedať, že ten,
kto očakáva trhák plný vizuálnych efektov či akčných scén, bude asi sklamaný.
No napriek tomu nám môže tento ﬁlm
ponúknuť mnoho hodnotných myšlienok
z úst salvádorského biskupa, ktorý za svoje názory a postoje zapla�l životom.

RECENZIA

PREDSTAVUJEME

V dnešnej dobe sa určitým spôsobom môže zdať, že sociálnej učenie Cirkvi
je síce milá teória, ktorá má však veľmi
málo spoločné s každodennou realitou.
Dôvodov môže byť samozrejme viac.
Nemáme priestor,
aby sme robili hĺbkovú analýzu skutočnos�, a preto spomeniem len niektoré,
ktoré sa mi zdajú
veľmi evidentné. Na
prvom mieste podľa
môjho názoru je veľmi
slabé poznanie náuky ako takej. Možno
aj v samotnej Cirkvi
sa veľmi často sústreďujeme na niektoré
aspekty tohto učenia.
Ostatné roky sa zvlášť
upozorňuje na solidaritu ako jeden zo základných princípov sociálnej náuky Cirkvi.
Je to jeden z princípov, to je pravda, ale
ak zostane izolovaný od ostatných, tak
už nemožno hovoriť o učení Cirkvi. K tým
ostatným základným patria nevyhnutne
princíp ľudskej dôstojnos�, subsidiarita
a princíp spoločného dobra. Všetky štyri
musia byť spolu, pretože jeden od druhého sa odvíjajú a vzájomne sa aj dopĺňajú.
Druhú vec, ktorú by som spomenul,
je skutočnosť, že sociálne učenie Cirkvi
je integrálnou časťou morálnej teológie, ktorá na jednej strane poukazuje
na veľkosť povolania, ktoré sa dostáva ľudskej osobe a na strane druhej poukazuje
na vznešený cieľ, ku ktorému je človek
povolaný – na plnosť života alebo svätosť. Ak svätosť vnímame predovšetkým

Milan Cehlárik
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Čokoľvek ste urobili ... mne ste to urobili!

Pri akejkoľvek stavbe je najdôležitejšie položenie dobrého základu - keď
je pevný základ, stojí pevne aj budova.
Ak je však základ chatrný, potom je celá
budova ohrozená. Toto pla� aj vo výchove. Predovšetkým základ výchovy musí
byť pevný. Je všeobecne známe, že človek sa učí najmä tak, že sleduje príklad
druhého - ako konajú rodičia, tak vo väčšine prípadov konajú aj de�. Ako robia iní,
tak - na základe príkladu - to nutká konať
aj nás.
Keby nám bol zverený diamant - drahokam v niekoľkomiliónovej cene - ako
veľmi by sme sa o neho starali, aby ho
niekto nepoškodil či neukradol. Vám, rodičia, starí rodičia, vychovávatelia, kňazi,
učitelia, predstavení bol zverený poklad
nekonečne vzácnejší než všetky diamanty
sveta: duše ľudí, mládeže a de�. Aká veľká
je to zodpovednosť!
Zamyslime sa spoločne nad skutočnosťou, že všetko, čo konám dobrého,
každá milá myšlienka, každé dobré slovo,
každý skutok hodný uznania, každé sebazaprenie, každá modlitba či každé sväté
prijímanie je užitočné nielen pre mňa, ale
aj pre každého, s kým sa stretnem. Zvlášť
rodičia, kňazi, učitelia a vychovávatelia
si vtedy môžu povedať: všetko dobré,
čo konám, bude raz požehnaním pre de�
a de� ich de� - pre budúce pokolenia.
Avšak, nanešťas�e, pla� toto pravidlo aj naopak: keď sa nepremáham, keď
dávam voľný priebeh vášňam a hriešnym náklonnos�am, hlúpym rečiam
či neslušným dvojzmyslom - škodím tým
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nielen sám sebe, ale nebezpečenstvo je,
že táto „kliatba“ zlých činov sa prenesie aj
na budúce pokolenia. Je preto nesmierne
dôležité, ak chcem dávať dobrý príklad,
denne sám seba zdokonaľovať, aby som
bol čnostnejším, obetavejším a svätejším
človekom.
Slová znejú, príklady hrmia - neraz
vídať prvoprijímajúce de�, ale aj staršie,
ako v hlúčiku štebocú pred kostolom,
čakajúc na svätú omšu. Ide okolo nich
kňaz... Mnohé vôbec nepozdravia, iné
letmo prehodia „dobrý...!“. Kňaz ide na
svätú omšu, cestou ku kostolu stretá ľudí,
ktorí sa náhlia do chrámu: niektorí vôbec
nepozdravia... Nevšimnú si? Nevedia ako
pozdraviť? Sú v pomykove? Hľa, súvis: nezdravia dospelí, ako môžu zdraviť de�?
Každý jeden z nás, čo čítame �eto
riadky, sme zodpovední za druhých podľa
toho, aký príklad dávame.
Môže byť vzorom kňaz fajčiar pre
človeka, ktorý by rád skoncoval s týmto
zlozvykom, keďže vieme, že fajčenie škodí
zdraviu? Môže učiteľ, hovoriaci neslušné v�py a dvojzmysly, vychovať slušného a priameho človeka? Akým vzorom
pre obyvateľov krajiny sú mnohí poli�ci,
ktorí klamú? Akým príkladom sú niektorí
úradníci, ktorí si priam vyžadujú všimné
za svoje povinnos�? Môžeme sa čudovať,
ak rodičia žijú dennodenne v hádkach,
že ich de� sú neposlušné, že schádzajú na zlé chodníčky plné alkoholu, drog
a nezriadenej sexuality? A čo �, ktorí majú
mať v rukách spravodlivosť, nestrannosť,

Výchova je umenie. Aké je náročné
vytesať z hrubého kameňa krásnu sochu. Ale väčším umením je vytesať z duše
mladého človeka, ktorý sa riadi príkladmi
druhých, obraz Boží.
My všetci, ktorí už máme určité vedomos�, určité postavenie, sme zodpovední
za druhých.
Zdá sa vám, že sa v texte až príliš opakujem? Aj svätý apoštol Pavol to, čo považoval za dôležité, zopakoval niekoľkokrát
vo svojich listoch. Preto opakujem: ako
konáme my, tak si nás všíma aj naše okolie, a tak bude aj konať.
Je úžasné sledovať, aký vplyv majú
na nás veriacich, ale často aj na neveriacich svätci. Aké sú to morálne autority, aké
obdivuhodné veci vykonali počas svojho
života na zemi! Múdry človek sa ich snaží
napodobňovať.
A tu je druhá strana mince: sme
povinní nielen dávať dobrý príklad,
ale máme sa aj snažiť napodobňovať
dobré príklady druhých. Máme sa učiť a vysvetľovať to aj deťom - že nasledovať
máme dobré vzory a nie život rýchlokvasených televíznych celebrít.
Jedine nasledovaním Krista, pokorou
a sebaposväcovaním môžeme byť dobrým
príkladom pre druhých. A som presvedčený, že aj naša spoločnosť by bola lepšia!
Dr. Zaťko

ADSUM predplatné

SERIÁL

POZNÁMKA

Povinnosť dobrého príkladu

autoritu a morálnu bezúhonnosť - čo ak
aj oni konajú zlo? Aký to má vplyv na celú
spoločnosť?
Začudujeme sa odpovedi na otázku
„Prečo mladí nemajú vzťah k posvätnej liturgii a do kostolov znášajú hlučné hudobné nástroje, bubny, skáču pred oltárom
a spievajú neschválené piesne?“, ktorá
znie: „Veď aj v katedrále také bolo a nikto
nič nenamietal...“

Milí predpla�telia časopisu ADSUM!
Azda každý z nás zažil situáciu, keď niečo staré a nefunkčné muselo byť vymenené za nové.
Inak tomu nie je ani v našej redakcii. Systém databázy predpla�teľov, ktorý používame už vyše
dvadsať rokov, pomaly dosluhuje. Počet predpla�teľov stúpa a prichádza potreba inovácie.
Niekoľkokrát sme sa stretli už aj s tým,
že sme ADSUM posielali na staré a neaktuálne
adresy. Preto by sme Vás chceli poprosiť, aby ste
nám pomohli obnoviť našu databázu.
Tí, ktorí majú ADSUM aktuálne objednaný
i zaplatený, pošlú iba potvrdenie svojej súčasnej
a aktuálnej adresy. Tí, ktorým predplatné skončilo a chceli by pokračovať v odoberaní nášho
časopisu, pošlú novú objednávku.
Predpla�telia, ktorí sa nám už dlhšiu dobu
neozvali a neobnovia svoju objednávku, budú
automa�cky vyradení z databázy.
Ďakujeme za vaše pochopenie a veríme,
že �eto kroky prispejú k vzájomnej spokojnos�.
redakcia
Všetko o objednávkach i aktualizácií adries je na:

www.adsum.sk/objednávky

OBJEDNÁVKA ČASOPISU
Meno:
Ulica:
Mesto a PSČ:
Počet kusov z jedného čísla:
Zakrúžkujte jedno z uvedeného:
NOVÁ OBJEDNÁVKA
POTVRDENIE UŽ EXISTUJÚCEJ OBJEDNÁVKY
Jedno číslo časopisu ADSUM má cenu 0,50€. Ročne vychádzajú
3 čísla. Objednávka na rok je 3x0,50€ + 1,33 € poštovné. Ročné
predplatné časopisu ADSUM je teda v cene 2,83 €. V prípade
odberu viac výtlačkov z čísla sa suma násobí počtom kusov.
Šek na úhradu Vám príde v najbližšom čísle. Objednávku
pošlite na: KSCM - Adsum, Kapitulská 26, 811 01 Bra�slava
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Slovensko je krajinou, kde žije národ, ktorý môže ponúknuť osobnos� rovnocenné
so svetom. Je tomu tak v súčasnos�, no bolo to tak aj v minulých rokoch i storočiach.
V Adsume sme predstavili už mnohých významných ľudí, ktorým kolovala v žilách slovenská krv. Dnes vám predstavíme človeka - hudobníka nesmiernych kvalít, ktorého
jedno z hlavných diel - Jednotný katolícky spevník - bolo nielen nadčasové, ale dokázalo
v speve spojiť celé Slovensko a používa sa do dnešných dní.
Keby sa nebol ozval
24. 5. 1881 v rodine váženého trnavského mešťana, krčmára Mikuláša
Schneidnera, plač tre�eho
dieťaťa, nebol by dôvod čítať ani �eto riadky. Veľkým
šťas�m bolo, že malý
Mikuláš, ako treťorodeného chlapca nazvali, sa narodil do hudobne nadanej
rodiny a už od útleho detstva bol očarený hudbou.
V ľudovej škole pôsobil
v chlapčenskom zbore u jezuitov, neskôr
na vyššom arcibiskupskom gymnáziu v kvinte - bol už gymnaziálnym organistom
a to bol krok k dirigovaniu a ku kompozičným pokusom pre organ a pre chrámovú
hudbu.
Štúdiá
V roku 1900 odchádza na hudobné
štúdiá do Budapeš�, neskôr na konzervatórium do Viedne, kde pôsobil aj v literárnom spolku Tatran a Národ. Ako roduverný
Slovák na ma�čných slávnos�ach v Mar�ne
predniesol vlastnú skladbu na text básne Le� havran, le�. Autor textu, Svetozár
Hurbn Vajanský, vtedy Schneiderovi povedal: „Mrzí ma však, ak Slováčisko ako
repa, chodí po svete s nemeckým menom.“ Požiadal o pohár vína a pokropil
skladateľovu hlavu so slovami: „Krs�m
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vás, Schneider, novým
menom
Trnavský.“
Odvtedy ho skladateľ
používal aj pri podpisovaní. Svoje štúdiá zavŕšil v Prahe v roku 1905,
kde sa dôklade oboznámil s českou hudbou,
najmä so Smetanovou
a Dvořákovou tvorbou,
ktorá mala na jeho kompozičný sloh základný
vplyv.
V roku 1907 sa
v Trnave uvoľnilo miesto riaditeľa chóru
Dómu sv. Mikuláša, o ktoré sa dvadsaťosemročný hudobník uchádzal. Po úspešnom konkurze sa stal hlavnou osobnosťou hudobného života v meste. So zborom
a orchestrom uvádzal diela svetových skladateľov a takisto vlastné cirkevné diela.
Počas života skomponoval tri desiatky omší (skladieb na omšové ordinárium),
množstvo ofertórií, graduálov a ďalších
príležitostných skladieb.
Slovenský kancionál
V roku 1921 sa Výbor Spolku
sv. Vojtecha rozhodol vytvoriť už dlho
plánovaný kancionál, ktorý mal zjedno�ť
duchovný spev v slovenských chrámoch.
Nik vhodnejší nemohol dostať poverenie
ako Mikuláš Schneider - Trnavský.
Počas intenzívnej práce na Jednotnom

spevníku,
za
pomoci
Mons. J. Pöstényiho pracoval majster Trnavský
s celým radom existujúcich kancionálov a najmä so vzácnym prameňom duchovných spevov
Cantus catholici.
Inšpirovaný
melodikou tohto ľudového
duchovného
bohatstva,
vytvoril omšové diela,
v ktorých priamo spracúva našu duchovnú pieseň.
Známa je Vianočná omša
(Missa pastoralis Alma nox) a Slovenská
omša Hospodine, vyslyš nás.
Po pätnásťročnej práci vyšlo roku
1937 dielo predstavújúce pre slovenských katolíkov zjednotenie duchovného
spevu vo všetkých chrámoch Slovenska:
Jednotný katolícky spevník, obsahujúci
vyše 500 piesní, z ktorých 226 je priamo
z pera Mikuláša Schneidera-Trnavského.
Toto dielo nemá obdobu v celej Európe.
JKS, ako ho v skratke nazývame, sa stal
azda najčastejšie vydávanou publikáciou
na Slovensku v 20. storočí. Majstrovské
harmonizácie, ktoré vys�hujú vrúcnosť
sŕdc a duší veriacich Slovákov (napr.:
Ó, Mária, boles�vá; Klaniam sa � vrúcne; Ježišu Kráľu; Bože, čos‘ ráčil a mnohé
iné), hoci pomerne náročné na zvládnu�e
organového sprievodu, stali sa najčastejšie interpreto- vanými skladbami.
Neraz ich spievame
aj bez toho, aby sme
si uvedomili autorstvo, podobne ako
Schneiderove svetské piesne (Keby
som bol vtáčkom,
Ružičky...).

Slovenský Schubert
Vďaka piesňovej tvorbe, ktorá je ťažiskom jeho diela, získal skladateľ prívlastok
„slovenský Schubert“. Určujúcim faktorom pre jeho tvorivú orientáciu bolo to,
že komponoval len pre interpretov neprofesionálov.
Ako dirigent a pedagóg vychoval rad
skvelých muzikantov. Počas jeho dlhoročného účinkovania nemal hudobný život
v Trnave obdobu v žiadnom inom slovenskom meste.
Na sklonku života napísal svoju jedinú
symfóniu, Symfónia e mol - Spomienkovú
(1956) a orchestrálne dielo Slovenská suita Keď sa pieseň rozozvučí.

OSOBNOSŤ

OSOBNOSŤ

Mikuláš Schneider -Trnavský

katolíckom

Ocenenia tvorby
M. S. Trnavský patril v prvej polovici
20. storočia k najvýznamnejším osobnos�am slovenskej kultúry. Za jeho skladateľskú činnosť sa mu dostali viaceré ocenenia: pápež Pius XI. mu už v roku 1933
udelil �tul Ry�er rádu sv. Gregora za zásluhy o rozvoj cirkevnej hudby. Potom prišla
Štefánikova krajinská cena (1933), Štátna
cena za umenie (1940 a 1948) i �tul národný umelec (1956).
Srdce skutočného velikána nášho národa prestalo do taktu života tĺcť 28. mája
1958. Jeho prínos a význam pre vznik
a rozvoj slovenskej národnej hudby je neprehliadnuteľný, no komplexné zhodnotenie jeho tvorivého odkazu dodnes chýba.
Oﬁciálna rozlúčka s majstrom skladateľom bola v Bra�slave, ale počas cirkevného pohrebu v Trnave, zorganizovala dlhoročnému regenschorimu v Dóme
sv. Mikuláša, vtedajšia komunis�cká moc
pri cintoríne „plánované“ cvičenie civilnej
ochrany, ktoré rušilo obrad...
Vladimír Mikulec
vedúci Scholy cantorum
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Evanjelium nádeje nemôže sklamať...

Obyvatelia mesta Bra�slava zažili
duchovnú obnovu (misie). Bra�slavské
misie boli rozdelené do dvoch čas�:
mestské a farské misie.
Počas týždňa v dňoch 11. – 16.
októbra sa uskutočnili tzv. „mestské misie“. V hlavnom meste sa konali rôzne
poduja�a. Do Bra�slavských misií sme
sa zapojili aj my bohoslovci z Kňazského
seminára sv. Cyrila a Metoda v Bra�slave.
Okrem asistencie pri svätých omšiach
v Katedrále svätého Mar�na sme sa prihlásili aj do modlitbovej podpory v meste. Priamo v uliciach a na námes�ach sme
sa modlili za to, aby misie boli prínosom
pre obyvateľov tohto mesta.
Ďalej sme sa spolu s mladými dobrovoľníkmi opäť vybrali do ulíc hlavného
mesta, kde sme ponúkali Evanjelium podľa Lukáša. Bola to pre nás dobrá skúsenosť. Väčšinou sme oslovovali mladých.
Samozrejme boli aj takí, čo odmietli alebo
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nemali záujem. Ale aj tak sa rozdalo mnoho kusov. Dokonca sa aj niektorí pýtali,
že čo to rozdávame, či nie sme jehovis�
a pod. Pri ponúkaní evanjelia, ktoré sme
rozdávali zadarmo, sme takto mali možnosť
aj povedať ľuďom, že práve prebiehajú
v Bra�slave misie. Myslím si, že aj takto
sme mohli osloviť mladých, možno
v našom veku, a svedčiť, že poznať Ježiša
a žiť s Ježišom sa opla�. O Bra�slavských
misiách sa aj takýmto spôsobom mohli
ľudia dozvedieť, lebo viacerí ani nevedeli,
že misie vôbec prebiehajú.
V rámci misií naši spolubra�a bohoslovci odohrali aj divadelnú hru HNUS,
v kostole klarisiek, ktorú si prišli pozrieť
viacerí diváci. Pre veľký záujem ľudí kapacitne v kostole už nebolo miesta, tak
sa tvorcovia hry rozhodli pre reprízu
v ten istý večer. Počas dvoch
predstavení diváci mohli zis�ť,
že autorovi v tejto psychologickej dráme išlo o spracovanie
témy zmyslu života na pla�orme existencializmu J. P. Sartra,
ktorý bol nihilistom. Nihilizmus
však chcel autor prekonať
a pokúšal sa o dialóg. Sartrovi
chcel dať odpoveď, ktorú
on sám nikdy nenašiel a nechcel
pripus�ť. Autorom a režisérom

bol Radovan Rajčák, seminarista 4. ročníka. V diele si zahrali seminaris� z každého
ročníka, pričom dej začal predstavením
krátkych scén zo života pesimistu, opíjajúcich sa maturantov, nedobrého vzťahu
vedúceho a zamestnanca a vzťahu medzi otcom a synom. V druhej polovici hry
sa všetci aktéri stretli v čakárni u lekára,
kde očakávali výsledky testov nevyliečiteľnej choroby, ktorá sa rozšírila po celom
svete. Všetci boli nakazení, okrem jedného z nich... Predstavenie bolo zostavené
tak, aby aj neveriaci pochopili význam
obety jedného za všetkých ľudí.
V rámci Bra�slavských misií nechýbali
bohoslovci ani na prvom ročníku poduja�a “Beh s nádejou“, ktorý sa uskutočnil
v posledný deň mestských misií. Myslím
si, že na tomto poduja� bolo dôležité zúčastniť sa a nie vyhrať. Pripomenuli sme
si aj slová sv. Pavla: ,,Neviete, že �, čo be-

Po týchto rôznych akciách v meste nasledovali farské misie, ktoré začali 15. októbra 2010 rozposlaním rehoľných �mov
do 21 bra�slavských farnos�. Rozposlanie
sa uskutočnilo pri sv. omši, ktorú celebroval Mons. Ján Formánek, generálny vikár
Bra�slavskej arcidiecézy.
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Bratislavské misie 2010

žia na štadióne, bežia síce všetci, ale iba
jeden dosiahne víťaznú cenu? Bežte tak,
aby ste sa jej zmocnili. A každý, kto závodí, zdržuje sa všetkého; oni preto, aby
dosiahli porušiteľný veniec, my však neporušiteľný“. (1 Kor 9, 24 - 25).

Bra�slavské misie vyvrcholili v zaplnenej Katedrále sv. Mar�na ďakovnou
pon�ﬁkálnou sv. omšou 24. októbra 2010
o 15,00 hod. Túto sv. omšu mohli sledovať
aj diváci TV LUX. Hlavným celebrantom
bol Mons. Stanislav Zvolenský, bra�slavský arcibiskup – metropolita. Na úvod
otec arcibiskup požehnal misijný kríž pri
južnej fasáde katedrály. O kríži ako znaku spásy a Kristovej vykupiteľskej smr�
rozjímal aj v homílii. Na záver sme s veriacimi zaspievali ďakovné Te Deum a tým
sa Bra�slavské misie skončili. Dúfame
však, že pre obyvateľov mesta tým neskončila túžba po Bohu. Sme radi, že sme
sa aspoň takýmito ak�vitami mohli zapojiť do obnovy mesta a svedčiť o tom,
že Boh je živý a my v neho veríme.
Marek Bartkovský
Foto: TK KBS/ Peter Zimen, archív
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RELAX A SÚŤAŽENIE

Prelistujme Bibliu!
Tentokrát sme si pre vás pripravili úplnú novinku: tajnička podobného druhu
tu ešte nebola! Pri riešení bude potrebné naozaj prelistovať celé Sväté písmo.
Vylúštenie tajničky sa zrealizuje tak, že je potrebné spočítať kapitoly každého spisu Starého i Nového zákona. Pomôckou vám bude nasledujúca tabuľka,
kde si môžete značiť parciálne počty kapitol. Nakoniec zrátajte celkový počet kapitol. Vyjde vám štvorciferné číslo, ktorého prvé dve cifry udávajú číslo kapitoly
a druhé dve cifry verš z Jánovho evanjelia, ktorého znenie nám pošlite.

Podarilo sa vylúš�ť tajničku? Pošlite nám riešenie SMS-kou, spolu s vašou adresou na číslo 0902 458 617 alebo klasickou poštou na adresu: KSCM - ADSUM
časopis bra�slavských seminaristov, Kapitulská 26, 811 01 Bra�slava.
Správna odpoveď z letného čísla bola: „Dobrý Pas�er“.
Za účas� šéfredaktora sme vyžrebovali Matúša Voleka z Bra�slavy, Martu
Hubovú z Nemčíc a Máriu Sládečkovú zo Žiliny - Bytčice. Srdečne gratulujeme
a za vylúštenie tajničky posielame vecné ceny a ročné predplatné nášho časopisu.
Tešíme sa aj na ďalších riešiteľov tajničky!
autor tajničky: Tibor Fehér
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